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ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამა 

პროგრამის სტრუქტურისა და საგნების მოკლე აღწერა 

 

პროგრამის სტრუქტურა 

პროგრამა შედეგება 240 კრედიტისგან  
 

• ძირითადი სპეციალობის კომპონენტი მოიცავს 150 კრედიტს,  
მათ შორის: 
 115 კრედიტი - სპეციალობის სავალდებულო კომპონენტი;   
 25 კრედიტი - სპეციალობის არჩევითი კომპონენტი.   

• პროგრამის, ასევე, სავალდებულო კომპონენტებია: ინგლისური ენა; (ან მეორე უცხო ენა 
ინგლისური ენის  B2 დონეზე ცოდნის დადასტურების შემთხვევაში) - 20 კრედიტი,  

• ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 5 კრედიტი,  
• აკადემიური წერა - 5 კრედიტი,  
• პროგრამაში არჩევითად წარმოდგენილია თავისუფალი კრედიტები - 10,  
• დამატებითი (Minor) საგანმანათლებლო პროგრამა/  ან თავისუფალი კრედიტები - 60. 

 
 

 

შინაარსი 

 

საგნის დასახელება კრედიტების 
ოდენობა 

სასწავლო კურსის მოკლე აღწერა 

1. სავალდებულო  
საგნები 

145  

1.1. სპეციალობის 
სავალდებულო საგნები 

115  

JUR141  მედია წიგნიერება 5 სასწავლო კურსის მიზანია გამოუმუშავოს სტუდენტს 
პრაქტიკული საქმიანობისათვის აუცილებელი 
უნარ-ჩვევები  -კრიტიკული და შემოქმედებითი 
აზროვნება, საინფორმაციო მესიჯების სწორად 
გაფილტვრა, ასევე, სწორი მესიჯების შექმნა და 
გავრცელება, ფაქტისა და გამონაგონის ზუსტი 
იდენტიფიკაციის უნარი; დაუხვეწოს სტუდენტს აზრის 
მწყობრი გადმოცემის უნარი ზეპირი და წერილობითი 
ფორმით, აუმაღლოს წერის კულტურა. 

JUR102 ახალი ამბების 
ჟურნალისტიკა  

5 კურსის განმავლობაში სტუდენტები შეისწავლიან 
ინფორმაციის მოპოვებისა  და გადამოწმების ხერხებს, 
დოკუმენტებზე მუშაობას, წყაროების მოძიებას, 
ინტერვიუს წარმართვის ტექნიკას; აგრეთვე -  ფაქტებზე 
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დაყრდნობილი ჟურნალისტიკისა და ანალიზის 
გამიჯვნას თვალსაზრისის გამოხატვისგან. 

JUR100   ჟურნალისტიკისა და 
მასობრივი კომუნიკაციების 
შესავალი 

5 კურსის მიზანია მისცეს სტუდენტს   ცოდნა 
მედიასისტემების,  მასკომუნიკაციის საშუალებათა 
არსისა და ფუნქციების შესახებ, აგრეთვე წარმოდგენა 
შეუქმნას სტუდენტს თუ რა ადგილი უჭირავს 
ჟურნალისტიკას მასობრივი კომუნიკაციების 
სისტემაში. კურსის განმავლობაში სტუდენტები 
გაიაზრებენ გამოხატვისა და სიტყვის თავისუფლების 
მნიშვნელობას, ჟურნალისტიკის სხვადასხვა ფუნქციას; 
გააცნობიერებენ  იმ სხვაობებს, რაც არსებობს 
ჟურნალისტურ პროფესიებს შორის. 

HUM032 ქართული ენა 5 კურსის მიზანია, გააცნოს სტუდენტს ქართული ენის 
გრამატიკისა და  მართლწერის ძირითადი წესები, 
განუვითაროს ქართულად გამართულად  წერის 
უნარ-ჩვევები. 

HUM035 ქართული მეტყველების 
კულტურა 

5 კურსი მიზნად ისახავს, სტუდენტებს შეასწავლოს 
მართლმეტყველების დადგენილი ნორმები, ენის 
ისტორიის საკითხები, მიმოიხილოს 
ლიტერატურულ-სამწერლო კულტურა, გააანალიზებინოს 
ორთოგრაფიის, ორთოეპიის, პრაქტიკული სტილისტიკის, 
ლექსიკოლოგიისა თუ ტერმინოლოგიის ცნებები, 
გაუუმჯობესოს ქართულად მეტყველების დონე. 

