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ამერიკისმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა 

 

პროგრამის სტრუქტურა, შინაარსი, სწავლის შედეგები 

 

პროგრამა მოიცავს 240 კრედიტს (6000 სთ.), რომლის ძირითადი სპეციალობის 

კომპონენტი მოიცავს 130 კრედიტს. მათ შორის: 

• სავალდებულო სასწავლო კურსები - 80 კრედიტი ( 16 სასწავლო კურსი, 

თითოეული - 5 ECTS კრედიტის ოდენობით); 

• საბაკალავრო ნაშრომი- 10 კრედიტი; 

• არჩევითი  სასწავლო კურსები – 40 კრედიტი (20 სასწავლო კურსი, 

თითოეული - 5ECTS კრედიტის ოდენობით, საიდანაც სტუდენტი ირჩევს 

რვას);  

პროგრამის დარჩენილი 110 კრედიტი მოიცავს: 

• 20 კრედიტი - უცხო ენა; 

• 5 კრედიტი - ინფორმაციული ტექნოლოგიები; 

• 5 კრედიტი - აკადემიური წერა; 

• 20 კრედიტი - თავისუფალი კრედიტები; 

• 60 კრედიტი - დამატებითი პროგრამა ან თავისუფალი კრედიტები. 

სტუდენტი თვისი სურვილის მიხედვით ირჩევს ერთ-ერთს შემდეგი ორი 

დამატებითი პროგრამიდან: 1) თარგმანმცოდნეობა 2) ამერიკის პოპ 

კულტურა და საზოგადოებასთან ურთიერთობა (PR) 

 

სასწავლო კურსები 

 
კურსის დასახელება კრედიტი სასწავლო კურსის მიზანი 

სავალდებულო საგნები   

ინგლისური საუბარი და 

მოსმენა 1 (მაღალი დონე) 

5 კურსი  ეხმარება სტუდენტებს ინგლისურ ენაზე მათი 

იდეებისა და შეხედულებების თანმიმდევრულად და 

ორგანიზებულად გადმოცემის უნარ-ჩვევების 

განვითარებაში. ასევე, ავითარებს  მათში ეფეკტური 

კომუნიკაციისთვის საჭირო   უნარჩვევებს  როგორიც  

არის - თვალით კონტაკტი, ჟესტიკულაცია, ხმის 

ტემბრის გამოყენება. 

ამერიკის 

მულტიკულტურული 

სწავლება I 

5 კურსის მიზანია ქართველ და შერეული 

კულტურების მატარებელ სტუდენტებს შეუქმნას 

ზოგადი სურათი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და 

ამერიკელ ხალხზე, ამერიკული საზოგადოების, 

ემიგრაციის, „ამერიკული ოცნების“, გეოგრაფიის, 

რელიგიის, ამერიკის მთავრობის, ეკონომიკის, 

პენეტენციალური და სატრანსპორტო სისტემებისა 

და გარემოს დაცვის განხილვით, რათა სხვადასხვა 

მედია საშუალებებში არსებული ფრაგმენტული 

ინფორმაციების კომპაქტური გაერთიანებით 

სტუდენტებს შეექმნათ წარმოდგენა ამერიკის, 

როგორც, „ნაციებს შორის ნაციის“ განვითარების 
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ურთულესი და უმნიშვნელოვანესი ტენდენციების 

შესახებ. 

ამერიკის 

მულტიკულტურული 

სწავლება II 

5 კურსი ორ მიზანს ემსახურება: 1. ამერიკის 

მულტიკულტურალიზმის დანახვა და შესწავლა 

ქართველი და უცხოელი სტუდენტების 

გადმოსახედიდან. 2. ამომწურავი ინფორმაციის 

მიწოდება ამერიკული ცხოვრების წესზე, 

კულტურულ ცხოვრებაზე. წარმოადგენს რა ამერიკის 

კულტურის ინტერდისციპლინარული კურსების 

საბაზისო ცოდნის წყაროს, მასზე სათანადო 

რეაგირების ეფექტური სტრატეგიები გამოუმუშავებს 

სტუდენტებს ამერიკის კულტურის თავიანთ 

კულტურასთან შედარების უნარ-ჩვევებს 

კომპარატივისტული მეთოდის მეშვეობით. კურსის 

მიზნებიდან გამომდინარე საქართველოს 

თანამედროვე პოლიტიკური გარემოს 

გათვალისწინებით იკვეთება კურსდამთავრებულთა 

კარიერული განვითარების შესაძლებლობები. 

ამერიკის გეოგრაფია 5 კურსის მიზანს შეადგენს მიაწოდოს სტუდენტს 

საბაზო ცოდნა აშშ-ს გეოგრაფიის შესახებ, მისი 

კლიმატური პირობების, ნიადაგის, მწვანე საფარის, 

ცხოველთა სამყაროს შესახებ. ასევე კურსი იძლევა 

ინფორმაციას იმ გავლენის შესახებ რომელსაც 

ადამიანი ახდენს გარემოზე მისი მოღვაწეობის 

შედეგად.კურსი მოიცავს ისეთ საკითხებს 

როგორიცაა:მეგალოპოლისები, აგრარული და 

ინდუსტრიული რაიონები,ურბანიზაციის 

პრობლემები, ინდუსტრიალიზაცია, წიაღისეული და 

გარემოს დაცვა. 

