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არქეოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის სტრუქტურა და შინაარსი  

 

პროგრამის სახელწოდება 

(ქართულად და ინგლისურად) 
შავიზღვისპირეთისა და კავკასიის ანტიკური არქეოლოგია 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

(ქართულად და ინგლისურად) 
მაგისტრი არქეოლოგიაში/Master in  Archaeology 

პროგრამის მოცულობა 

კრედიტებით და მათი განაწილება 

120 კრედიტი  

სასწავლო კომპონენტი: 

ძირითადი სპეციალობა  - 110 კრედიტი აქედან: 10 კრედიტი ეთმობა ინგლისურ ენას, 100 კრედიტი 

სპეციალობის სავალდებულო კურსებს, მათ შორის: 10 კრედიტი არქეოლოგიურ პრაქტიკას, 10 

კრედიტი ძირითადი სპეციალობის არჩევით კურსებს და 30 კრედიტი სამაგისტრო ნაშრომს.  

სწავლების ენა პროგრამა ხორციელდება ქართულ ენაზე. 
 

პროგრამის 

ხელმძღვანელი/ხელმძღვანელები 

 

პროფესორი მერაბ ხალვაში,  ასოც. პროფესორი ემზარ კახიძე 

პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობა 1 

საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, სამაგისტრო საფეხურზე დაშვების 

წინაპირობებია ბაკალავრის ხარისხი და ერთიანი ეროვნული გამოცდების წარმატებით ჩაბარება, 

აგრეთვე ბსუ-ს მიერ ჩატარებული გამოცდა/გამოცდები.  

    სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით 

 
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. დოქტორანტურაში მიღების წესი რეგულირდება შესაბამისი ფაკულტეტის დებულებით. 



დადგენილი წესით და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური 

საბჭოს 2015 წლის 8 ოქტომბრის #111 დადგენილებით დამტკიცებული „ბსუ–ს ბაკალავრიატის და 

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამების სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის“ 

შესაბამისად (ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2022 წლის 03 ივნისის N 06/01/39 დადგენილებით 

ცვლილება შევიდა 111 დადგენილებაში და წარმოდგენილი იქნება მისი კოდიფიცირებული ვერსია) 

მაგისტრატურაში ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე სწავლის უფლება აქვთ უცხო 

ქვეყნის მოქალაქეებს და მოქალაქეობის არმქონე პირებს, რომელთაც მოპოვებული აქვთ უმაღლესი 

განათლების მიღების უფლება იმ ქვეყნის კანონმდებლობის თანახმად, რომელშიც მიღებული აქვთ 

ბაკალავრის ხარისხი ან მისი ეკვივალენტური განათლება. ერთიანი ეროვნული გამოცდების 

გავლის გარეშე აბიტურიენტების, სტუდენტების ჩარიცხვის წესი განისაზღვრება „უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე სწავლის უფლების 

მქონე აბიტურიენტების/სტუდენტების მიერ დოკუმენტების წარდგენისა და განხილვის წესის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 29 

დეკემბრის №224/ნ ბრძანების შესაბამისად.  

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე შესაძლებელია შიდა ან გარე მობილობის 

(გადმოყვანის) წესით სტუდენტთა ჩარიცხვა. პროგრამაზე ჩარიცხვისა და დაშვების წინაპირობის 

შესახებ აუცილებელი ინფორმაცია განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებგვერდზე. ინფორმაციის 

მიღება შესაძლებელია, ასევე, საინფორმაციო ბუკლეტებიდან და ღია კარის დღეების დროს 

საინფორმაციო/საორიენტაციო შეხვედრებზე.  

პროგრამაზე მისაღებ სტუდენტთა მაქსიმალური კონტინგენტი: მატერიალურ-ტექნიკური და 

აკადემიური რესურსებიდან, ასევე, ბაზრის მოთხოვნებიდან  გამომდინარე,  სამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა ითვალისწინებს ყოველწლიურად ???  სტუდენტის მიღებას. 

საგანმანათლებლო პროგრამა, საჭიროების შემთხვევაში, შესაძლებელია, განახლდეს და ჩასწორდეს 

ყოველი სასწავლო წლის დასაწყისისათვის. 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

მიზანი 

 

სამაგისტრო პროგრამა მიზნად ისახავს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მოამზადოს 

დარგის სპეციალისტი, რომელიც მოახერხებს: 

1. შეიქმნას თეორიული და პრაქტიკული ბაზა კავკასიისა და შავიზღვისპირეთის არქეოლოგიის 

ძირითად საკითხებში; 

2. კურსის დასრულების შემდეგ დამოუკიდებლად შეძლოს კავკასიისა და შავიზღვისპირეთის 

ყველა ფუნდამენტური კულტურის აღქმა, ინტერპრეტაცია, ორიგინალური საკვლევი თემების 

განსაზღვრა, საკუთრივ კვლევების წარმოება და მიღებული შედეგების გააზრება; 



3. სამეცნიერო ფონდებში, ლაბორატორიებში და, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, საველე 

პირობებში, მიღებული თეორიული და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამოყენებით, დაამუშაოს 

ახლადაღმოჩენილი თუ უკვე არსებული არქეოლოგიური მასალა, განსაზღვროს მათი 

ქრონოლოგიური, ტიპოლოგიური და ფუნქციური თავისებურებები, მოახერხოს სხვაგან 

აღმოჩენილ ანალოგიურ თუ მსგავს მასალასთან შედარება და ინტერპრეტაცია; 

4. მოახერხოს ემპირიული და თეორიული მასალის ურთიერთდაკავშირება, ველზე თუ კვლევის 

სხვა ობიექტზე წამოჭრილი ახალი და რთული პრობლემებისს გაცნობიერება, ანალიზი, მათი 

გადაჭრის სტრატეგიის დაგეგმვა და სწორი დასკვნის გაკეთება;  

5. შეიძინოს მეზობელ რეგიონების კულტურაზე ღრმა და სისტემური ცოდნა, გაიაზროს ვრცელ 

რეგიონში ქართველური სამყაროს კულტურულ-ცივილიზაციური პოზიციონირების 

პარადიგმები, შეეძლოს პროფესიული, ეთიკური და მსოფმხედველობრივი 

(ინტერკულტურული) პრინციპების დაცვა და გავრცელება.    
სწავლის შედეგები: პროგრამის დასრულების შემდეგ 

ა ) ცოდნა და გაცნობიერება 

 კურსდამთავრებული: 

1. ახდენს არქეოლოგიის დარგის ღრმა და სისტემური ცოდნის დემონსტრირებას, მათ შორის 

თანამედროვე არქეოლოგიური კვლევების დროს გამოყენებული   ძირითადი მეთოდებისა და 

კონცეფციების შესახებ;    

2. აცნობიერებს - არქეოლოგიის მნიშვნელობას, ისტორიული წარსულის ამსახველი მასალების 

მოძიების/გამოვლენის, გათხრის, კვლევის და მიღებული შედეგების ინტერპრეტაციის საქმეში; 

3. მატერიალური კულტურის ძეგლების მეშვეობით კაცობრიობის ისტორიის სხვადასხვა 

ასპექტის შესწავლისას, განსაზღვრავს არქეოლოგიური მეცნიერების ძირითად ცნებებს და 

პრინციპებს;  გამოკვეთს არქეოლოგიის თანამედროვე გამოწვევებს და დასახავს მათი გადაჭრის 

გზებს; 

4. აღწერს - ქართული და მსოფლიო არქეოლოგიის მიღწევებს და განვითარების ტენდენციებს, 

ახდენს მათ ინტერპრეტირებას სოციალური, კულტურული, ისტორიული და პოლიტიკური 

კონტექსტის გათვალისწინებით.   

ბ) უნარები 

 კურსდამთავრებული: 

5. იყენებს დარგისთვის სპეციფიურ უნარებს არქეოლოგიური კვლევის თანამედროვე 

მეთოდებისა და სტანდარტების შესაბამისად   (არქეოლოგიური ძეგლის დაზვერვა, გათხრა, 

კულტურული ფენების გამოვლენა, არქეოლოგიური ძეგლებისა და არტეფაქტების აღმოჩენა, 



აღწერა, გაზომვა, სინჯების შეგროვება, პასპორტიზაცია, დახარისხება, ფოტო და გრაფიკული 

ფიქსაცია, ამა თუ იმ გეოდეზიური ხელსაწყოს ან გეო-საინფორმაციო სისტემის გამოყენება, 

შეფუთვა, დაბინავება, ძეგლის არქივის შექმნა.); 

6. საბიბლიოთეკო რესურსებისა და სამეცნიერო ბაზების გამოყენებით მოიძიებს  სპეციალურ 

სამეცნიერო ლიტერატურას, იყენებს მათ არქეოლოგიური მასალის ანალიზისთვის, 

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით ქმნის კვლევით  

ნაშრომს/პროექტს; 

7. დამოუკიდებლად ან ხელმძღვანელის დახმარებით ახდენს საკვლევი პრობლემის 

იდენტიფიცირებას, ნაშრომზე მუშაობისას იყენებს დარგში აპრობირებულ კვლევის 

მეთოდოლოგიას, კვლევის შედეგებს წარუდგენს აკადემიურ საზოგადოებას წერილობითი და 

ზეპირი ფორმით, მშობლიურ და/ან უცხო ენაზე.  

8. ახდენს მოპოვებული არქეოლოგიური მასალის ტიპოლოგიურ და ქრონოლოგიურ  

კლასიფიკაციას, განსაზღვრავს მათ კულტურულ კუთვნილებას და აკავშირებს  სხვა 

არქეოლოგიურ ანალოგებთან.   