JUR152 ინტერვიუსა და 
რეპორტაჟის მომზადება 
პრერეკვიზიტი - ახალი ამბების 
ჟურნალისტიკა  

5 სასწავლო კურსის მიზანია, სტუდენტებმა  მიიღონ 
როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული ცოდნა 
ინტერვიუსა და რეპორტაჟის არსზე, სპეციფიკაზე, 
სახეებზე; დაეუფლონ ინტერვიუსა და რეპორტაჟის 
მომზადებისთვის საჭირო პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს. 
 

JUR118        XIX საუკუნის 
ქართული ჟურნალისტიკის 
ისტორია 

5 სასწავლო კურსის მიზნებია: მიაწოდოს სტუდენტებს 
ინფორმაცია  ქართული ჟურნალისტიკის დაარსებისა და 
განვითარების ეტაპების შესახებ; შეუქმნას წარმოდგენა 
სტუდენტებს იმ ჟურნალებისა და გაზეთების შესახებ, 
რამაც მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ქართული 
საზოგადოებრივი აზროვნების განვითარების ისტორიაში; 
გააცნოს მომავალი ჟურნალისტები ქართველი 
პუბლიცისტების ნააზრევს. 

JUR103 ანალიტიკური  
ჟურნალისტიკა  
პრერეკვიზიტი - „ინტერვიუსა და 
რეპორტაჟის მომზადება“ 

5 სასწავლო კურსი მიზნად ისახავს შეასწავლოს 
სტუდენტებს ანალიტიკური ჟურნალისტიკის სპეციფიკა; 
მისცეს მათ თეორიული ცოდნა ანალიზისა და 
თვალსაზრისის ფორმების შესახებ და, ამავდროულად, 
პრაქტიკულად დააუფლოს ისინი ამა თუ იმ ფორმისთვის 
საჭირო უნარ-ჩვევებს.  

JUR 104  გაზეთის წარმოება  
პრერეკვიზიტი - ახალი ამბების 
ჟურნალისტიკა 

5 სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტებმა შეისწავლონ 
გაზეთის შექმნის პროცესი (დიზაინი, რუბრიკა, 
სათაურები, ილუსტრაცია, დაკაბადონება-ბეჭდვა); 
სასწავლო პროცესის თანმხლები პრაქტიკული მუშაობით 
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გაიწაფონ  წერის კულტურაში - შექმნან საგაზეთო 
მასალები;  გაიძლიერონ ინფორმაციის სხვადასხვა 
წყაროსთან მუშაობის უნარი; კურსის განმავლობაში 
სტუდენტებმა თავად უნდა დაგეგმონ და შექმნან გაზეთი.  
 

JUR101 ჟურნალისტური ეთიკა 3 კურსის   მიზანია,  მომავალმა  ჟურნალისტებმა  
შეისწავლონ და მართებულად გამოიყენონ პროფესიული 
ეთიკური ნორმები,  გააცნობიერონ მორალისა და ეთიკის  
მნიშვნელობა მედიისა და მასობრივი  კომუნიკაციის  
საშუალებების საქმიანობისას. კურსში მიმოხილული 
იქნება, როგორც ადგილობრივი, ისე - ევროპის ქვეყნების 
ჟურნალისტური ეთიკის მარეგულირებელი 
დოკუმენტები. 

JUR142 ჟურნალის წარმოება 
პრერეკვიზიტი -  ანალიტიკური 
ჟურნალისტიკა 

5 სასწავლო კურსის გავლისას  სტუდენტები გაეცნობიან 
ჟურნალზე მუშაობის თავისებურებებს,  „კეთების გზით“  
დაეუფლებიან ჟურნალის წარმოების სპეციფიკას.  
სტუდენტები შეისწავლიან, ანდა უფრო მეტად დახვეწენ 
საჟურნალე ტექსტების ისეთ სახეობების შექმნას, 
როგორიცაა: რედაქტორის სვეტი; თვალსაზრისი (Op-ed); 
რეპორტაჟი; ინტერვიუ; ანალიტიკური სტატია 
 

JUR153 საუნივერსიტეტო 
მედიაპლატფორმის პრაქტიკუმი1 
პრერეკვიზიტი - „ანალიტიკური 
ჟურნალისტიკა“, „გაზეთის 
წარმოება“ 

2 სასწავლო კურსის მიზანია შიდა საუნივერსიტეტო 
სემესტრული გაზეთის, აგრეთვე, უნივერსიტეტის 
სტუდენტური მედიაკლუბის ბაზაზე სტუდენტს 
მიაღებინოს პრაქტიკულ ჟურნალისტიკაში მუშაობის 
გამოცდილება.   