ამერიკის კულტურა და 

საზოგადოება 

5 კურსის მიზანია ქართველ და შერეული 

კულტურების მატარებელ სტუდენტებს შეუქმნას 

ზოგადი სურათი ამერიკის შეერთებული შტატების 

როგორც ზესახელმწიფოს დემოკრატიულ 

საზოგადოებაზე, მულტიკულტურული 

განვითარების ტენდენციებზე; ემიგრაციისა თუ 

რასიზმის თავისებურებებზე ვინაიდან ეს 

ზესახელმწიფო გავლენას ახდენს მსოფლიოს ყველა 

ქვეყნის საზოგადოებაზე. სტუდენტებს აქვთ 

შესაძლებლობა პასუხი მიიღონ იმ მრავალროცხოვან 

კითხვებზე, რაც მათ აქვთ ამერიკული 

სახელმწიფოებრიობის შექმნასთან მიმართებაში, 

როგორც მსოფლიო ისტორიის ახალი 

მიმართულების შექმნის, ახალი ინსტიტუტების 

თამამი ექსპერიმენტი.   

ინგლისური ენის გრამატიკა 

1 (მაღალი დონე) 

5 კურსი გამიზნულია სტუდენტებისათვის რომელიც 

ფლობენ ენას ზედა–საშუალო დონეზე და კურსის 

მთავარი მიზანია ერთი დონით მაღლა ასწიოს ენის 
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ფლობის უნარ–ჩვევები სტუდენტებში. კურსი 

მიზნად ისახავს ინგლისური გრამატიკის ცოდნის და 

გამოყენების დონის ამაღლებას. სტუდენტების 

მეტყველება უნდა გახდეს უფრო თავისუფალი და 

გრამატიკულად სწორი. მათ უნდა გადაჭრან აგრეთვე 

პრაგმატულ/კომუნიკაციური ამოცანები.   

ამერიკის პოლიტიკა 5 კურსის მიზანია მისცეს სტუდენტებს საბაზისო 

თეორიული ცოდნა სამეცნიერო კვლევის მეთოდებში 

და ასწავლოს თუ როგორ დაწერონ საბაკალავრო 

ნაშრომი. სასწავლო კურსი გააცნობს სტუდენტებს 

სხვადასხვა ტიპის სამეცნიერო კვლევებს და კვლევის 

წარმართვის სტრატეგიებს. მისი მიზანიააგრეთვე 

მისცეს სტუდენტებს სათანადო უნარ-ჩვევები რაც 

მოეხმარება მათ დასახული პრობლემის 

კვლევაში.სასწავლო კურსის მიზანია აამაღლოს 

სტუდენტების ცნობიერება კვლევის ეთიკაში. 

კვლევის მეთოდები 5 კურსის მიზანია მისცეს სტუდენტებს საბაზისო 

თეორიული ცოდნა სამეცნიერო კვლევის მეთოდებში 

და ასწავლოს თუ როგორ დაწერონ საბაკალავრო 

ნაშრომი. სასწავლო კურსი გააცნობს სტუდენტებს 

სხვადასხვა ტიპის სამეცნიერო კვლევებს და კვლევის 

წარმართვის სტრატეგიებს. მისი მიზანიააგრეთვე 

მისცეს სტუდენტებს სათანადო უნარ-ჩვევები რაც 

მოეხმარება მათ დასახული პრობლემის 

კვლევაში.სასწავლო კურსის მიზანია აამაღლოს 

სტუდენტების ცნობიერება კვლევის ეთიკაში. 

ქალთა საკითხების კვლევა 

ამერიკაში 

5 კურსის მიზანია ჩამოუყალიბოს სტუდენტებს 

კონცეფციები თანამედროვე ამერიკელი ქალების 

გამოცდილებებზე ისეთ საკითხებთან მიმართებაში, 

როგორებიცაა: კლასი, რასა, კულტურა, უუნარობა, 

ჯანდაცვა, ასაკობრივი თავისებურებები და სხვ. ჩვენ 

მიგვაჩნია, რომ უტყუარ ფაქტებზე აღმოცენებული 

იერარქიები ქმნიან ქალების მდგომარეობის 

არახელსაყრელ თუ პრივილეგიურ სისტემებს, რაც 

ამერიკული ცხოვრების ნაწილია და მოითხოვს 

შესწავლას. დღევანდელი ქართული რეალობიდან 

გამომდინარე, კეთდება რა აქცენტები გენდერული 

პრობლემების აღმოფხვრაზე, იკვეთება დასაქმების 

პერსპექტივები სხვადასხვა ამერიკულ და ქართულ 

დაწესებულებებსა და არასამთავრობო 

ორგანიზაციებში. 

 

ამერიკის 

ღირსშესანიშნაობები - 1 

5 ეს კურსი უზრუნველოყოფს სტუდენტისათვის 

ამერიკული კულტურული მემკვიდრეობის 

მიმოხილვას. კურსის დასასრულს, სტუდენტი 

გაერკვევა ამერიკული კულუტურის უმთავრეს 

ასპექტებში, ისევე როგორც გაეცნობა მნიშვნელოვან 

საზოგადოებრივ ფიგურებსა და მოძრაობებს, 
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რომლებმაც ჩამოაყალიბეს ამერიკა და შექმნეს იგი 

დღევანდელი სახით. 

აკადემიური წერა 5 კურსის მიზანია, გააცნოს სტუდენტებს აკადემიური 

წერის მნიშვნელობა და განუვითაროს მათ 

კრიტიკული აზროვნების და კითხვის უნარი, 

მასალის მოძიების, საბაკალავრო ნაშრომის 

სპეციფიკა, მისი მომზადებისა და გაფორმების, ასევე 

შესაბამისი ლიტერატურის გამოყენების და 

მითითების წესები. 