გ) პასუხისმგებლობა და 
ავტონომიურობა 

 კურსდამთავრებული:  

9. ხელმძღვანელობს - არქეოლოგიაში დამკვიდრებულ პროფესიული ეთიკის სტანდარტებით, 

სამართლებრივი რეგულაციებით, აკადემიური კეთილსინდისიერების, პროფესიული 

პატიოსნებისა და ობიექტურობის პრინციპებით; 

10. მონაწილეობს - პროფესიული  ღირებულებების განვითარება-დამკვიდრებაში და წვლილი 

შეაქვს დარგის განვითარებაში; 

11. ადაპტირდება მულტიდისციპლინურ გარემოში და ავლენს თანამშრომლობის უნარს, სწავლისა 

და მუშაობისას ახდენს თვითორგანიზების, დროის ეფექტიანი მართვის,   ინიციატივისა და   

პასუხისმგებლიანი დამოკიდებულების დემონსტრირებას. 

სწავლება-სწავლის მეთოდები 

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდების შერჩევა და გამოყენება ხდება საგანმანათლებლო 

პროგრამის კურიკულუმით გათვალისწინებული სასწავლო კურსის/კურსების ფარგლებში 

შესასრულებელი იმ დავალების მოცულობისა და სირთულის შესაბამისად, რომელიც 

უზრუნველყოფს კონკრეტული სწავლის შედეგის მიღწევას სწავლების პროცესში. პროფესორს 

სწავლების პროცესში უხდება სხვადასხვა, მრავალფეროვანი მეთოდის გამოყენება, ხშირ 

შემთხვევაში ადგილი აქვს მეთოდთა შერწყმას (ლექცია - ვიზუალური პრეზენტაცია - ვერბალური 



განმარტება - დისკუსია - დამოუკიდებელი დავალება (წიგნზე მუშაობა, ჩანაწერები) და სხვ. 

ამრიგად, სწავლება-სწავლის პროცესში მეთოდები ერთმანეთს ავსებენ და ერთმანეთში გადადიან. 

არქეოლოგიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების მეთოდოლოგია 

ორიენტირებული უნდა იყოს კვლევაზე, რომელსაც წინ უნდა უძღოდეს კვლევითი კომპეტენციის 

განმავითარებელი კურსები. კვლევითი კომპონენტი გამჭოლად უნდა გასდევდეს პროგრამას. მისი 

თანმიმდევრული განხორციელებით უნდა მიიღწეოდეს სტუდენტებში კვლევითი და სამეცნიერო 

უნარების განვითარება, რაც პროგრამის დასკვნით ეტაპზე საკვალიფიკაციო ნაშრომით 

დადასტურდება. 

სწავლის შედეგების მიღწევის ძირითად მეთოდებად გამოიყენება:  

1. ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი (ლექცია) 

2. სემინარი (სწავლება მცირე ჯგუფებში) 

3. წიგნზე მუშაობის მეთოდი 

4. წერითი მუშაობის მეთოდი (ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, 

რეფერატი, ესე და სხვ.) 

5. დემონსტრირების მეთოდი (აუდიო და ვიდეომასალების ჩვენება, მუზეუმებში, არქივებში, 

ბიბლიოთეკებში სასწავლო ვიზიტები და სხვ.) 

6. ინტერაქტიული მეთოდი 

7. ტექსტზე/წყაროზე მუშაობის მეთოდი (ისტორიული წყაროს წაკითხვისა და ანალიზის 

მეთოდი); 

8. პრაქტიკული მეთოდები//პროფესიული უნარების პრაქტიკა (სავარჯიშოები; საველე 

არქეოლოგიური პრაქტიკა) 

9. დისკუსია/დებატები – ინტერაქტიური სწავლების ერთ–ერთი ყველაზე გავრცელებული 

მეთოდია. დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა ჩართულობის ხარისხსა და 

აქტივობას. დისკუსია შესაძლებელია გადაიზარდოს კამათში. ეს პროცესი არ შემოიფარგლება 

მხოლოდ პროფესორის მიერ დასმული შეკითხვებით. ეს მეთოდი უვითარებს სტუდენტს 

კამათისა და საკუთარი აზრის დასაბუთების უნარს. 

10. ჯგუფური (collaborative) მუშაობა – ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს სტუდენტთა 

ჯგუფებად დაყოფას და მათთვის სასწავლო დავალების მიცემას. ჯგუფის წევრები 

ინდივიდუალურად ამუშავებენ საკითხს და პარალელურად უზიარებენ მას ჯგუფის დანარჩენ 



წევრებს. დასახული ამოცანიდან გამომდინარე შესაძლებელია ჯგუფის მუშაობის პროცესში 

წევრებს შორის მოხდეს ფუნქციების გადანაწილება. ეს სტრატეგია უზრუნველყოფს ყველა 

სტუდენტის მაქსიმალურ ჩართულობას სასწავლო პროცესში. 

11. თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება - იმგვარი სწავლების სტრატეგიაა, სადაც ჯგუფის 

თითოეული წევრი ვალდებულია არა მხოლოდ შეისწავლოს, არამედ დაეხმაროს თავის 

თანაგუნდელს საგნის უკეთ შესწავლაში. თითოეული ჯგუფის წევრი მუშაობს პრობლემაზე, 

ვიდრე ყველა მათგანი არ დაეუფლება საკითხს. 

12. ევრისტიკული მეთოდი – ეფუძნება სტუდენტების წინაშე დასმული ამოცანის ეტაპობრივ 

გადაწყვეტას. ეს ამოცანა სწავლების პროცესში ფაქტების დამოუკიდებლად დაფიქსირებისა და 

მათ შორის კავშირების დანახვის გზით ხორციელდება.  

13. შემთხვევის ანალიზი (Case study) – პროფესორი სტუდენტებთან ერთად ლექციაზე განიხილავს 

კონკრეტულ შემთხვევებს, რომლებიც ყოველმხრივ და საფუძვლიანად შეისწავლიან საკითხს. 

მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს კონკრეტული ისტორიული მოვლენის ანალიზი და ა. შ. 

14. გონებრივი იერიში (Brain storming) – ეს მეთოდი გულისხმობს კონკრეტული თემის ფარგლებში 

კონკრეტული საკითხის/პრობლემის შესახებ მაქსიმალურად მეტი, სასურველია რადიკალურად 

განსხვავებული აზრის, იდეის ჩამოყალიბებასა და გამოთქმის ხელშეწყობას. აღნიშნული 

მეთოდი ხელს უწყობს პრობლემისადმი შემოქმედებითი მიდგომის განვითარებას. ეს მეთოდი 

ეფექტურია სტუდენტთა მრავალრიცხოვანი ჯგუფის არსებობის პირობებში და შედგება 

რამდენიმე ძირითადი ეტაპისგან:  

 პრობლემის/საკითხის შემოქმედებითი კუთხით განსაზღვრა. 

 დროის გარკვეულ მონაკვეთში აუდიტორიისგან საკითხის ირგვლივ არსებული იდეების 

კრიტიკის გარეშე ჩანიშვნა (ძირითადად დაფაზე). 

 გამორიცხვის გზით იმ იდეების გამორჩევა, რომლებიც ყველაზე მეტ შესაბამისობას ავლენს 

დასმულ საკითხთან. 

 კვლევის მიზანთან იდეის შესაბამისობის დასადგენად შეფასების კრიტერიუმების განსაზღვრა. 

 შერჩეული იდეების შეფასება წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმებით. 

 უმაღლესი შეფასების მქონე იდეის, როგორც დასახული პრობლემის გადაჭრის საუკეთესო 

საშუალების გამოვლენა. 



15. დემონსტრირება – ეს მეთოდი ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენას გულისხმობს.  

შედეგის მიღწევის თვალსაზრისით ის საკმაოდ ეფექტურია. ხშირ შემთხვევაში უმჯობესია, 

მასალა ერთდროულად აუდიო და ვიზუალური გზით მივაწოდოთ სტუდენტებს. შესასწავლი 

მასალის დემონსტრირება შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც მასწავლებლის, ისე 

სტუდენტის მიერ. ეს მეთოდი გვეხმარება თვალსაჩინო გავხადოთ სასწავლო მასალის აღქმის 

სხვადასხვა საფეხური, დავაკონკრეტოთ, თუ რისი შესრულება მოუწევთ სტუდენტებს 

დამოუკიდებლად; ამავე დროს, ეს სტრატეგია ვიზუალურად წარმოაჩენს საკითხის/პრობლემის 

არსს.  

16. ინდუქცია/დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი. 

 სწავლების ინდუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი ცოდნის ისეთ ფორმას, 

როდესაც სწავლის პროცესში აზრის მსვლელობა კერძოდან კონკრეტულისაკენ, ფაქტებიდან 

განზოგადებისაკენ არის მიმართული, ანუ მასალის გადმოცემისას პროცესი მიმდინარეობს 

კონკრეტულიდან ზოგადისაკენ. 

 სწავლების დედუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი ცოდნის გადაცემის 

ისეთ ფორმას, რომელიც ზოგად ცოდნაზე დაყრდნობით ახალი ცოდნის აღმოჩენის ლოგიკურ 

პროცესს წარმოადგენს, ანუ პროცესი მიმდინარეობს ზოგადიდან კონკრეტულისაკენ. 

17. ანალიზი/სინთეზი 

 სასწავლო პროცესში ანალიზის მეთოდი გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი 

მთლიანის, შემადგენელ ნაწილებად დაშლაში, ამით მარტივდება რთული პრობლების შიგნით 

არსებული ცალკეული საკითხების დეტალური გაშუქება. 