JUR 136 პროფესიული 
ინგლისური 
ჟურნალისტებისათვის I 

5 კურსი შესაძლებლობას მისცემს ჟურნალისტიკის 
მიმართულების სტუდენტებს გამოიყენონ  ინგლისური 
ენის ცოდნა პრაქტიკაში, განსაკუთრებით საერთაშორისო 
გარემოში ყოფნისას.  კურსის წარმატებით დასრულების 
შემთხვევაში სტუდენტი შეძლებს ჟურნალისტიკის 
ცნებებისა და ტერმინების სათანადოდ გამოყენებას,  
სპეციალობასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ 
ინგლისურად საუბარს; გაიუმჯობესებს პროფესიული 
ტექსტებისა და ლიტერატურის ინგლისურად კითხვისა 
და დამუშავების უნარს. 

 
JUR105 ახალი ამბები რადიოში 
პრერეკვიზიტი - „ახალი ამბების 
ჟურნალისტიკა“ 

5 კურსის ფარგლებში სტუდენტი შეისწავლის რადიოს 
ახალი ამბების მომზადების თეორიულ და პრაქტიკულ 
საფუძვლებს, ხმის ჩამწერი აპარატის გამოყენებას,  
აუდიომონტაჟს. კურსის დასრულების შემდეგ 
სტუდენტმა უნდა იცოდეს რადიო მაუწყებლობის 
სპეციფიკა, რადიო პროგრამირების და  მენეჯმენტის 
თავისებურებები, რადიოჩაწერის პროცესის წარმართვა, 
აუდიო მასალის შენახვა და მონტაჟი, 
რადიოპროდუქტების მომზადება. 
 

JUR140 მედიის კვლევის 5 სტუდენტები გაეცნობიან მედიის კვლევის როგორც  
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მეთოდები ხარისხობრივ, ასევე -რაოდენობრივ მეთოდებს და მათი 
გამოყენების გზებს. კურსის გავლის შემდეგ თითოეული 
სტუდენტი შეძლებს დაგეგმოს და განახორციელოს 
კვლევა; ჯგუფური ინდივიდუალური დავალებების 
შესრულების პროცესში სტუდენტს გაუძლიერდება 
ანალიზის უნარი და კრიტიკული აზროვნება.  

JUR154 საუნივერსიტეტო 
მედიაპლატფორმის პრაქტიკუმი2 
პრერეკვიზიტი -  
საუნივერსიტეტო 
მედიაპლატფორმის პრაქტიკუმი 
1 

5 სასწავლო კურსის  განმავლობაში სტუდენტები 
ჟურნალისტიკაში მუშაობის რეალური გზით მიიღებენ  
პრაქტიკულ ჟურნალისტურ გამოცდილებას -  იმუშავებენ 
საუნივერსიტეტო სემესტრულ გაზეთზე, აგრეთვე, 
უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებულ ინტერნეტრადიოში. 

JUR137 პროფესიულ ინგლისური 
ჟურნალისტებისთვის II 
პრერეკვიზიტი - პროფესიული 
ინგლისური I 

5 კურსის  მიზნად ისახავს მედიისა და კომუნიკაციების 
სფეროში გამოსაყენებელ ინგლისურში ცოდნის 
გაღრმავებას. კურსი სტუდენტებს საშუალებას მისცემს 
შეისწავლონ ჟურნალისტიკის ძირითადი კონცეფციები 
ინგლისურენოვან გარემოში, რაც მათ, საბოლოოდ, 
ინგლისურ ენაზე მომზადებული მედიაპროდუქტის 
აღქმას გაუიოლებს.  

JUR106 სატელევიზიო ახალი 
ამბები 

5 სასწავლო კურსის განმავლობაში სტუდენტები  
დაეუფლებიან ტელერეპორტიორისთვის საჭირო ისეთ  
საბაზისო უნარ-ჩვევებს, როგორიცაა ტელერეპორტაჟის 
დაგეგმვა, საჭირო წყაროების მოძიება, ჩაწერა, სიუჟეტის 
სცენარის შექმნა, გადაღება, მონტაჟი, ხმისა და 
გამოსახულების  გასწორება. კურსის გავლის შემდეგ 
სტუდენტს უნდა შეეძლოს ახალი ამბების ფორმატში 
ვიდეო სიუჟეტის დაგეგმვა და მომზადება. 