 

თხზულება 1(მაღალი დონე) 

5 კურსი დაეხმარება სტუდენტებს ეფექტურ წერაში 

როგორც საუნივერსიტეტო პროგრამით გათლილ 

სხვადასხვა საგნებში, ასევე პროფესიულ და პირად 

ცხოვრებაში. სტუდენტები ივარჯიშებენ სხვადასხვა 

სტრუქტურის წინადადებების, პარაგრაფების 

აგებაში, თხზულებებში/წერილებში აზრების 

ლოგიკურად განვითარებაში. ყურადღება 

გამახვილდება თხზულებების წერაზე, მაგრამ 

სტუდენტები დაეუფლებიან სხვადასხვა სახის 

წერილების წერის უნარ-ჩვევებსაც. 

კითხვა ინგლისურად 

1(მაღალი დონე) 

5 ეს არის გაძლიერებული კითხვის კურსი 

სტუდენტისათვის, რომელიც კითხულობს მასალას 

კოლეჯის (უნივერსიტეტის) ან უფრო მაღალ 

დონეზე. იგი განკუთვნილია განავითაროს 

სტუდენტის აზროვნება, მსჯელობა და პრობლემის 

გადაწყვეტის უნარი. კურსის წარმატებით 

დასრულებისას, სტუდენტს უნდა შეეძლოს 

გამოიყენოს კითხვისა და ინფერენტული 

აზროვნების კრიტიკული და ეფექტური უნარები 

კოლეჯის ტექსტებისა და პირად მიზნებში 

კითხვისას. 

ამერიკული ლიტერატურის 

შესავალი 

5 კურსის მიზანია, სტუდენტებს გავაცნოთ ამერიკული 

ლიტერატურა (მიმართულებები, ავტორები, 

ნაწარმოებები), მასში გამოხატული კულტურული 

ღირებულებები, განუვითაროთ სტუდენტებს უნარი, 

გაანალიზონ ლიტერატურული ნაწარმოებები, 

იმსჯელონ ლიტერატურისა და კულტურის 

საკითხებზე, შეადარონ ამერიკული და ქართული 

ღირებულებები 

შესავალი ამერიკის 

კვლევებში 

5 კურსის მიზანია, სტუდენტებს გააცნოს ამერიკის 

გეოგრაფია, კულტურა, საზოგადოება, 

ღირებულებები და ის საკითხები რომლებიც 

დაკავშირებულია ქვეყნის განვითარებასა და 

ჩამოყალიბებესთან.  

სტუდენტები მიიღებენ არამხოლოდ თეორიულ 

ცოდნას, არამედ პრაქტიკულად გაანალიზებენ 

ტექსტებს, მიმოიხილავენ ფილმებს და გამართავენ 

დისკუსიებს.  
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ამერიკის ისტორია I 5 კურსის მიზანია, გააცნოს სტუდენტებს აშშ-ის 

ისტორიის მნიშვნელოვანი პერიოდები. კურსი 

ფოკუსირებულია ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა: 

ამერიკის პოლიტიკა, ეკონომიკური სისტემა, 

კულტურა, საზოგადოება, ამერიკული 

ღირებულებები, ამერიკის პოლიტიკური 

ინსტიტუტების მახასიათებლები, მეცნიერებისა და 

ტექნიკის მიღწევები და აღმოჩენები. კურსი 

აგებულია  ქრონოლოგიური პრინციპით. 

ამერიკის ისტორია II 5 კურსის მიზანია, გააცნოს სტუდენტებს აშშ-ის 

ისტორიის ძირითადი მომენტები. კურსი 

ფოკუსირებულია ამერიკის პოლიტიკის, 

ეკონომიკის, კულტურისა და სოციალური სფეროს 

ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა: ამერიკული 

ღირებულებები, ამერიკული პოლიტიკური 

ინსტიტუტების მახასიათებლები, ეკონომიკური 

სისტემა და სოციალური ურთიერთობები, 

კულტურა, მეცნიერებისა და ტექნიკის მიღწევები და 

აღმოჩენები.  

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 

 

5 სტუდენტებს შეასწავლოს კომპიუტერული 

ტექნოლოგიები და ოფისის პროგრამები, რათა 

შეასრულონ სხვადასხვა დავალებები, მონაცემთა 

ანალიზი, შედეგების წარდგენა პრეზენტაციის 

მეშვეობით. 

საბაკალავრო ნაშრომი 10 საბაკალავრო ნაშრომი ითვლბა საბაკალავრო 

სწავლების საბოლოო ეტაპად. საბაკალავრო 

ნაშრომის შესრულების მიზანი არის სტუდენტს 

განუვითაროს კვლევის უნარ-ჩვევები, რათა 

სტუდენტმა მოახერხოს ხელმძღვანელის 

დახმარებით ინგლისური ფილოლოგიის 

მნიშვნელოვანი საკითხების კვლევა. 

არჩევითი საგნები   

ამერიკული მოთხრობა  ამერიკული მოთხრობების გაცნობა. კურსის 

დასრულების შემდეგ სტუდენტებს ექნებათ ცოდნა 

ამერიკული დრამისა და მოთხრობების 

განვითარების ისტორიის შესახებ, შეძლებენ 

ლიტერატურული ნაწარმოებების გაანალიზებას. 

ასეთი შედარებითი კულტურული ანალიზი 

გაამდიდრებს სტუდენტების ცოდნას ამერიკის 

მულტიკულტურული საზოგადოების შესახებ. 