 სინთეზის მეთოდი გულისხმობს შებრუნებულ პროცედურას, ანუ ცალკეული საკითხების 

დაჯგუფებით ერთი მთლიანის შედგენას. ეს მეთოდი ხელს უწყობს პრობლების, როგორც 

მთელის დანახვის უნარის განვითარებას.  

18. ახსნა–განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. 

პროფესორს მასალის გადმოცემისას მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით 

განხილვაც ხდება მოცემული თემის ფარგლებში. 

19. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს პროფესორისა და სტუდენტის აქტიურ 

ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული 



მასალის პრაქტიკული ინტერპრეტაცია. 

20. ელექტრონული სწავლება (E-learning) – ეს მეთოდი მოიცავს სწავლების სამ სახეს: 

 დასწრებული, როდესაც სწავლების პროცესი მიმდინარეობს პროფესორისა და სტუდენტების 

საკონტაქტო საათების ფარგლებში, ხოლო სასწავლო მასალის გადაცემა ხორციელდება 

ელექტრონული კურსის საშუალებით. 

 ჰიბრიდული (დასწრებული/დისტანციური), სწავლების ძირითადი ნაწილი მიმდინარეობს 

დისტანციურად, ხოლო მცირე ნაწილი ხორციელდება საკონტაქტო საათების ფარგლებში. 

 მთლიანად დისტანციური სწავლება გულისხმობს სასწავლო პროცესის წარმართვას 

პროფესორის ფიზიკური თანდასწრების გარეშე. სასწავლო კურსი თავიდან ბოლომდე  

დისტანციურად ელექტრონული ფორმატით მიმდინარეობს. 

ეს ჩამონათვალი, ბუნებრივია, არასრულია. წარმოდგენილი მეთოდების გარდა, პროფესორს 

შეუძლია სწავლების სხვა მეთოდების შერჩევა და გამოყენებაც, გამომდინარე კონკრეტული 

სასწავლო ამოცანიდან.  

უნდა აღინიშნოს, რომ სწავლის შედეგების მისაღწევად აკადემიური პირები საკონსულტაციო 

მომსახურებასაც (ტუტორიალი) უწევს სტუდენტებს. საკონსულტაციო მომსახურების მიწოდებისას 

გათვალისწინებულია სტუდენტთა საჭიროებები და თავისებურებები, რაც თავის მხრივ, 

უზრუნველყოფს თითოეული სტუდენტისათვის სწავლის შედეგების მიღწევის ხელშეწყობას.  

შეფასების სისტემა 
 

სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხორციელდება განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 

წლის 5 იანვრის №3 ბრძანებისა და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 8 ოქტომბრის №111 დადგენილებით დამტკიცებული „ბსუ–ს 

ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამების სასწავლო პროცესის 

მარეგულირებელი წესი“- ს შესაბამისად. 

სტუდენტის ცოდნის შეფასება ყოველ სასწავლო დისციპლინაში ხორციელდება 100-ქულიანი 

სისტემით (მიმდინარე აქტიურობის შეფასება – 40 ქულა, შუალედური გამოცდები - 20 ქულა, 

დასკვნითი გამოცდა - 40 ქულა).  

მიმდინარე შეფასება შეიძლება მოიცავდეს:  

ა) წერით გამოკითხვებს - წერითი დავალება, ტესტი, რეზიუმე, ქვიზი, საშინაო დავალება, ესე და 

სხვ. 

ბ) ზეპირ გამოკითხვებს - დისკუსია, დებატები, პრეზენტაცია, სემინარი, აქტივობა და სხვ. 



გ) შეფასების სხვა სახის კომპონენტს - პროექტი, რეფერატი, პრეზენტაცია და სხვ. 

ყოველ კონკრეტულ სასწავლო კურსში, მიმდინარე აქტიურობის ყველა კომპონენტში, 

სტუდენტს შეუძლია დააგროვოს ქულათა გარკვეული მაქსიმუმი. ქულათა მაქსიმუმი 

მითითებულია შესაბამის სილაბუსში და განისაზღვრება პროფესორის მიერ ინდივიდუალურად 

შემდეგ მინიმალური მოთხოვნების გათვალისწინებით: 

ა) მიმდინარე შეფასების თითოეული წერითი გამოკითხვა (რომელიც შეიძლება მოიცავდეს 

სხვადასხვა სირთულის, ფორმისა და შინაარსის თეორიულ საკითხებს, პრაქტიკულ დავალებებს, 

სიტუაციურ ამოცანებს, ღია, დახურულ ან/და მრავალპასუხიან ტესტებს და სხვ.) შეიძლება შეფას-

დეს მაქსიმუმ 10 ქულით; 

ბ) მიმდინარე შეფასების თითოეული ზეპირი გამოკითხვა შეიძლება შეფასდეს მაქსიმუმ 5 

ქულით; 

გ) მიმდინარე შეფასებებში, შუალედურ და დასკვნით გამოცდებში გამოყენებული ღია ტესტი ან 

მრავალპასუხიანი დახურული ტესტი შეიძლება შეფასდეს მაქსიმუმ 1 ქულით; 

დ) მიმდინარე შეფასებებში, შუალედურ და დასკვნით გამოცდებში გამოყენებული დახურული 

ერთპასუხიანი ტესტი შეიძლება შეფასდეს მაქსიმუმ 0.5 ქულით. 

დასკვნით გამოცდაზე დაშვების წინაპირობა:  

შუალედური შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი არის 21 ქულა, ხოლო დასკვნითი 

გამოცდის მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია - 20 ქულა. 

სტუდენტის საბოლოო შეფასება: 

 სტუდენტს სასწავლო კურსი ათვისებულად ჩაეთვლება, თუ ის მიიღებს ერთ-ერთს შემდეგი 

დადებითი შეფასებებიდან:  

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.  

 უარყოფითი შეფასებებია:  

  ა) (FX) ვერ ჩააბარა - 41-50 ქულის მიღების შემთხვევაში სტუდენტს უფლება ეძლევა  

დამატებით გამოცდაზე ერთხელ კიდევ გავიდეს.   



  ბ) (F) ჩაიჭრა - 40 ქულის ან ნაკლების მიღებისას სტუდენტს საგანი თავიდან აქვს შესასწავლი. 

შეფასების კონკრეტული კრიტერიუმები განისაზღვრება შესაბამისი სასწავლო კურსის 

სილაბუსით, რომელიც შესაბამისობაშია სასწავლო კურსის სწავლის შედეგებთან. 

  სტუდენტს დასკვნითი გამოცდისა და შუალედური შეფასებების გაპროტესტების უფლება აქვს 

შედეგების გამოქვეყნებიდან არაუგვიანეს სამი დღისა, ხოლო თუ დასკვნითი გამოცდა ტარდება 

გამოცდების და უნარ–ჩვევების შეფასების ცენტრში, სტუდენტს გამოცდის შედეგის გაპროტესტების 

უფლება აქვს გამოცდის დასრულებისთანავე.  

 სტუდენტს, რომლის საბოლოო შეფასება არის (FX) ან არ გამოცხადდა გამოცდაზე საპატიო 

მიზეზით (უწყისში დაფიქსირებულია „არგამოცხადება“ და სტუდენტი დეკანატში წარადგენს 

გამოცდაზე გამოუცხადებლობის საპატიო მიზეზის დამადასტურებელ დოკუმენტს) უფლება აქვს 

გავიდეს დამატებით გამოცდაზე იმავე სემესტრში. თუ სტუდენტმა დამატებითი გამოცდისა და 

შუალედური შეფასებების ჯამით მიიღო „ჩაიჭრა“, „ვერ ჩააბარა“ ან „არ გამოცხადდა“, ითვლება 

ჩაჭრილად და ფასდება „(F) ჩაიჭრა“ შეფასებით.  

სასწავლო კურსში/მოდულში ”(F) ჩაიჭრა” შეფასების მქონე სტუდენტი ვალდებულია მიმ-

დინარე სწავლის საფასურის გადახდისათვის დადგენილ ვადებში დამატებით გაიაროს 

აკადემიური და ადმინისტრაციული (ფინანსური) რეგისტრაცია, დავალიანებული საგნის 

დარეგისტრირების მიზნით.  

სტუდენტს, უფლება არ აქვს დაარეგისტრიროს სასწავლო კურსი/მოდული, თუკი მისი 

შესწავლის წინაპირობაა კურსი/მოდული, რომელშიც ექნება უარყოფითი „(F) ჩაიჭრა“ შეფასება.  

 დეტალური ინფორმაცია სასწავლო კურსის ფარგლებში დაგეგმილი შეფასების მეთოდები 

აღწერილია კონკრეტული სასწავლო კურსის სილაბუსებში.  

 სამაგისტრო ნაშრომის ფასდება 100 ქულიანი სისტემით (კრიტერიუმები: ლოგიკა, 

არგუმენტაცია, მსჯელობა-30 ქულა, ნაშრომის სტრუქტურა, დიზაინი - 20 ქულა, გადმოცემის 

უნარი-15 ქულა, სიახლე-10 ქულა, დისკუსიაში ჩართვა-15 ქულა, საპრეზენტაციო მასალის 

გამოყენება-10 ქულა). მისი გაფორმების, წარდგენისა და დაცვის პროცედურები განსაზღვრულია 

„ბსუ-ს პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების 

განხორციელების წესის“ მიხედვით. 