JUR110 მედია მენეჯმენტი 5 კურსი სტუდენტს აძლევს მედია მენეჯერისთვის 
აუცილებელ საბაზისო ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს, რათა 
მედია-ორგანიზაციის მართვისას გამოიყენოს 
მენეჯერული ოსტატობა ისე, რომ საკუთარი იდეები 
წარმატებულ ბიზნესად აქციოს. 
 

JUR108 საზოგადოებასთან 
ურთიერთობა (PR) 

5 კურსის მიზანია სტუდენტს გააცნოს სახელმწიფო 
სტრუქტურებში, საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ორგანი-
ზაციებსა და კომერციულ სექტორში საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის (PR) პრინციპები და მუშაობის სპეციფიკა.  
სასწავლო კურსი ითვალისწინებს იმ უნარების 
განვითარებას, რაც ბაკალავრს დასჭირდება 
საზოგადოებასთან ურთიერთობისას მასალების 
მომზადებისთვის, ასევე, ასწავლის პრაქტიკულ გზებს, 
რომელთა მეშვეობითაც საზოგადოებასთან 
ურთიერთობას პროფესიულ დონეზე განახორციელებს. 

JUR107 ახალი მედია 
პრერეკვიზიტი - „სატელევიზიო 
ახალი ამბები“ 

5 კურსის მიზანია სტუდენტს მისცეს ახალი მედიის შესახებ 
აუცილებელი კომპლექსური ცოდნა და გამოუმუშავოს 
უნარ-ჩვევები, რათა მედია-ორგანიზაციაში მუშაობისას 
მომავალმა ჟურნალისტმა გამოიყენოს ახალი მედიის, 
სოციალური მედიის და ტექნიკური საკითხების შესახებ 
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ცოდნა და უნარები ისე, რომ სრულყოფილი მულტიმედია 
პროდუქტი შექმნას ვებგვერდის აუდიტორიისთვის.  

JUR109 მედია სამართალი 5 კურსი მიზნად ისახავს შეასწავლოს სტუდენტს 
საქართველოს  მედიასფეროში მოქმედი კომპლექსური 
სამართლებრივი მოწესრიგების სისტემა, აზრისა და 
გამოხატვის თავისუფლებისა და  საჯარო სივრცეში ამ 
თავისუფლებების შეზღუდვის საფუძვლები. სტუდენტები 
გაეცნობიან საკონსტიტუციო და ადამიანის უფლებათა 
ევროპის სასამართლო პრაქტიკას, მედიასთან 
დაკავშირებით წარმოქმნილი კერძო სამართლებრივი და 
საჯარო სამართლებრივი რეგულირების მექანიზმთა 
თავისებურებას.  

JUR155 საბაკალავრო ჯგუფური 
პროექტი 
პრერეკვიზიტი - „ჟურნალის 
წარმოება“,  „ახალი ამბები 
რადიოში“, „ახალი მედია“ 

5 კურსს აქვს დასკვნითი ე.წ. სადიპლომო შრომის ფუქნცია. 
ნაკადი იყოფა 5, მაქსიმუმ 7 კაციან ქვეჯგუფებად. 
თითოეული ჯგუფი, მოქმედ ჟურნალისტის 
ზედამხედველობით, მუშაობს ან ჟურნალის შექმნაზე, ან- 
ანალიტიკური სატელევიზიო გადაცემის შექმნაზე, ან- 
ანალიტიკური რადიოგადაცემის შექმნაზე, ანდა - ახალი 
მედიის პროექტზე. სასწავლო კურსის მიზანია 
ინტენსიური პრაქტიკული მუშაობის გზით სტუდენტს 
უფრო მეტად განუვითაროს ის რეპორტიორული 
უნარ-ჩვევები, რაც წინა სემესტრებში სხვადასხვა 
პრაქტიკული საგნის ფარგლებში აითვისა.  