კითხვა ინგლისურად 2 

(მაღალი დონე) 

 ეს არის გაძლიერებული კითხვის კურსი 

სტუდენტისათვის, რომელიც კითხულობს მასალას 

კოლეჯის (უნივერსიტეტის) ან უფრო მაღალ 

დონეზე. იგი განკუთვნილია განავითაროს 

სტუდენტის აზროვნება, მსჯელობა და პრობლემის 

გადაწყვეტის უნარი.  
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ამერიკის მედია  კურსის მიზანია შეისწავლოს მასობრივი 

კომუნიკაციის არეალი  და მისი კავშირი ამერიკულ 

კულტურასთან; წარმოადგინოს: მასობრივი 

კომუნიკაციის საფუძვლები, მისი როლი და 

მნიშვნელობა ამერიკულ საზოგადოებაი, რაც 

განაპირობებულია ამერიკელების უაღრესად 

ინტენსიური ჩართულობით და ახლის ძიებით 

საინფორმაციო სივრცეში. 

 კურსის მიზანია, სტუდენტებს გავაცნოთ 

ამერიკული მასმედია  როგორც ისტორიულ, ასევე 

თანამედროვე ჭრილში, მათი კავშირი 

პოლიტიკასთან და კულტურასთან; და მისი გავლენა 

მსოფლიო ცივილიზაციაზე. კურსი ასევე 

განიხილავს ეთიკურ ნორმებს მასმედიაში და მის 

სამართლებრივ ჩარჩოებს.  

 

ამერიკის ბიზნეს 

სამართალი 

 სალექციო კურსი მიზნად ისახავს სტუდენტს 

შესძინოს ზედმიწევნითი პრაქტიკული ცოდნა 

ამერიკის შეერთებული შტატებში ბიზნეს გარემოსა 

და მასთან დაკავშირებული ურთიერთობების, 

სამართლის სისტემების ძირითადი 

თავისებურებების, პრინციპებისა და ინსტიტუტების,  

ფასეულობებისა და ღირებულებების, შესახებ.   

 

ამერიკელი ქალების 

ისტორია 

 ამ კურსის მეშვეობით სტუდენტები 

ქრონოლოგიურად შეისწავლიან და 

თანამიმდევრულად განიხილავენ იმ მიზეზებს, 

რომლებიც დრამატულად ცვლიდნენ ამერიკელი 

ქალების და მათი ოჯახების ცხოვრებას ამერიკის 

ისტორიის მნიშვნელოვან ეტაპებზე (კოლონიური 

პერიოდი - 1960), ვინაიდან ამა თუ იმ კონკრეტული 

ისტორიული მონაკვეთის გამოტოვება გამოიწვევდა 

ფაქტების დამახინჯებას, მათი ცხოვრების არასრულ 

სურათს შექმნის. კურსი მათ ასწავლის როგორც 

ამერიკელი ქალების პირად სფეროსთან 

დაკავშირებულ საკითხებს, რაც ძირითადად 

სოციალურ პრობლემებს ეხება, ასევე მათ აქტიურ 

საზოგადოებრივ მოღვაწეობას დაწყებულს თუნდაც 

ომში მონაწილეობით, აბოლიციონიზმით, 

უფლებებისთვის ბრძოლით და პოლიტიკაში 

დამკვიდრების მცდელობით. 

ამერიკის პრეზიდენტები და 

აშშ-ს საგარეო პოლიტიკა 

 კურსის მიზანია, გააცნოს სტუდენტებს აშშ-ის 

ისტორიის და საგარეო პოლიტიკის ძირითადი 

მომენტები. კურსი ფოკუსირებულია ამერიკის 

პოლიტიკის, ეკონომიკის, კულტურისა და 

სოციალური სფეროს ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა: 

ამერიკული ღირებულებები, ამერიკული 

პოლიტიკური ინსტიტუტების მახასიათებლები, 

ეკონომიკური სისტემა და სოციალური 
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ურთიერთობები, კულტურა, მეცნიერებისა და 

ტექნიკის მიღწევები და აღმოჩენები. კურსი 

აგებულია  ქრონოლოგიურ პრინციპზე 

ამერიკის ინსტიტუციები  კურსის მიზანია სტუდენტებს გააცნოს 

ზესახელმწიფო თავისი მიღწევებით და 

პრბლემებით, მიაწოდოს მათ უახლესი ინფორმაცია 

ქვეყნის განვითარების ძირითადი კონცეფციების, 

ამერიკული ინსტიტუტების ტრადიციებისა და 

საქმიანობის შესახებ. კურსის მიზნებიდან 

გამომდინარე საქართველოს თანამედროვე 

პოლიტიკური გარემოს გათვალისწინებით იკვეთება 

კურსდამთავრებულთა კარიერული განვითარების 

შესაძლებლობები.  

ინგლისური საუბარი და 

მოსმენა II 

 კურსი  მიზნად ისახავს განავითაროს სტუდენტებში 

თავდაჯერებულობა ჯგუფის წინაშე სიტყვით 

გამოსვლის დროს 

კურსი  ეხმარება სტუდენტებს ინგლისურ ენაზე მათი 

იდეებისა და შეხედულებების თანმიმდევრულად და 

ორგანიზებულად გადმოცემის უნარ-ჩვევების 

განვიტარებაში. ასევე, ავითარებს  მათში ეფეკტური 

კომუნიკაციისთვის საჭირო   უნარჩვევებს  როგორიც  

არის - თვალით კონტაკტი, ჟესტიკულაცია, ხმის 

ტემბრის გამოყენება.  