 

დასაქმების სფეროები 
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის ,,კავკასიისა და შავიზღვისპირეთის ანტიკური არქეოლოგიის“ სამაგისტრო 



საგანმანათლებლო პროგრამის კურიკულუმით განსაზღვრული სასწავლო კურსების გავლისა და 

არანაკლებ 120 კრედიტის ათვისების შემდეგ, სტუდენტს ენიჭება კვალიფიკაცია „არქეოლოგიის 

მაგისტრი“. პროგრამის კურსდამთავრებულს შეეძლება დასაქმდეს საჯარო ან/და კერძო სექტორში; 

ადგილობრივ და რეგიონულ ადმინისტრაციებში; სახელმწიფო, სამთავრობო და არასამთავრობო 

სტრუქტურებში როგორც ცენტრალურ და რეგიონულ, ისე მუნიციპალურ დონეზე; 

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში; სამუზეუმო, საარქივო, ტურიზმის 

სფეროებში, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოებსა და საექსპერტო-საკონსულტაციო 

ორგანიზაციებში მასმედიაში, ბიბლიოთეკებში, არქეოლოგიურ ექსპედიციებში და ა.შ. 

შეძენილი ცოდნა და უნარ-ჩვევები შესაძლებლობას მისცემს კურსდამთავრებულს დაგეგმოს 

საკუთარი უწყვეტი პროფესიული განვითარება, დაადგინოს საკუთარი შემდგომი სწავლის 

საჭიროებები და სწავლა გააგრძელოს აკადემიური განათლების მესამე საფეხურზე 

(დოქტორანტურა).  

სწავლის საფასური 

საქართველოს მოქალაქე და 

უცხო ქვეყნის მოქალაქე 

სტუდენტებისათვის 

უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურის სწავლის წლიური საფასური საქართველოს მოქალაქე 

სტუდენტებისთვის შეადგენს 2250 ლარს.  უცხო ქვეყნის მოქალაქე სტუდენტებისთვის უმაღლესი 

განათლების მეორე საფეხურის, ხოლო საქართველოს და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის 

უმაღლესი განათლების მეორე და მესამე საფეხურებზე სწავლის წლიურ საფასურს ადგენს 

უნივერსიტეტი, ფაკულტეტი ან პროგრამა მთავრობასთან შეთანხმებით. 

პროგრამის 

განხორციელებისათვის საჭირო 

ადამიანური და მატერიალური 

რესურსი 

უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა და ტექნიკური აღჭურვილობა უზრუნ-ველყოფს 

საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედე-გების მიღწევას. უნივერსიტეტს 

აქვს სასწავლო პროცესისათვის საჭირო ინვენ-ტარით აღჭურვილი სასწავლო აუდიტორიები, 

ლაბორატორიები, ინტერნეტ ქსელში ჩართული კომპიუტერული კლასები. უნივერსიტეტი 

საგანმანათლებ-ლო პროგრამებს უზრუნველყოფს, აგრეთვე, სპორტული ბაზებით, საკონფერენ-ციო 

დარბაზებით, პრაქტიკის ბაზებით, საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკით, ელექტრონული 

საბიბლიოთეკო რესურსებით:  

 პროგრამის განხორციელებაში, ძირითადად, მონაწილეობს უნივერსიტეტის აკადემიური 

პერსონალი, აგრეთვე, შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე მოწვეული ლექტორ-მასწავლებლები, 

რომელთაც აქვთ პროგრამის სწავლის შედეგების გამომუშავებისთვის აუცილებელი კომპეტენცია, 

პროგრამის პროფილის შესაბამისი აკადემიური ხარისხი, სწავლებისა და კვლევის გამოცდილება 

(იხ. თანდართული CV-ები). 

  ბსუ-ს ინფრასტრუქტურა და ტექნიკური აღჭურვილობა უზრუნველ-ყოფს ისტორიის 



საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევას. სასწავლო 

აუდიტორიები განლაგებულია უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში(ნინოშვილის ქ.#35), 

უზრუნველყოფილია ინვენტარით, ელექტროენერგიის მიწოდების უწყვეტი სისტემით, სველი 

წერტილებით, ცენტრალიზებური გათბობის სისტემით, უნივერსიტეტს გააჩნია სამედიცინო 

პუნქტი.  

ამავე კორპუსშია განლაგებული ისტორია/არქეოლოგიის მიმართულების მდიდარი წიგნადი 

ფონდის მქონე უნივერსიტეტის ცენტრალური და ფაკულტეტის ბიბლიოთეკები, ბსუ 

დარეგისტრირებულია პროექტში “ელექტრონული ინფორმაცია ბიბლიოთეკებისთვის - EIFL“ 

კონსორციუმის წევრად, რაც სტუდენტს საშუალებას აძლევს გამოიყენოს შემდეგი ელექტრონული 

რესურსები. უნივერსიტეტს წვდომა აქვს შემდეგ ძირითად საერთაშორისო ბაზებთან: 

Elsevier - www.elsevier.com ; 

Sciencedirect- www.sciencedirect.com ; 

Scopus - www.scopus.com ; 

EBSCO 

ასევე, გვაქვს კემბრიჯის სხვადასხვა მიმართულების ბაზები, ჩამონათვალი 

საერთასორისო საბიბლიოთეკო ქსელი - Elsevier 

2014 წლის 21 აპრილიდან შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს უზრუნველყოფით საქართველოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტებს თავისუფალი წვდომა აქვთ Elsevier-ის ScienceDirect-ის და Scopus-ის ბაზებზე. 

ScienceDirect-ზე განთავსებულია მსოფლიოს რეცენზირებადი სამეცნიერო, ტექნიკური და 

სამედიცინო შინაარსის ნაშრომების თითქმის ერთი მეოთხედი სრული ტექსტის 

სახით. Scopus წარმოადგენს ციტირებადი ლიტერატურის აბსტრაქტირებისა და ინდექსირების 

ბაზას, რომელიც კვლევის ანალიზის საშუალებას იძლევა ყველა დარგში. ელექტრონული 

რესურსები ხელმისაწვდომია უნივერსიტეტის კომპიუტერული ქსელებიდან. ბაზაში შესასვლელად 

ინტერნეტ ბრაუზერის მისამართის შესაბამისად: www.sciencedirect.com ან www.scopus.com 

- (Cambridge Journals Online) -

 ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები, მათ შორის: ანთროპოლოგია, არქეოლოგია, ხელოვ

ნება, ასტრონომია, ქიმია, კომპიუტერული მეცნიერებები, დრამა და თეატრი, დედამიწისა და გარემ

ოს დაცვა, ეკონომიკა, განათლება, ინჟინერია, ინგლისური ენის სწავლება, ფილმები, მედია, მასობრ

ივი კომუნიკაცია, გეოგრაფია, ისტორია, ენათმეცნიერება, კანონები, ლიტერატურა, მართვა, მათემა



ტიკა, მედიცინა, მუსიკა, ფილოსოფია, ფიზიკა, პოლიტიკა და საერთაშორისო ურთიერთობები, ფსი

ქოლოგია, რელიგია, სოციოლოგია, სტატისტიკა და ალბათობის თეორია. ბაზა იძლევა თავისუფალ 

წვდომას გასული წლების  ციფრულ არქივზე 1997 წლიდან, მასში გაერთიანებულია 

161 ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებათა (SSCI) (SCI) და 

46 ჟურნალი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დარგში Thomson Reuters-

ის ციტირების ინდექსით. 384 სახელწოდების წამყვანი ჟურნალი სხვადასხვა დისციპლინაში. 

2017 წელს ჟურნალების სიას კიდევ დაემატა 

20 ჟურნალი  სამართლის, ბიოლოგიის, ანთროპოლოგიის, არქეოლოგიის, და სხვა სფეროებიდან. 

- BioOne Complete (http://www.bioone.org/) -   აერთიანებს 125.000 სრულტექსტიანი სტატიას 

ბიოლოგიის, ეკოლოგიის, გარემოს დაცვისა და  სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით. 

მოიცავს 184 მაღალი იმპაქტფაქტორიანი სამეცნიერო კვლევით ჟურნალს. 

- e-Duke Journals Scholarly Collection (https://www.dukeupress.edu/) - აერთიანებს მარალი ციტირების 

ინდექსის მქონე სამეცნიერო ჟურნალებს, შემდეგი მიმართულებით:   ანთროპოლოგია, ხელოვნება 

და ხელოვნების ისტორია, კრიტიკა და თეორია, კულტუროლოგია, ეკონომიკა, განათლებია, 

გარემოს დაცვა, ეთნოგრაფია, ევროპისმცოდნეობა, მხატვრული ლიტერატურა და პოეზია, ფილმი 

და მედია კვლევები, თეატრისა და წარმოდგენის შესწავლა, გენდერული სწავლება, 

ლიტერატურათმცოდნეობა, ისტორია, საერთაშორისო და რეგიონალური კვლევები, ახლო 

აღმოსავლეთის კვლევები, მუსიკის თეორია, პედაგოგიკა, ფილოსოფია, პოლიტიკა, რელიგიური 

კვლევები, სამეცნიერო კვლევები, სოციოლოგია და სოციალური თეორია, აფრიკული კვლევები, 

აზიური კვლევები, ჯანმრთელობის დაცვა. 

- Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-

books(https://www.elgaronline.com/page/70/journals) -  ბაზაში განთავსებულია წიგნები ფინანსთა, 

ეკონომიკის, ინოვაციური კვლევების, ინფრასტრუქტურის განვითარების, ჯანდაცვის, 

კორპორაციული მართვის, საჯარო და სოციალური მმართველობის, მიგრაციის, კვლევის 

მეთოდების, ინტელექტუალური საკუთრების, სამართლებრივ და სხვ. კვლევათა განვითარების 

შესახებ. ჟურნალები ეკონომიკისა და ეკონომიკური მიმართების ინტერვენციის, ლიდერობის 

ინსტიტუტისა და ჰუმანიზმის შესახებ,  მოიცავს  კემბრიჯის საერთაშორისო სამართლის 

ჟურნალებს. 