1.2. სხვა სავალდებულო 
საგნები 

30  

ინგლისური ენა, ან სხვა უცხო ენა 
ინგლისური ენის ბ2 დონეზე 
ცოდნის დადასტურების 
შემთხვევაში 

5  

CEN122 ინფორმაციული 
ტექნოლოგიები 

5 კურსის მიზანია სტუდენტებს შეასწავლოს 
კომპიუტერული ტექნოლოგიები და ოფისის პროგრამები, 
რათა მათ შეძლონ  სხვადასხვა  მონაცემთა ანალიზი, 
შედეგების წარდგენა პრეზენტაციის მეშვეობით. 

FSS001 აკადემიური წერა 5 სასწავლო კურსის მიზანია  სტუდენტებმა ისწავლონ 
თეზისების, რეფერატების, კვლევითი პროექტების და სხვა 
სამეცნიერო ნაშრომების დაგეგმვა/განხორციელება და 
სტანდარტის შესაბამისად გაფორმება. შეძლონ 
სამეცნიერო წერის ნორმებით არგუმენტების მოძიება, 
წყაროების მოძიება და მითითება, სტილის დაცვა, 
პლაგიატისთვის თავის არიდება, ციტირება და 
ბიბლიოგრაფიის მითითება. კურსის გავლის შემდგომ 
სტუდენტებმა უნდა შეძლონ სხვადასხვა 
მკითხველისთვის სამეცნიერო ნაშრომის შესრულება და 
პრეზენტაცია. 

2. არჩევითი კომპონენტი 95  
2.1. სპეციალობის არჩევითი 

საგნები 
25  
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JUR156 კულტუროლოგია         5   სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტების  გააცნოს 
კულტურის ისტორიის და თეორიის საკითხები, 
კულტურისა და ცივილიზაციის რაობა, კულტურის 
სტრუქტურა და ფუნქციები, სხვადასხვა კულტურების 
გენეზისი და ტიპოლოგია, მსოფლიო კულტურის 
განვითარების  ტრაექტორიები და ეტაპები.  

ECO101 ეკონომიკის საფუძვლები 5 კურსის მიზანია სტუდენტებს ჩამოუყალიბდეთ მარტივი 
ეკონომიკური ცნებებისა და კონცეფციების სწორად 
აღქმისა და გააზრების შესაძლებლობა. ასევე - 
განივითარონ ეკონომიკური შინაარსის საკითხების 
შესახებ სწორი მსჯელობისა და საკუთარი ნააზრევის 
ვერბალური და წერილობითი ფორმით წარმოდგენის 
უნარი. 

JUR148 ქართული კლასიკური 
მწერლობა 

5 სასწავლო კურსი ფარგლებში სტუდენტი გაიღრმავებს 
ცოდნას ქართული კლასიკური მწერლობის 
მიმართულებით; გაეცნობა ქართველ კლასიკოსებს 
(ძველი, ახალი და უახლესი) პერიოდის მიხედვით; 
შეისწავლის მწერლობის მიმართულებებს, ჟანრებს, 
ლიტერატურულ სტილებს. 

JUR144 ფილოსოფია 5 სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტებმა ისტორიული 
ფაქტების მიმოხილვით შეისწავლონ ფილოსოფიის 
ძირითადი მიმართულებები და ცნებები. თემატიკის 
მიხედვით მოვლენათა ქრონოლოგიურად დალაგება 
სტუდენტებს ხელს შეუწყობს მიიღონ სათანადო ცოდნა 
ყველაზე ფუნდამენტური ფილოსოფიური ცნებების 
შესახებ.  

JUR117 სამოქალაქო საზოგადოება 
და მედია 

5 სასწავლო კურსის მიზანია, სტუდენტს მისცეს ცოდნა 
 ჟურნალისტიკისა და სამოქალაქო კულტურის საერთო 
პრინციპების შესახებ. სასწავლო კურსის გავლის 
შედეგად, სტუდენტს შეექმნება წარმოდგენა სამოქალაქო 
საზოგადოებაში მასმედიის ფუნქციონირების რეალური 
და პოტენციური საშუალებების, მისი ეფექტიანობის 
შესახებ. 

JUR139 მსოფლიო ლიტერატურის 
ისტორია 

5 სასწავლო საგნის მიზანია შეასწავლოს სტუდენტს 
მსოფლიოს  ქვეყნების მდიდარი და მრავალფეროვანი 
ლიტერატურა,  მიაწოდოს ინფორმაცია სხვადასხვა 
ლიტერატურული მიმდინარეობებისა და სკოლების 
შესახებ.  