 

თხზულება 2(მაღალი დონე)  თხზულება 2-ის მიზანიადაეხმაროს სტუდენტებს 

რათა მათშეეძლონ  დამოუკიდებლად და 

კომპეტენტურად წერა,  მათი უშუალო ჩართვით 

წერის პროცესში, მათი აზრების სწორად 

ორგანიზებაში და ფურცელზე 

გადატანაში.  ცალკეული აბზაცების ორგანიზებიდან 

სტუდენტები გაეცნობიან სხვადასხვა ტიპების ესების 

სტრუქტურას და განივითარებენ მათი წერის უნარს. 

სტუდენტებს გამოუმუშავდებათ საბაზო უნარ-

ჩვევები აკადემიური წერისათვის. 

ამერიკის 

ღირსშესანიშნაობები - 2 

 ეს კურსი უზრუნველოყოფს სტუდენტისათვის 

ამერიკული კულტურული მემკვიდრეობის 

მიმოხილვას. კურსის დასასრულს, სტუდენტი 

გაერკვევა ამერიკული კულუტურის უმთავრეს 

ასპექტებში, ისევე როგორც გაეცნობა მნიშვნელოვან 

საზოგადოებრივ ფიგურებსა და მოძრაობებს, 

რომლებმაც ჩამოაყალიბეს ამერიკა და შექმნეს იგი 

დღევანდელი სახით. 

ამერიკული რომანი  ამ კურსის მიზანია განუვითაროს სტუდენტს უნარი 

წაიკითხოს, გაიგოს, შეიცნოს და გააანალიზოს 

მოზრდილი ლიტერატურული ნაწარმოები (რომანი), 

რომელიც ორიგინალში დაწერილია ინგლისურ 

ენაზე. 
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ლიტერატურული 

ტერმინები და 

მინდინარეობები 

 კურსის დასრულებისას სტუდენტს გააჩნია უნარი 

გაანალიზოს მოცემული ლიტერატურული ტექსტი 

მასში არსებული ლიტერატურული 

ტერმინოლოგიისა და მასთან ასოცირებადი 

ლიტერატურული მიმდინარეობის კუთხით.  

ამერიკული მუსიკა და კინო  კურსი მუსიკალური ხელოვნება და 

კინემატოგრაფია  მიზნად ისახავს ამერიკული 

მუსიკალური ხელოვნების განვითარების 

პერიოდიზაციას მისი წარმოშობიდან დღემდე და 

მისი გავლენის ჩვენებას ამერიკულ საზოგადოებაზე. 

ჩრდილო-ატლანტიკური 

ალიანსი (NATO) 

 აღნიშნული კურსი მიზნად ისახავს დაეხმაროს 

სტუდენტებს გაიაზრონ ცალკეული პოლიტიკური 

მოვლენების არსი და მოახდინონ მათი სწორი 

გაანალიზება.  

„ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის გლობალური 

როლი“ მნიშვნელოვან თემას წარმოადგენს 

თანამედროვე მსოფლიო პოლიტიკაში. 

 

ჰოლივუდი  კურსის მიზანია, გააცნოს სტუდენტებს მეოცე 

საუკუნის ამერიკული ფილმების ძირითადი 

თემატიკა, აგრეთვე მეცხრამეტე და მეოცე საუკუნის 

ამერიკის პოპ კულტურის ძირითადი 

სახეცვლილებები; როგორ უკავშირდება კლასიკური 

ფილმები ამერიკის პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და 

სოციალურ ცხოვრებას.  

მსოფლიო ლიტერატურის 

მიმოხილვა 

 კურსის დასრულებისას სტუდენტებს უნდა ჰქონდეთ 

ზოგადი წარმოდგენა (ცოდნა) მსოფლიო 

ლიტერატურის შესახებ: მათ უნდა იცოდნენ 

ცნობილი ავტორებისა და მათი ნაწარმოების შესახებ, 

უნდა შეეძლოთ, იმსჯელონ მათ შესახებ 

კულტურულ კონტექსტში, გაანალიზონ ნაწარმოები 

ლიტერატურული ტერმინების გამოყენებით. 

პიროვნება და ფსიქოლოგია  კურსის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიზანს 

წარმოადგენს პიროვნების თეორიის კომპონენტების 

დადგენა. კურსში წარმოდგენილი თეორიული 

მოდელები ქმნიან საბაზისო საწყისს, რაც გააღვივებს 

სტუდენტებში პათოსსდა ინტერესს და 

დაუმკვიდრებს მათ ცხოვრებისეულ გამოცდილებას. 

ამერიკული ხელოვნება   კურსის მიზანია მისცეს სტუდენტებს ცოდნა მე-20 

საუკუნის ამერიკის შეერთებული შტატების 

ხელოვნების ძირითადი ასპექტების შესახებ.  

ინგლისური ენის გრამატიკა 

2 (მაღალი დონე) 

 კურსი გამიზნულია სტუდენტებისათვის რომელიც 

ფლობენ ენას ზედა–საშუალო დონეზე და კურსის 

მთავარი მიზანია ერთი დონით მაღლა ასწიოს ენის 

ფლობის უნარ–ჩვევები სტუდენტებში.  

ამერიკის ეკონომიკა  კურსის დამთავრებისას სტუდენტები შეიძენენ აშშ 

ეკონომიკის საუფძვლების ცოდნას, 
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განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ამერიკის 

ეკონომიკის განვითარებაზე გლობალური 

ფინანსური კრიზისის გავლენის შედეგების 

განხილვას 

აშშ-ს საგარეო პოლიტიკა 

1945 წლიდან დღემდე  

 კურსი მიზნად ისახავს სტუდენტებს მიაწოდოს 

ცოდნა აშშ-ს საგარეო პოლიტიკის ძირითადი 

საკითხების შესახებ 1945 წლიდან დღემდე.  