- IMechE Journals (https://us.sagepub.com/en-us/nam/IMeche) - ბაზაში მოცემულია სტატიები 

მექანიკურ ინჟინერია ში (გამომცემლობა SAGE),  1847 წლიდან დღემდე. ყოველი 18 

სახელწოდებიდან 17 შედის Thomson Reuters Journal-ის ცირიტებულ სტატიათა რიცხვში, ყველა 

ჟურნალი ინდექსირებულია გამომცემლობა SCOPUS-ში 

- IMF eLibrary (http://www.elibrary.imf.org/?redirect=true) - მონაცემთა ბაზა მნიშვნელოვანი 

რესურსია ეკონომიკური და ანალიტიკური კვლევების ჩატარების დროს. მასში განთავსებულია 



საგადასახდო ბალანსის, ეკონომეტრიკული მოდელების, ეკონომიკური თანამშრომლობის 

განვითარების, პოლიტიკის, ენერგეტიკის, მართვის, ფინანსური ინსტიტუტების შესახებ. აგრეთვე : 

სავალუტო, უცხოური ინვესტიციები, გლობალიზაცია, საერთაშორისო ორგანიზაციები, 

საერთაშორისო ვაჭრობა, შრომის ბაზარი, მონეტარული პოლიტიკა, ფულად-საკრედიტო 

კავშირები, პოლიტიკური ეკონომიკა, სიღარიბის დაძლევა, გაცვლითი კურსი, რეგიონული 

ეკონომიკა, სავაჭრო შეთანხმებები და ტარიფები. 

- New England Journal of Medicine (http://www.nejm.org/) - ბაზაში განთავსებულია სამედიცინო 

ჟურნალები  ახალი სამედიცინო კვლევების შესახებ გამოქვეყნებული სტატიებით, მიმოხილვებითა 

და ანგარიშებით.  იგი მოიცავს როგორც ზოგად  მედიცინას, ასევე მის  ქვედარგებს:  კარდიოლოგია, 

გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება, ენდოკრინოლოგია, გასტროენტეროლოგია, ჰემატოლოგია / 

ონკოლოგია, იმუნოლოგია / ალერგოლოგია, ინფექციური დაავადებები, ნეფროლოგია, 

ნევროლოგია / ნეიროქირურგია, პულმონოლოგია და რევმატოლოგია. ბაზაში განთავსებულია 

 მულტიმედიური და ინტერაქტიული შინაარსის ერთეულები და ვიდეოები კლინიკური 

მედიცინის შესახებ. 

- Royal Society Journals Collection (https://royalsociety.org/journals/) - ბაზა მოიცავს Royal Society-ის  

ციფრულ არქივს 1665 წლიდან. მასში განთავსებულია კვლევები მეცნიერების შემდეგ დარგებში : 

ბიოლოგიურ მეცნიერებები, ფიზიკა, მათემატიკა და საინჟინრო მეცნიერებები, აგრეთვე მათი 

მომიჯნავე დისციპლინები 

- SAGE Premier (http://journals.sagepub.com/) - SAGEის ჟურნალების 65% წარმოდგენილია 2010 

წლის Thomson Reuters Journal ციტირებად ჟურნალთა ჩამონათვალში (JCR). აქ იხილავთ კვლევებს 

ჰუმანიტარულ, სოციალურ მეცნიერებათა,  ტექნოლოგიების, ბიზნესისა  და  მედიცის სფეროში. 

უნივერსიტეტის პროფესორმასწავლებლებსა და სტუდენტებს საშუალება აქვთ ისარგებლონ“EBSC

O პაკეტით“, რომელიც მოიცავს შემდეგ რესურსებს: 

- Academic Search ELITE მრავალფეროვანი აკადემიური რესურსებისგან შედგება სხვადასხვა საგნის 

ათასობით ჟურნალის ტექსტების, აბსტრაქტების და ინდექსირებული ჟურნალებისგან. მონაცემთა 

ბაზა ჟურნალების უმეტესობაში, შეიცავს PDF ფორმატის ფაილებს. ბევრი ამ მასალებიდან არის 

ტექსტ შიგნით ძიებადი ან ფერადად დასკანირებული.  Academic Search Elite, მსოფლიოს წამყვანი 

საინფორმაციო სააგენტოს Associated Press - ის ვიდეო მასალებზე წვდომასაც გვთავაზობს.  საძიებო 

ველში ჩაწერილი სიტყვების შესაბამისი ვიდეო მასალები შედეგებში გამოჩნდება. მონაცემთა 

ბაზაში 1930 წლიდან დღემდე შექმნილი ვიდეო მასალებია თავმოყრილი და მათი განხლება 

ყოველთვიურად ხდება. 60 000 ვიდეოსგან შემდგარი ვიდეოკოლექცია მრავალფეროვანი 

შინაარსისაა. მთელს მსოფლიოში, აკადემიური ინსტიტუტები ამ მონაცემთა ბაზას იყენებენ 

სამეცნიერო ინფორმაციის მოსაპოვებლად. მკვლევართა საჭიროებებზე მორგებული ეს მონაცემთა 

ბაზა ძვირფას და მრავალფეროვან, მულტიდისციპლინარულ მასალებს შეიცავს  საბუღალტრო, 



საბანკო და საფინანსო, საერთაშორისო ბიზნესის, მარკეტინგის, გაყიდვებისა და სხვა 

დისციპლინებში და ჟურნალების და გამოცემების სრულ ტექსტებზე და სხვა მნიშვნელოვან 

რესურსებზე წვდომის საშუალებას გვაძლევს. 

-Business Source ELITE - ეს რესურსი გთავაზობთ სამეცნიერო ჟურნალებს, ბიზნესის, მენეჯმენტის 

და ეკონომიკის დარგში. კოლექცია შეიცავს სხვადასხვა თემაზე, მაგ. ბუღალტერია, საბანკო საქმე, 

ფინანსები, მარკეტინგი, გაყიდვები და სხვა, გამოქვეყნებულ პუბლიკაციებს. მონაცემთა ბაზა 

გთავაზობთ წვდომას მსოფლიოს წამყვანი საინფორმაციო სააგენტოს, Associated Press - ის 

ვიდეოთეკაზე, რომელიც შეიცავს მრავალფეროვან მასალებს 1930 წლიდან დღემდე. ვიდეოთეკა 

ყოველთვიურად ახლდება.  

- MasterFILE ELITE სპეციალურად საჯარო ბიბლიოთეკებისთვისაა შექმნილი. ეს მონაცემთა ბაზა 

შეიცავს 1700-მდე პერიოდულ გამოცემას რომელიც ინფორმაციას მოგაწვდით ბიზნესის, 

ჯანმრთელობის, განათლების, ზოგანი მეცნიერების, მულტიკულტურული და სხვა მრავალი 

სფეროში. ის ასევე შეიცავს 500-ზე მეტი წიგნის სრულ ტექსტს, 81 900 ზე მეტ პირველად 

დოკუმენტის წყაროს და ფოტოების კოლექციას, რომელიც 935 000 ფოტოსგან, რუქისა და 

დროშისგან შედგება. 

- MEDLINE: ავტორიტეტული სამედიცინო ინფორმაციის წყაროა, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას 

მედიცინის სხვადასხვა დარგების შესახებ, როგორიცაა: საექთნო საქმე, სტომატოლოგია, 

ვეტერინარია, ჯან-დაცვის სისტემა, პრე-კლინიკური საგნები და სხვა. ეს მონაცემთა ბაზა შექმნილია 

მედიცინის ეროვნული ბიბლიოთეკის MEDLINE - ის მიერ და იყენებს MeSH (Medical Subject 

Headings) ინდექსირებას, რაც 5600 ზე მეტი ამჟამინდელ სამედიცინო გამოცემაზე წვდომის 

საშუალებას იძლევა. 

- Health Source: Consumer Edition + Health Source: Nursing/Academic გთავაზობთ 1000-ზე მეტ 

სამეცნიერო სრულ ტექსტს სამედიცინო დისციპლინებზე, მათ შორის, კრიტიკული პაციენტების 

მოვლა, ფსიქიკური ჯანმრთელბა, ბავშვებისა და ზრდასრულების ფსიქიატრიული მკურნალობა, 

საექთნო საქმე, ექთნების მართვა, საექთნო ეთიკა, დამოკიდებულების და სარეაბილიტაციო 

კონსულტაცია, სამედიცინო სამართალი, რეპროდუქციული მედიცინა, გარემოს დაცვა და 

ჯანმრთელობა და ა.შ. 

- Library and Information Center (LISTA) შეიცავს 580 ძირითადი ჟურნალის ინდექსებს, 50 ზე მეტ 

პრიორიტეტულ ჟურნალს და დაახლოებით 15 სელექციურ ჟურნალს, წიგნებს, კვლევის ანგარიშებს 

და ა.შ.  ამ მონაცემთა ბაზაში მასალები 1960 წლიდანაა ხელმისაწვდომი.  EBSCO-ს სურვილია 

მუდმივად შემოგთავაზოთ LISTA-ზე წვდომა. ლექსიკონში შესულია 11 200-ზე მეტი ტერმინი, 

რომელთაგან 4 090 პრიორიტეტული ტერმინია. მონაცემთა ბაზაში შესულია ავტორების 

პროფილები. მომხმარებლებს შესაძლებლობა აქვთ მონაცემთა ბაზის 5 200-ზე მეტი ხშირად 

ინდექსირებული ავტორის ნაშრომებზე ჰქოდეთ წვდომა. მაგალითად, იმ საგნის ტერმინებს, 



რომლებიც ყველაზე მეტად ასახავს სტატიის შინაარსს და იმ პუბლიკაციებს, სადაც ავტორს 

დაუბეჭდავს თავისი ნაშრომები. 