JUR115 მედიატექნოლოგიები 5 საგნის მიზანია სტუდენტს მისცეს სხვადასხვა 
კომპიუტერული  პროგრამების საბაზისო ცოდნა. 
სასწავლო კურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში 
სტუდენტი შეძლებს პროგრამული პროდუქტის  Adobe 
InDesign  პრაქტიკაში გამოყენებას; პროგრამული 
პროდუქტის  Adobe Premiere Pro პრაქტიკაში გამოყენებას; 
სატელევიზიო გრაფიკაში სამუშაო პროგრამულ 
პაკეტებთან მუშაობას. 

JUR222 ადამიანის უფლებები და 5 სასწავლო კურსი  მიზნად ისახავს სტუდენტებს გააცნოს   
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მედია ე. წ. მრავალფეროვნების გაშუქების პრინციპები, რათა 
მომავალმა ჟურნალისტებმა სტანდარტების დაცვით 
გააშუქონ სხვადასხვა მიზნობრივ ჯგუფებთან (ბავშვები, 
ქალები, ეთნიკურ თუ რელიგიურ უმცირესობათა 
ჯგუფები და ა. შ.) დაკავშირებული საკითხები . 
 

JUR145 საორატორო ხელოვნება 5 სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტებს გააუმჯობესოს 
ვერბალური უნარები, დაუხვეწოს მეტყველება, 
სტუდენტი შეაჩვიოს კამერასთან, ან სხვა ჩამწერ 
მოწყობილობებთან მუშაობას. კურსის გავლის შემდეგ 
სტუდენტი  გამოიმუშავებს აუდიტორიაზე ორიენტაციის 
უნარს; ჩამოუყალიბდება სრულყოფილი მეტყველების, 
ლოგიკის, საჯარო აზროვნების უნარი. 
 

JUR143 მე-20 საუკუნის დიადი 
წიგნები 

5 სასწავლო კურსის მიზანია, სტუდენტები გაეცნონ მე-20 
საუკუნის ლიტერატურის ძირითად ტენდენციებს და 
ცნობილი მწერლების ნაწარმოებებს;  გაიაზრონ 
ლიტერატურაში  მიმდინარე პროცესები;  
გაუღრმავდეთ ესთეტიკური აღქმა; გაუფართოვდეთ 
ინტელექტუალური თვალსაწიერი.  
 

JUR134 არჩევნების გაშუქება 5 კურსის მიზანია გამოუმუშავოს სტუდენტს არჩევნების 
გაშუქებისათვის აუცილებელი პრაქტიკული 
უნარ-ჩვევები - მიაწოდოს სტუდენტებს ძირითადი 
ინფორმაცია საქართველოში არჩევნების პროცესის 
საკანონმდებლო რეგულაციების შესახებ; გააცნოს 
სტუდენტებს ის ელექტრონული რესურსები და 
საინფორმაციო ბაზები,  რომლის გამოყენებითაც 
მოამზადებენ კვალიფიციურ და სიღრმისეულ 
მედიაპროდუქტს არჩევნების შესახებ.  

JUR119 საერთაშორისო 
ჟურნალისტიკის ისტორია 

5 სასწავლო კურსის განმავლობაში სტუდენტები 
შეისწავლიან საერთაშორისო (ძირითადად ევროპის 
ქვეყნებისა და აშშ-ს მაგალითზე) ჟურნალისტიკის 
ისტორიას. მსოფლიო ჟურნალისტიკის ისტორიის 
ძირითადი ეტაპების შესწავლა მომავალ ჟურნალისტებს 
დაეხმარება საერთაშორისო მასტაბით გაიაზრონ 
ჟურნალისტიკის ფუნქცია,  მიზნები, პრინციპები და 
გამოკვეთონ ის თავისებურებები, რაც თან ახლდა მათი 
პროფესიის განვითარებას სხვადასხვა ქვეყანაში .  