 

დამატებითი პროგრამა 

(თარგმანმცოდნეობა) 

  

სტილისტიკა  სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტებს გააცნოს 

სტილისტიკის ძირითადი ცნებები, განსაკუთრებით 

ინგლისური ენის სტილისტიკის. ის მიმოიხილავს იმ 

სტილისტურ ხერხებს, რომელთაც აზრის გამოსახატავად 

ვიყენებთ. კურსს დისციპლინათაშორისი მიდგომა 

გააჩნია- ის მოიცავს მხატვრული და არამხატვრული 

ტექსტის შესწავლას, როგორც ლიტერატურული 

კრიტიკის, ასევე ლინგვისტური თვალსაზრისით. 

სინქრონული თარგმანი I  კურსის მიზანია მსმენელს დაეხმაეროს ეფექტური 

სინქრონული თარგმნის უნარ–ჩვევების დახვეწა–

განვითარებაში და შეაძლებინოს თავისუფლად თარგმნა 

შესაბამისი კომპეტენციების გამომუშავების 

მეშვეობით  ქართულ და ინგლისურ ენებზე. ასევე, 

განუვითაროს მნიშვნელოვანი ლექსიკური მარაგი და 

გრამატიკული სტრუქტურების ზედმიწევნით ცონდა.     
  
 

სინქრონული თარგმანი II  კურსის მიზანია მსმენელს დაეხმაეროს ეფექტური 

სინქრონული თარგმნის უნარ–ჩვევების დახვეწა–

განვითარებაში და შეაძლებინოს თავისუფლად თარგმნა 

შესაბამისი კომპეტენციების გამომუშავების 

მეშვეობით  ქართულ და ინგლისურ ენებზე. ასევე, 

განუვითაროს მნიშვნელოვანი ლექსიკური მარაგი და 

გრამატიკული სტრუქტურების ზედმიწევნით ცონდა.     
  
 

ლექსიკოლოგია  სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტს გააცნოს 

თანამედროვე ინგლისური ენის სიტყვების წარმომავლობა 

და მათი ეტაპობრივი განვითარების გზები. კურსი 

სიღრმისეულად მიმოიხილავს შემდეგ თეორიული 

საკითხებს: სიტყვა და მისი არსი,სიტყვათწარმოება, 

ინგლისური ენის განვითარების ისტორიის მანძილზე 

სხვადასხვა ენებიდან ნასესხები  სიტყვების 

თავისებურებები და ლექსიკის გამდიდრების წყაროები. 

კომუნიკაციური გრამატიკა  კურსი მიზნად ისახავს ინგლისური ენის გრამატიკის 

შესწავლას და აქცენტს აკეთებს გრამატიკის 

კომუნიკაციაში გამოყენების და არა თავისთავად 

გრამატიკული სტრუქტურების შესწავლაზე. კურსის 

მიზანია ახლებურად წარმოადგინოს გრამატიკა, რაც 

გამოიხატება იმაში, რომ იგი გრამატიკულ სტრუქტურას 
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სისტემურად აკავშირებს მნიშვნელობებთან, 

გამოყენებასთან და სიტუაციებთან. 

თარგმანმცოდნობის 

შესავალი  

 კურსის მიზანია მსმენელს შეასწავლოს 

თარგმანმცოდნეობის საფუძვლები და წარმოდგენა 

შეუქმნას თარგმანის თეორიასა და პრატიკაზე, რათა მან 

პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოიყენოს ეს ცოდნა 

ტერმინოლოგია  სასწავლო კურსის ძირითადი მიზანია ასწავლოს 

სტუდენტებს თუ როგორ თარგმნონ ტექსტები წერით 

და ზეპირად ბიზნესისა და ეკონომიკის სფეროში.   

წერითი თარგმანი I  სასწავლო კურსის მიზანია: 

სტუდენტს გააცნოს თარგმანის, როგორც ენათა 

შორისი და ინტერკულტურული კომუნიკაციის 

არსი; 

გააცნოს თარგმანთმცოდნეობის ძირითადი 

საკითხები, თარგმნის თეორიისა და პრაქტიკის 

განვითარების მოკლე ისტორია; 
 

წერითი თარგმანი II  სასწავლო კურსის მიზანია: 

სტუდენტს გააცნოს თარგმანის, როგორც ენათა 

შორისი და ინტერკულტურული კომუნიკაციის 

არსი; 

გააცნოს თარგმანთმცოდნეობის ძირითადი 

საკითხები, თარგმნის თეორიისა და პრაქტიკის 

განვითარების მოკლე ისტორია; 
 

ზეპირი თარგმანი I  სასწავლო კურსის მიზანია: 

სტუდენტს გააცნოს თარგმანის, როგორც ენათა 

შორისი და ინტერკულტურული კომუნიკაციის 

არსი; 

შეასწავლოს თარგმნის პრაგმატული, 

სემანტიკური და სტილისტიკური ასპექტები, 

თარგმნის პროცესის მოდელირება, ტექსტის 

მთარგმნელობითი ანალიზის მეთოდები, 

თარგმნის ძირითადი სტრატეგიები და მათი 

ადექვატურად გამოყენების ხერხები; 
 

ზეპირი თარგმანი II   სასწავლო კურსის მიზანია: 

სტუდენტს გააცნოს თარგმანის, როგორც ენათა 

შორისი და ინტერკულტურული კომუნიკაციის 

არსი; 