- GreenFile სამეციერო, სამთავრობო და პოპულარული ხასიათის მასალების კოლექციაა, რომელიც 

შეიცავს ისეთი შინაარსის მასალებს, როგორიცაა, გარემო ფაქტორების გავლენა ინდივიდებზე, 

კორპორაციებზე და ადგილობრივ თვითმმართველობასა და მთავრობაზე და რა შეიძლება 

ვიღონოთ ამის გამოსასწორებლად. ეს უფასო კვლევითი მონაცემთა ბაზა გთავაზობთ 780 000-ზე 

მეტი ჩანაწერის ინდექსსა და აბსტრაქტს და 11 000-ზე მეტ სრულ ტექსტს. ძირითადი ჟურნალებია 

სოფლის მეურნეობა, ეკოსისტემა და გარემო, კონსერვაციული ბიოლოგია, ტყის ეკოლოგია და 

მართვა, მწვანე ენერგიის საერთაშორისო ჟურნალი, ველური ბუნების მართვა. 

- ERIC (the Education Resource Information Center) გთავაზობთ ინფორმაციაზე წდომას სხვადასხვა 

ჟურნალებიდან, რომლებიც ინდექსირებულია როგორც Current Index of Journals in Education დ ა 

Resources in Education Index.  მონაცემთა ბაზა შეიცავს 1.4 მილიონზე მეტ ჩანაწერს და გთავაზობთ 

ბმულებს 337 000-ზე მეტ სრულ ტექსტზე. 

- Newspaper Source გთავაზობთ სრულ სატელევიზიო და რადიო სიახლეების ტრანსკრიპტებს 

შემდეგი არხებიდან: CBS News, CNN, CNN International, FOX News, NPR დ ა სხვა. ეს მონაცემთა ბაზა 

გთავაზობთ სრულ ტექსტს ასობით ეროვნული (ა.შ.შ), საერთაშორისო და რეგიონული 

გაზეთებიდან. გარდა ამისა, ის გთავაზობთ სატელევიზიო და რადიოს საინფორმაციო გადაცემების 

ტრანსკრიპტებს. 

- Regional Business News არის მრავალფეროვანი მონაცემთა ბაზა, რომელიც გთავაზობთ სრულ 

ტექსტებს ბიზნეს პუბლიკაციებზე აშშ და კანადის მასშტაბით. იგი ფარავს ნებისმიერ ინფორმაციას, 

იქნება ეს საპრეზიდენტო კანდიდატების ბიოგრაფია, რესტორნების ფრენჩაიზი თუ სავაჭრო ქსელი, 

ბიზნესის დაგეგმვა თუ პოლიტიკური თანამონაწილეობა. Regional Business News-ს კონტენტს 

აწვდიან ბიზნესის სფეროში წამყვანი გამომცემლობები The Washington Post, PR Newswire US და ა.შ.. 

ძირითადი რესურსებია გაზეთები, რადიო და სატელევიზიო საინფორმაციო გადაცემების 

ტრანსკრიპტები, პუბლიკაციების და ჟურნალების სრული ტექსტები ბოლო 20 წლის განმავლობაში. 

- (HeinOnline (HOL)  არის კომერციული ინტერნეტ- მონაცემთა ბაზის სერვისი, რომელიც 2000 წელს 

William S. Hein & Co.-მ დააარსა ბუფალოში, ნიუ-იორკის გამომცემლის მიერ, რომელიც 

სპეციალიზირებულია იურიდიული  მიმართულებით. 

          ბაზაში განთავსებულია დებულებები, სამთავრობო რეგულაციები, აკადემიური სამართლის 

მიმოხილვები, კომერციულად წარმოებული სამართლის ჟურნალები  და კლასიკური ტრაქტატები, 

ისტორიული, სამთავრობო და პოლიტიკური დოკუმენტები, საკანონმდებლო დებატები, 

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების ანგარიშები, მსოფლიო კონსტიტუციები, 

საერთაშორისო ხელშეკრულებები, საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშები და სხვა 

დოკუმენტები. 



         მონაცემთა ბაზა მოიცავს 192 მილიონზე მეტ გვერდს, მასალას, როგორც ონლაინ, სრულად 

ძიებად, ასევე  სურათზე დაფუძნებულ ფორმატში. 

სტუდენტების განკარგულებაშია ინტერნეტქსელში ჩართული კომპიუტერული კლასები, 

სათანადო მულტიმედიური საშუალებებით აღჭურვილი ამერიკის შემსწავლელი ცენტრი, 

კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინოლოგიის და ნეოგრეცისტიკის, აკადემიკოს დავით 

ხახუტაიშვილის სახელობის არქეოლოგიის კაბინეტ-მუზეუმი  და სპეციალიზებული ბიბლიოთეკა 

((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.  

გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმების ფარგლებში სტუდენტები ისარგებლებენ 

აჭარის მუზეუმის ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის სახელმწიფო მუზეუმის და ბათუმის 

არქეოლოგიური მუზეუმის, აჭარის ა.რ. მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება-საარქივო 

სამმართველოს, ბსუ-ს სამეცნიერო ცენტრის ნიკო ბერძენიშვილის სოციალურ-ჰუმანიტარული 

მიმართულების რესურსებით, ასევე, ფიჭვნარის და გონიო-აფსაროსის მუზეუმ-ნაკრძალის 

არქეოლოგიური ბაზებით 

 

პროგრამის ფინანსური 

უზრუნველყოფა 

 

პირველადი ხარჯთაღრიცხვის შედგენის საფუძველია ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2021 

წლის 15 ივლისის N 07-01/36 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული ,,ბსუ-ს საგანმანათლებლო 

პროგრამებზე სწავლის საფასურის განსაზღვრის წესი".  

დამატებითი ინფორმაცია 

(საჭიროების შემთხვევაში) 

დღეს, საქართველოსათვის, რომელიც ახალი გამოწვევების წინაშე დგას,  ძალიან მნიშვნე-

ლოვანია კონკრეტულ–ფაქტობრივი ცოდნით და ზოგადი უნარე-ბით აღჭურვილი ისეთი 

ახალგაზრდების მომზადება, რომლებიც შეძლებენ ეროვ-ნული ისტორიის ცოდნის მეშვეობით 

ხელი შეუწყონ ქართული სახელმწიფოებ-რივი თვითშეგნების განვითარებას და საქართველოს  

მოსახლეობის მოქალაქეო-ბრივ კონსოლიდაციას, ასევე, გლობალიზაციის პროცესში ეროვნული 

კულტურის უნიკალობის შენარჩუნებას.  სწორედ ასეთი,  ფართო სამეცნიერო ჰორიზონტის  მქონე 

სპეციალისტები-არქეოლოგები - სჭირდება დღეს ქვეყანას.  

წლების განმავლობაში ბსუ-ს ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის 

პროფესორ-მასწავლებლები, რომლებიც მონაწილეობენ არქეო-ლოგიის საბაკალავრო პროგრამაში, 

ახორციელებენ არაერთ საგრანტო პროექტსა და ერთობლივ  არქეოლოგიურ ექსპედიციას  უცხოელ 

პარტნიორთა თანამონაწი-ლეობით, ჩართული არიან საერთაშორისო სამეცნიერო კველევებსა და 



ურთიერთობებში: 

 1998-2010 წწ ოქსფორდის უნივერსიტეტის აშმოლის მუზეუმთან ერთობლივი არქეოლოგიური 

ექსპედიცია ტარდებოდა ფიჭვნარში; 

 1999-2002 წწ იენის უნივერსიტეტის არქეოლოგიის ინსტიტუტთან ერთობლივი 

არქეოლოგიური ექსპედიცია ტარდებოდა გონიო-აფსაროსში, სადაც 2013 წ-დან დღემდე 

ერთობლივი ექსპედიცია მიმდინარეობს ვარშავის უნივერსიტეტის არქეოლოგიურ 

ინსტიტუტთან და ფერარას უნივერსიტეტთან. 

 2004 წ-დან დღემდე აშმოლის მუზეუმის თანამონაწილეობით მომზადდა  არაერთი  

მონოგრაფია (დღემდე 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 tfe Mediterranean, 

Pro Georgia და სხვა; (იხილეთ პროგრამაში ჩართული პირების CV) 

 დეპარტამენტის თანამშრომლები აქტიურად მონაწილეობენ საერთაშორისო კონფერენციებსა 

და სემინარებში, რომლებიც ჩატარდა  აშშ, ინგლისში, გერმანიაში, იტალიაში, საბერძნეთში, 

თურქეთში,  პოლონეთში,  რუმინეთში, ბულგარეთში, მოლდოვაში, უკრაინაში და სხვ.; 

(იხილეთ პროგრამაში ჩართული პირების CV) 

 დეპარტამენტის თანამშრომლები აქტიურად არიან ჩართულნი საგრანტო პროექტებში. 