JUR135 კონფლიქტების გაშუქება 5 სასწავლო კურსის მიზანია, სტუდენტებმა გაიაზრონ 
კონფლიქტების არსი; შეიძინონ კონფლიქტების გაშუქების 
ცოდნა და განივითარონ შესაბამისი ჟურნალისტური  
უნარები. თეორიული მასალის გარდა, კურსი მოიცავს 
პრაქტიკულ ნაწილს, რაც გულისხმობს კონკრეტული 
მედიაპროდუქტის შექმნას (სტატიები, ინტერვიუები, 
რეპორტაჟები, მიმოხილვა-ანალიზი) და გაზეთის 
თემატური ნომრის მომზადებას. 
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JUR130 კულტურისა და 
ხელოვნების საკითხების გაშუქება 

5 სასწავლო კურსის განმავლობაში მომავალი 
ჟურნალისტები გაეცნობიან კულტურის არსისა და 
განვითარების სხვადასხვა თეორიებს; გაიაზრებენ მედიის 
როლს კულტურისა და ხელოვნების დარგების 
პოპულარიზაციაში; შეიძენენ კულტურისა და 
ხელოვნების თემატიკის გაშუქებისათვის აუცილებელ 
ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს. 

JUR120 ქართული დიასპორული 
ჟურნალისტიკა 

5 კურსის არჩევის შემთხვევაში სტუდენტი გაეცნობა 
საზღვარგარეთ ქართული დიასპორის მიერ გამოცემულ 
პერიოდიკას, გაიღრმავებს ცოდნას საქართველოში 
პოლიტიკური პარტიების წარმოშობის, ასევე, სხვადასხვა 
პოლიტიკურ  პარტიებს  შორის არსებული 
დაპირისპირების შესახებ. 
დიასპორისა და ემიგრაციის საკითხებზე მუშაობის 
შემთხვევაში სტუდენტს ექნება სფეროს სათანადო 
ცოდნა, რისი საშუალებითაც შეძლებს ჟურნალისტური 
მასალების თემების მოძიებას, სათანადო წყაროების 
იდენტიფიცირებას და ადეკვატური შეკითხვების 
ფორმულირებას.   
 

JUR132 ბავშვთა საკითხების 
გაშუქება 

5 კურსის ძირითადი მიზანი  მომავალი 
ჟურნალისტებისათვის ისეთი ცოდნის მიცემაა, რომლის 
საშუალებითაც მათ შეეძლებათ ბავშვთა საკითხებზე  
არადისკრიმინაციული, ხარისხიანი ჟურნალისტური 
მასალების შექმნა. 
სტუდენტები მიიღებენ უახლეს თემატურ ინფორმაციას 
და გააცნობიერებენ იმ სირთულეებს, რომლებიც 
საქართველოში მცხოვრებ ბავშვებს ექმნებათ, შეძლებენ 
ადეკვატურად, ეთიკური ნორმების დაცვითა და 
მართებული ჟურნალისტური ხერხების გამოყენებით 
ასახონ ბავშვთა ყოფა და პრობლემები.  

UR126 სატელევიზიო 
კინოდოკუმენტალისტიკის 
საფუძვლები 

5 სტუდენტები შეისწავლიან კინო/ტელე დოკუმენტური 
კინემატოგრაფის ჩამოყალიბებისა და განვითარების 
ისტორიას, აგრეთვე კინოდოკუმენტალისტიკის თეორიისა 
და პრაქტიკის მნიშვნელოვან საკითხებს, გააცნობიერებენ 
სატელევიზიო დოკუმენტური კინოს სპეციფიკას; 
გაეცნობიან დოკუმენტურ კინოზე მუშაობის ეტაპებს. 

JUR127 საგამოძიებო 
ჟურნალისტიკა 

5 სტუდენტი შეიძენს თეორიულ ცოდნას საგამოძიებო 
ჟურნალისტიკის მნიშვნელობისა და დანიშნულების 
შესახებ; გაეცნობა ჟურნალისტური გამოძიების ჩატარების 
ძირითად მეთოდებსა და ხერხებს,  გააცნობიერებს თუ 
როგორ  შეაქვს წვლილი ჟურნალისტიკის ამ სახეობას 
დემოკრატიულ პროცესებში.  

JUR111 პროფესიული პრაქტიკა 5 პრაქტიკის მიზანია, მისცეს სტუდენტს საუნივერსიტეტო 
სწავლების დროს დაგროვილი ცოდნის პრაქტიკაში 
გამოყენების შესაძლებლობა. უფრო კონკრეტულად კი, 
სტუდენტს მისცეს საშუალება მოქმედი 
მედიაორგანიზაციების რედაქციებში, პრაქტიკოსი 
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ჟურნალისტების ზედამხედველობით მიიღონ 
მონაწილეობა ჟურნალისტური მასალების მომზადებაში, 
ან/და  თავად შექმნან ჟურნალისტური მასალები. 