შეასწავლოს თარგმნის პრაგმატული, 

სემანტიკური და სტილისტიკური ასპექტები, 

თარგმნის პროცესის მოდელირება, ტექსტის 

მთარგმნელობითი ანალიზის მეთოდები, 
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თარგმნის ძირითადი სტრატეგიები და მათი 

ადექვატურად გამოყენების ხერხები; 
 

პრაქტიკა 

თარგმანმცოდნეობაში  

 კურსის მიზანია მსმენელებს განუვითაროს 

პრაქტიკული მთარგმნელობითი უნარები, ასწავლოს 

მათ საერთაშორისო და უცხო–ენოვან გარემოში 

ეფექტური კომუნიკაცია, გააცნოს სხვადასხვა სახის 

დოკუმენტების ტიპები და დააძლევინოს თარგნის 

პროცესში არსებული სირთულეები 

დამატებითი პროგრამა 

(ამერიკის პოპ კულტურა და 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობა (PR)) 

  

ამერიკის პოპ კულტურა და 

მედია 

 ურსის მიზანია, გააცნოს სტუდენტებს აშშ-ის 

პოპულარული კულტურისა და მედიის 

განვითარების ძირითადი მომენტები. 

ამერიკის პოპულარული 

კულტურა და მუსიკა 

 კურსის მიზანია, გააცნოს სტუდენტებს აშშ-ის 

პოპულარული მუსიკის განვითარების ძირითადი 

მომენტები. კურსი ფოკუსირებულია ამერიკის 

მუსიკის როლზე ისტორიის კულტურისა და 

სოციალური სფეროს ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა: 

ამერიკული ღირებულებები, ამერიკული მუსიკის 

ისტორიულ მნიშვნელობა, მისი გავლენა 

სოციალური ურთიერთობებში, კულტურაში. კურსი 

აგებულია  ქრონოლოგიურ პრინციპზე. 

თანამედროვე ამერიკის პოპ-

კულტურა 

 ამ კურსის მეშვეობით ქართველ სტუდენტებს 

მიეწოდებათ ინფორმაცია ამერიკის პოპ კულტურის 

ისტორიის შესახებ. ასევე სტუდენტებს 

აუმაღლდებათ ცოდნა  და აღქმა ამერიკის პოპ 

კულტურის განსაკუთრებული ხასიათის შესახებ.   

ყოველივე ეს მიიღწევა  20 საუკუნიის ამერიკის პოპ 

კულუტრის  ათწლეულების ანალიზის 

მეშვეობით.კურსი ქრონოლოგიურად მიმოიხილავს 

თანამედროვე პოპ კულტურის საწყისებსა და მისი 

განვითარების გზას. 

ეფექტური პრეზენტაციის 

უნარები 

 კურსის მიზანია სტუდენტებს გამოუმუშავოს 

ეფექტური პრეზენტაციის  უნარები. გააცნოს მათ 

პრეზენტაციის წარდგენის წესები, 

ინსტრუმენტები  და ტექნიკა. კურსის მსვლელობისას 

სტუდენტები მიიღებენ ცოდნას, რომელიც 

განმსაზღვრელია ეფექტური პრეზენტაციის 

შესაქმნელად და აუდიტორიასთან წარმატებული 

კომუნიკაციის დასამყარებლად.  

სახვითი ხელოვნება 

ციფრულ მედიაში 

 კურსის მიზანია სტუდენტებს გაუუმჯობესოს 

შემოქმედებითი აზროვნების მხარე. გააცნოს სახვითი 

ხელოვნების ზოგადი ისტორია და სახვითი 

ხელოვნების გამოყენების სხვადასხვა ხერხები და 
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საშუალებები თანამედროვე ხელოვნებაში (დიზაინი, 

ვებ დიზიანი, რეკლამა, მედია ხელოვნება...) 

სტუდენტს ექნება საშუალება დამოუკიდებლად 

შეიმუშაოს კონცეფცია ვებ დიზიანისთვის. 

ამერიკის პოპ კულტურის 

ისტორია 

 ამ კურსის მეშვეობით ქართველ სტუდენტებს 

მიეწოდებათ ინფორმაცია ამერიკის პოპ კულტურის 

ისტორიის შესახებ. ასევე, სტუდენტებს 

აუმაღლდებათ ცოდნა  და აღქმა  ამერიკის პოპ 

კულტურის განსაკუთრებული  ხასიათის შესახება. 

ყოველივე ეს მიიღწევა  მე-20 საუკუნის ამერიკის პოპ 

კულტურის  ათწლეულების ანალიზის მეშვეობით.  

ლიდერობის მენეჯმენტი  კურსის მიზანია ბაკალავრიატის სტუდენტებს 

მისცეს ძირითადი თეორიული ცოდნა თანამედროვე 

liderobis და განვითარების მენეჯმენტში. 

 

ორგანიზაციული ქცევა  კურსის მიზანია სტუდენტები „ორგანიზაციულ 

ქცევა“-სთან დაკავშირებული 

თეორიული/პრაქტიკული ცოდნით და უნარ 

ჩვევებით უზრუნველყოს. კურსის მიზანია 

დაეხმაროს სტუდენტებს ორგანიზაციაში 

თანამშრომლებს შორის ურთიერთობის 

ცოდნა/ანალიზის უნარის ჩამოყალიბებაში.    