გამოვყოფთ ზოგიერთ მათგანს: 

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

ძეგლები“.; 

 იუნესკოს პოლონეთის განყოფილების სტიპენდია 2014-2018; 

 “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“(საფორტიფიკაციო 

ნაგებობანი, ეკლესიები, საკომუნიკაციო და საყოფაცხოვრებო არქიტექტურის ნიმუშები); 

#217910 

 2013-2015 წწ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და იტალიის კვლევების 

ეროვნული საბჭოს (CNR) 2013 წლის ერთობლივი სამეცნიერო გრანტი: „გეო-არქეოლოგია 

საქართველოში და საუკუნეებრივი გეომაგნიტური ვარიაციის მრუდის გაუმჯობესება კავკასიის 

რეგიონისათვის“; 

 ,,სამხრეთ კავკასიის ფინალური ზედა პალეოლითის რეგიონალური თავისებურებანი 

(ძუძუანას და საწურბლიას მღვიმეების მიხედვით)“ – დოქტორანტურის საგანმანათლებლო 

პროგრამების გრანტი კონკურსი, შიფრი:  DO/15/2-105/14; 

 2011-2013 წწ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო  ფონდის გრანტი. ,,ისტორიული ჭანეთის 

აღმოსავლეთ ნაწილში დაცული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები; 

 2008-2010 წწ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი. ,,შავშეთის ისტორიულ-

ფილოლოგიური გამოკვლევა“; 

 რკინის მეტალურგია და საქართველო - ოქსფორდის უნივერსიტეტის არქეოლოგიისა და 

ხელოვნების ისტორიის კვლევითი ლაბორატორია, 2012; 

 უძველესი რკინის მეტალურგია სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში - ოქსფორდის 

უნივერსიტეტის არქეოლოგიისა და ხელოვნების ისტორიის კვლევითი ლაბორატორია, 2013; 

 სამეცნიერო კვლევისათვის: BABSI scholaship - ბრიტანეთის აკადემიის ანკარის არქეოლოგიური 

ინსტიტიტი, 2009; 

 N 73 4645. ევროკავშირის გრანტი: ,,Knowledge Exchange and Academic Cultures in  the Humanities: 

Europe and the Black Sea Region, late 18 th - 21st Centuries”. (2017 წ. 1 იანვარი -2021 წ. 1 იანვარი). 

 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 ევროკავშირის საგრანტო 

პროექტი, 2012-2015 წლები. (ვრცლ. იხ.  პროგრამაში ჩართული პირების CV) 

 ახალგაზრდა მკვლევრები და დოქტორანტები, რომლებიც, ასევე, ჩართულნი არიან 

„არქეოლოგიის“ საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებაში, სხვადასხვა წლებში 



მონაწილეობდნენ არაერთ საგრანტო პროექტში:  

 15.02.2018–15.12.2018 წელი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გრანტი 

გოდერძის უღელტეხილის ისტორია და ეთნოარქეოლოგია, (პროექტის ხელმძღვანელი: 

პროფესორი ნ. მგელაძე, მონაწილეები: კახაბერ ქამადაძე, სულხან ოქროპირიძე). 

 10.12.2016-10.12.2019 წწ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის (N 217910) 

გრანტი ისტორიული ჭანეთის ცენტრალურ ნაწილში დაცული ქართული კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლები (საფორტიფიკაციო ნაგებობები, ეკლესიები, საკომუნიკაციო და 

საყოფაცხოვრებო არქიტექტურის ნიმუშები) (პროექტის ხელმძღვანელი: შ. მამულაძე, 

მონაწილეები: კახაბერ ქამადაძე, სულხან მამულაძე) 

 5.05.2015-5.05.2018 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) 

 30.01.2014-30.01.2016 წწ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და იტალიის 

კვლევების ეროვნული საბჭოს (CNR) 2013 წლის ერთობლივი სამეცნიერო გრანტი „გეო-

არქეოლოგია საქართველოში და საუკუნეებრივი გეომაგნიტური ვარიაციის მრუდის 

გაუმჯობესება კავკასიის რეგიონისათვის“. (პროექტის ხელმძღვანელი: მარინა დევიძე, 

მონაწილე: კახაბერ ქამადაძე) 

 10.05.2011-10.05.2013 წწ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის (#1702) 

გრანტი  ისტორიული ჭანეთის აღმოსავლეთ ნაწილში დაცული ქართული კულტურული მემკ-

ვიდრეობის ძეგლები (საფორტიფიკაციო ნაგებობები, ეკლესიები, საგზაო და საყოფაცხოვრებო 

არქიტექტურის ნიმუშები) (პროექტის ხელმძღვანელი: შ. მამულაძე, მონაწილეები: კახაბერ 

ქამადაძე, სულხან ოქროპირიძე) 

 15.03.2019-15.12.2019 წ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გრანტი 

სოფ. ქობულეთის გვიან მეზოლითურ-ადრე ნეოლითური ხანის ნამოსახლარის 

ინტერდისციპლინური არქეოლოგიური კვლევები თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით 

(პროექტის ხელმძღვანელი: ა. კახიძე, მონაწილე: გურამ ჩხატარაშვილი 

 1.09.2016-1.12.2016 წ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურის და 

სპორტის სამინისტროს პროექტი იმერეთის (დასავლეთ საქართველო) უძველესი 



საცხოვრებელის ნაშთები ძუძუანას ზედა პალეოლითური მღვიმიდან (გურამ ჩხატარაშვილი) 

 01.04.2016-01.04.2016 წ იაგელონიის უნივერსიტეტის (დედოფალ იადვიგას ფონდი) გრანტი 

პოლონეთის შუა და ზედა პალეოლითური კომპლექსები (გურამ ჩხატარაშვილი)  

 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სადოქტორო გრანტი 

  სამხრეთ კავკასიის ფინალური ზედა პალეოლითის რეგიონალური თავისებურებანი 

(ძუძუანას და საწურბლიას მღვიმეების მიხედვით) (გურამ ჩხატარაშვილი)  

 01.02.2018 – 01.12.2018. წელი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

გრანტი, ისტორიისა და კულტურის ძეგლები მაჭახლის ხეობაში (პროექტის ხელმძღვანელი: 

პროფესორი რ. მალაყმაძე,  მონაწილე: სულხან მამულაძე). 

 01.01.2017-30.09.2017 წწ. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სამაგისტრო 

გრანტი გონიო-აფსაროსის წყალმომარაგების სისტემები და სანიტარულ-ჰიგიენური ობიექტები 

(სულხან მამულაძე) 

ზოგიერთმა სტაჟირება გაიარა უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებლებში და კვლევით 

დაწესებულებებშიც: 

 მოლდოვეთის ისტორიის ეროვნული მუზეუმში - გურამ ჩხატარაშვილი, 2015 წ. 

 იაგელონიის უნივერსიტეტში (კრაკოვი, პოლონეთი) - გურამ ჩხატარაშვილი, 2015-2016 წწ 

 უკრაინის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის არქეოლოგიის ინსტიტუტში - გურამ 

ჩხატარაშვილი, 2016 წ 

 ვარშავის უნივერსიტეტის არქეოლოგიის ინსტიტუტში - კახაბერ ქამადაძე, სულხან მამულაძე, 

ლანა ბურკაძე, 2014-2018 წწ   

 პროექტ  Black Sea – Unity and Diversity in Roman Antiquity  BSUDRA, ფარგლებში რუმინეთში, 

(სლავა რუსა) ჩატარებულ  საერთაშორისო არქეოლოგიურ სკოლაში - მონაწილეები: კახაბერ 

ქამადაძე, გურამ ჩხატარაშვილი, 2014 წ 

დღეისათვის ჩვენი უნივერსიტეტის არქეოლოგიის სადოქტორო პროგრამის კიდევ ორი სტუდენტი 

(თამაზ დარჩიძე და ანდრია როგავა) შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

დაფინანსებით ახორციელებს სამეცნიერო კვლევებს შემდეგ თემატიკაზე:  

 ბიზანტია და სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო ახ.წ. IV-VII სს-ში (არქეოლოგიური ძეგლები 

(დოქტორანტი თამაზ დარჩიძე, სამეცნიერო ხელმძღვანელები, ბსუ-ს ემერიტუს პროფესორები: 

შოთა მამულაძე, ამირან კახიძე) 



 ელინისტური და რომაული პერიოდის კოლხური ამფორების ტექნოლოგია და წარმომავლობა 

ზღვისპირა აჭარის რეგიონში: არქეომეტრიული კვლევა (დოქტორანტი ანდრია როგავა, 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი ბსუ-ს ემერიტუს-პროფესორი შოთა მამულაძე) 

ახალგაზრდა მკლევარები გურამ ჩხატარაშვილი და სულხან ოქროპირიძე როგორც ძირითადი 

მონაწილეეები ჩართული არიან  მიმდინარე პროექტებში:  

 15.02.2022 -საფრანგეთის ეკოლოგიისა და გარემოს ინსტიტუტის პროექტი, დასახლებების 

დინამიკა და პალეოგარემო დასავლეთ საქართველოში ბოლო 100 000 წლის განმავლობაში 

(პროექტის ხელმძღვანელი:  ს. პრატი, ე. მასაგერი და ა. მგელაძე, მონაწილე: გურამ 

ჩხატარაშვილი) 

 06.02.2020-შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი კოლხეთის უძველესი 

რკინის მეტალურგიის ინტერდისციპლინარული კვლევები (პროექტის ხელმძღვანელი:  ნ. 

ხახუტაიშვილი, მონაწილეები: გურამ ჩხატარაშვილი, სულხან ოქროპირიძე) 

 ლანა ბურკაძე 

 იზოლდა დუმბაძე   

 სინან კილიჩი 

 თამარ აღაპიშვილი 

ამდენად, მიგვაჩნია, რომ ბსუ-ში არსებობს სერიოზული ბაზა არქეოლოგიის მიმართულებით 

ახალი თაობის მომზადება-ჩამოყალიბებისათვის, რასაც განახორციელებს არქეოლოგიის 

საბაკალავრო პროგრამა. ის, ასევე, მოამზადებს სტუდენტებს შემდგომ საფეხურზე სწავლის 

გასაგრძელებლად. 

პროგრამის ანალოგები: 

პროგრამაზე მუშაობისას გავითვალისწინეთ საქართველოსა და უცხოეთის იმ უმაღლესი 

სასწავლებლების გამოცდილება, სადაც მოქმედებს საბაკალავრო პროგრამები არქეოლოგიაში. 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო 

პროგრამა – არქეოლოგია.  

https://old.tsu.ge/ge/faculties/humanities/programs/bach_programs// 

 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამა – არქეოლოგია. 

https://iliauni.edu.ge/ge/iliauni/AcademicDepartments/mecnierebata-da-xelovnebis-fakulteti-

269/programebi-303/mecnierebata-da-xelovnebis-fakultetis-sabakalavro-programebi/individualuri-

migebit/humanitaruli-mecnierebebi-arqeologia 



 აკაკი წერეთლის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამა – არქეოლოგია. 

http://www.atsu.edu.ge/index.php/humanitarian-ba-geo 

 უცხოური სასწავლებლებიდან გარკვეული ანალოგების მოძიება შესაძლებელია სხვადასხვა 

უნივერსიტეტებში მათ შორის შემდეგ სასწავლებლებში: 

 ვარშავის უნივერსიტეტი; 

 ბილკენტის უნივერსიტეტი, ანკარა; 

 ფერარას უნივერსიტეტი, იტალია 

 ექსტერის უნივერსიტეტი 

 ფლინდერის უნივერსიტეტი 

 რიჩმონდის უნივერსიტეტი 

 მელბურნის უნივერსიტეტი 

 ვარშავის უნივერსიტეტი 

 სანტკ-პეტერბურგის უნივერსიტეტი 

 იოანესბურგის უნივერსიტეტი 

 კორკის საუნივერსიტეტო კოლეჯი 

 კენტის უნივერსიტეტი 

 ვაშინგტონის უნივერსიტეტი 

 
 

 

 
ადამიანური რესურსი 

საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებას უზრუნველყოფს ბსუ-ს ისტორიის არქეოლოგიის და ეთნოლოგიისა და ქართული 

ფილოლოგიის დეპარტამენტების აკადემიური პერსონალი; ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის, ნიკო ბერძენიშვილის 

სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის, სსიპ აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოსა და სსიპ აჭარის მუზეუმის 

თანამშრომლები, აგრეთვე ილიას უნივერსიტეტიდან მოწვეული სპეციალისტები.  

 

 



 

1. მერაბ ხალვაში - ბსუ-ს ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი; 

2. ემზარ კახიძე - ბსუ-ს ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი; 

3. შოთა მამულაძე - ბსუ-ს ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის ემერიტუს პროფესორი; 

4. ჯემალ კარალიძე - ბსუ-ს ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის  პროფესორი; 

5. მზია ხახუტაიშვილი - ბსუ-ს ქართული ფილოგიის დეპარტამენტის ასოც. პროფესორი; 

6. ნანა ცეცხლაძე - ბსუ-ს ქართული ფილოგიის დეპარტამენტის ასოც. პროფესორი; 

7. კახაბერ ქამადაძე - ბსუ-ს ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი; 

8. შოთა როდინაძე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის 

ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის უფროსი მასწავლებელი - მოწვევით; 

9. ირინე ვარშალომიძე - ბსუ-ს ნიკო ბერძენიშვილის კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - მოწვევით; 

10. გიორგი თავამაიშვილი - შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის  ნ.ბერძენიშვილის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი -მოწვევით. 

11. თამარ შალიკაძე - სსიპ აჭარის მუზეუმის საგამომცემლო საქმის კოორდინატორი, ისტორიის დოქტორი - მოწვევით; 

12. ნინო ძნელაძე - სსიპ აჭარის მუზეუმის ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, ისტორიის დოქტორი 

მოწვევით;  

13. გურამ ჩხატარაშვილი - სსიპ აჭარის მუზეუმის ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის მეცნიერ-თანამშრომელი, არქეოლოგიის 

დოქტორი - მოწვევით; 

14. ნოდარ ბახტაძე - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი - მოწვევით; 

15. გურამ ყიფიანი - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი - მოწვევით; 

16. ქეთევან ესაკია - საქართველოს ეროვნული მუზეუმის არქეოლოგიური კვლევების ინსტიტუტი, ისტ. დოქტ. - მოწვევით. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

სასწავლო გეგმა 

დანართი №11 

 

№ 
სასწავლო 

კომპონენტები 

 
 ს

ას
წ
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ო
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უ
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სი
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ი
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მათ შორის 

 
კრედიტების     განაწილება     სემესტრების 

მიხედვით 

ლ
ექ

ც
ი
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ჯ

გ
უ

ფ
. 

მუ
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კვ
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თ
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ც
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უ
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სა
მუ
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I 
სე

მე
სტ

რ
ი

 

II
  

სე
მე

სტ
რ

ი
 

II
I 

 ს
ემ

ეს
ტ

რ
ი

 
 

IV
 ს

ემ
ეს

ტ
რ

ი
 

 
V

 ს
ემ

ეს
ტ

რ
ი

 

V
I 

სე
მე

სტ
რ

ი
 

V
II

 ს
ემ

ეს
ტ

რ
ი

 

 
V

II
I 

სე
მე

სტ
რ

ი
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

I 

ძირითადი სწავლის 

სფეროს 

სავალდებულო 

კურსები 

  110                  

1 ინგლისური ენა B. 2.2.   5 125  27    1 2 95 5        

2 
ინგლისური ენა - 

დარგობრივი 
  5 125  27    1 2 95  5       



3 

საქართველოს ანტიკური 

ხანის ისტორიის 

პრობლემები 

M114 07 02 

0200 
 5 125 15 12    1 2 95 5        

4 

შავიზღვისპირეთისა და 

სამხრეთი კავკასიის 

ანტიკური ხანის 

ისტორიის პრობლემები 

M114 07 02 

0201 
 5 125 15 12    1 2 95 5        

5 
აკადემიური წერა და 

კვლევის მეთოდები 
  5 125 15 12    1 2 95 5        

6 

სამხრეთი 

შავიზღვისპირეთის 

ანტიკური ხანის 

არქეოლოგია 

M114 07 02 

0202 
 5 125 15 12    1 2 95  5       

7 
სამხრეთი კავკასიის 

ანტიკური ხანის 

არქეოლოგია 

M114 07 02 

0203 
 5 125 15 12    1 2 95  5       

8 

შავიზღვისპირეთის 

ევროპული ნაწილის 

ანტიკური ხანის 

არქეოლოგია 

M114 07 02 

0204 
 5 125 15 12    1 2 95  5       

9 
ბერძნული 

ვაზათმხატვრობის 

ისტორია 

M114 07 02 

0205 
 5 125 15 12    1 2 95   5      

10 გეოარქეოლოგია 
M114 07 02 

0206 
 5 125 15 12    1 2 95 5        



11 
სპელესტოლოგიური 

ძეგლების  

არქეოლოგიური  კვლევა 

M114 07 02 

0207 
 5 125 15 12    1 2 95   5      

12 

ექსპერიმენტალურ-

ტრასოლოგიური 

მეთოდი და მისი 

გამოყენება 

არქეოლოგიაში 

M114 07 02 

0208 
 5 125 15 12    1 2 95   5      

13 
არქეოლოგიური 

ძეგლების გრაფიკული 

ფიქსაცია 

M114 07 02 

0209 
 5 125 15 12    1 2 95 5        

14 
ანტიკური ხანის 

საქართველოს  

ნუმიზმატიკა 

M114 07 02 

0210 
 5 125 15 12    1 2 95   5      

15 
საველე არქეოლოგიური 

პრაქტიკა 
M114 07 02 

0211 
 10 250     60  190   10       

16 სამაგისტრო ნაშრომი 
M114 07 02 

0212 
 30 750       750     30     

II 
ძირითადი სწავლის 

სფეროს არჩევითი 

კურსები 

  10                  



17 
ურბანული 

არქეოლოგია 
M114 07 02 

0213 
 5 125 15 12    1 2 95   5      

18 

შავისზღვისპირეთის 

კოლონიზაციის მსგავსი 

და განმასხვავებელი 

ნიშნები 

M114 07 02 

0214 
 5 125 15 12    1 2 95   5      

19 

აღმოსავლეთ 

შავიზღვისპირეთის 

ანტიკური ხანის 

ქალაქები 

M114 07 02 

0215 
 5 125 15 12    1 2 95   5      

20 
ბუნებრივი გარემო და 

ადამიანი 
M114 07 02 

0216 
 5 125 15 12    1 2 95   5      

21 

კავკასია კულტურათა 

დიალოგი (უძველესი 

დროიდან შუა 

საუკუნეების ჩათვლით) 

M114 07 02 

0217 
 5 125 15 12    1 2 95   5      

22 
კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის 

მენეჯმენტი 

M114 07 02 

0218 
 5 125 15 12    1 2 95   5      

23 

სამხრეთ-დასავლეთი 

საქართველო და 

ანტიკური 

სამყარო 

M114 07 02 

0219 
 5 125 15 12    1 2 95   5      



24 

წინარე ქრისტიანული 

ხანის საქართველოს 

ხუროთმოძღვრების 

ძეგლების 

არქეოლოგიური კვლევა 

M114 07 02 

0220 
 5 125 15 12    1 2 95   5      

25 
ქართული იდენტობის 

ისტორია 

 

M114 07 02 

0221 
 5 125 15 12    1 2 95   5      

 სულ   120                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