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობა და 

კომუნიკიაციური 

მენეჯმენტი  

 კურსის მიზანია სტუდენტები გაეცნონ და 

სიღრმისეულად ჩაწვდნენ „საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის და კომუნიკაციის მენეჯმენტი“-ს 

მთავარ ცნებებსა და ასპექტებს.“ მიიღონ 

თეორიულ/პრაქტიკული ცოდნა და უნარ ჩვევები, 

რაც მათ „საზოგადოებასთან ურთიერთობის და 

კომუნიკაციის მენეჯმენტი“-ს თანამედროვე საკვანშო 

საკითხების კრიტიკულ შეფასებაში დაეხმარებათ. 

მოხსენების წერა   აღნიშნული კურსის მიზანია სტუდენტებს 

შეასწავლოს სიტყვით გამოსვლის ხელოვნება და 

გამოუმუშაოს მათ თავდაჯერებულობა. 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის თეორიული 

საფუძვლები 

 კურსის დამთავრებისას სტუდენტები შეიძენენ 

ძირითად ცოდნას საზოგადოებრივი 

ურთიერტობების დარგში და დაეუფლებიან უნარ 

ჩვევებს, კონცეფციების, კონკრეტული მაგალითების 

გაანალიზებისა საზოგადოებრივი ურთიერთობების 

სფეროში. 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის პრაქტიკა 

 კურსის ძირითადი მიზანია სტუდენტებს მისცეს 

თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების 

საშუალება. კურსი შექმნილია იმ მიზნით, რომ 

დაეხმაროს სტუდენტებს ისეთი 

გამოცდილების  მიღებაში, რაც საშუალებას მისცემს 

მათ გამოიყენონ საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის  სტრატეგიები) სტუდენტებს 

ჩაუტარდებათ კონსულტაციები, კურსის 
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მსვლელობისას და მას შემდეგ რომელთა 

ფარგლებშიც  ისინი გაუზიარებენ თავიანთ 

გამოცილებებს ინსტრუქტორს და მიიღებენ მისგან 

რჩევებს და რეკომენდაციებს. 

 

 

 

სწავლის შედეგები 

 

კურსდამთავრებული ფლობს: 

 

• ფართო ცოდნას ამერიკის შეერთებული შტატების მულტიკულტურულ 

საზოგადოებაზე, სადაც სხვადასხვა შეხედულებების მქონე მოქალაქეებს 

აერთიანებს ფუნდამენტური სამოქალაქო უფლებები;  

• ინგლისური ენის მაღალ, დახვეწილ დონეს, რომელიც გამდიდრებულია 

მულტიდისციპლინარული პროგრამის მრავალფეროვანი საგნების  

ცოდნითა და შესაბამისი ტერმინოლოგიით: ამერიკის კულტურა, ამერიკის 

ლიტერატურა, ამერიკის ისტორია, ამერიკის გეოგრაფია, ამერიკელ ქალთა 

ისტორია, ამერიკელ ქალთა კვლევის საკითხები, ამერიკის ეკონომიკა, 

ამერიკული მედია, ამერიკის პოლიტიკა, ამერიკული ხელოვნება, 

ჰოლივუდი, ამერიკის ბიზნეს სამართალი, ასევე მაინორების 

(თარგმანმცოდნეობა; ამერიკის პოპ კულტურა და საზოგადოებასთან 

ურთიერთობები (PR)) ცოდნას და ტერმინოლოგიას, რაც დასაქმების დიდ 

შანსს იძლევა.  

 

1) დამატებითი პროგრამა თარგმანმცოდნეობაში: 

• კურსდამთავრებული ფლობს თარგმანის უნარებს კომუნიკაციურ-

პრაგმატულ ასპექტში: ოფიციალური-ბიზნესი, სამეცნიერო, გაზეთი, 

სარეკლამო მასალა, პროზა და ლიტერატურა; 

• იგებს-აანალიზებს-თარგმნის უცხოურ ავთენტურ და არაავთენტურ 

ტექსტებს. 

 

2) ამერიკის პოპკულტურა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის (PR) 

დამატებითი პროგრამა:  

            დამატებითი პროგრამის დასრულებისას კურსდამთავრებული ფლობს: 

• საზოგადოებასთან ურთიერთობის და კომუნიკაციური მენეჯმენტის 

ძირითად ასპექტებს და კონცეფციებს; 

• უახლეს ამერიკულ მეთოდებს და ინსტრუმენტებს ეფექტური 

პრეზენტაციების მომზადების მიზნით ამერიკული პოპ-კულტურის  

პოპულარიზაციის გათვალისწინებით. 
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შეფასების სისტემა 

მაქსიმალური შეფასება ყოველი კურსისთვის შეადგენს 100 ქულას. პროგრამებზე, 

კრედიტის მისანიჭებლად მინიმალური ქულა არის 51. აღნიშნული ქულა შედგება 

შუალედური და დასკვნითი შეფასებების ქულათა ჯამისაგან. ამასთან სტუდენტს 

გადალახული უნდა ჰქონდეს შუალედური და დასკვნითი შეფასებებისათვის 

დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვრები. შუალედური/დასკვნითი 

შეფასებისათვის მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ასახულია შესაბამის 

სილაბუსში. 

საკრედიტო სისტემა უშვებს: 

ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

ა.ა) (A) ფრიადი – მაქსიმალური შეფასების 91-100 ქულა. 

ა.ბ) (B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა. 

ა.გ) (C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა. 

ა.დ) (D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა. 

ა.ე) (E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა. 

ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას: 

ბ.ა) (FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს რომ. 

სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა 

დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის 

უფლება; 

ბ.ბ) (F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, 

რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი 

ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

ჯამური შეფასებების მიღება ხდება შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი 

შეფასების დაჯამების საფუძველზე. 

 

 

 