JUR147 საავტორო დოკუმენტური 
კინო 

5 კურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში სტუდენტები 
გააცნობიერებენ საავტორო დოკუმენტური ფილმზე 
მუშაობის სხვადასხვა წესებს, ეცოდინებათ საავტორო 
დოკუმენტური კინოს თავისებურებები და სპეციფიკა, 
გაიაზრებენ  საავტორო კინოს მომზადების ყველა ეტაპსა 
და მნიშვნელობას, გაათვითცნობიერებენ კადრირებისა და 
მონტაჟის ძირითად პრინციპებს; აღიქვამენ 
დოკუმენტური კინოს, როგორც მასობრივი კომუნიკაციის 
დარგის, მნიშვნელობას.   

JUR151 სატელევიზიო 
ანალიტიკური გადაცემა 

5 კურსის მიზანია შეასწავლოს სტუდენტებს ანალიტიკური 
სატელევიზიო გადაცემის (ე. წ. ტოკშოუს)  
წარმოებისთვის საჭირო დრამატურგიული და 
ვიზუალური ხერხები. კურსის წარატებით დასრულების 
შემთხვევაში სტუდენტს შეეძლება ტოქშოუს სცენარის 
იდეა  ვერბალურად წარმოადგინოს და დაიცვას ფართო 
აუდიტორიის წინაშე; როლური თამაშების მეშვეობით 
დაგეგმოს და ჩაწეროს  ვიდეო სცენები;  შეარჩიოს 
გადაღების ადგილი, რაკურსი, პეიზაჟი; შექმნას ტოკშოუს 
სცენარი და დაამონტაჟოს სატელევიზიო ანალიტიკური 
გადაცემა. 
 

JUR131 სოციალური საკითხების 
გაშუქება 

5 კურსის მიზანია სტუდენტს მიაწოდოს ინფორმაცია 
სოციალური სფეროს ისეთ მიმართულებებზე, როგორიცაა 
განათლება, ეკოლოგია, სოფლის მეურნეობა, 
ინფრასქტრუქტურა, ტურიზმი, ოჯახში ძალადობა, 
გენდერული თანასწორობა; გაუადვილოს სტუდენტებს 
სხვადასხვა სოციალური დარგის სპეციალისტებთან, 
ექსპერტებთან და საჯარო მოხელეებთან კონტაქტის 
დამყარება. 

JUR149 ენერგეტიკული 
უსაფრთხოების საკითხების 
გაშუქება 

5 კურსის განმავლობაში სტუდენტები შეისწავლიან და 
გაიაზრებენ  ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების 
განმაპირობებელი ძირითად ფაქტორებს;  საქართველოს, 
როგორც სატრანზიტო ქვეყნის, როლს რეგიონის 
გეოპოლიტიკის ჩამოყალიბებაში; მედიაში  
ენერგეტიკული უსაფრთხოების საკითხების 
მართებულად გაშუქების მნიშვნელობას.  

JUR157 აგრარული 
ჟურნალისტიკა 

5 სასწავლო კურსი მიზანია გააცნოს მომავალ ჟურნალისტს 
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სისტემის 
თავისებურებები; მიაღებინოს სტუდენტს აგრარული  
საკითხების გაშუქებაში პრაქტიკული საქმიანობის 
გამოცდილება. კურსის წარმატებით დასრულების 
შემთხვევაში სტუდენტს შეეძლება სოფლის მეურნეობის 
შესახებ ჟურნალისტური მასალების იდეის მოფიქრება, 
დაგეგმვა და შექმნა. 
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JUR125 ფოტოჟურნალისტიკა 5 კურსის მიზანია, სტუდენტებმა შეისწავლონ ფოტო და 
ვიზუალური მასალის მედიაში გამოყენების პრინციპები - 
ილუსტრაციის შერჩევა, ილუსტრირებული მასალის 
შექმნა-გადაღება, ფოტოკამერასთან მუშაობა, განათება, 
ექსპოზიცია.  

JUR158 კონვერგენტული 
რედაქცია 

5 კურსის მიზანია, სტუდენტს მისცეს თანამედროვე  
რედაქციის და ახალი ინოვაციების შესახებ აუცილებელი 
კომპლექსური ცოდნა და უნარ-ჩვევები. კურსის 
წარმატებით გავლის შემთხვევაში სტუდენტი შეძლებს:  

ბლოგის, სოციალური მედიის ინსტრუმენტების, Ms Word, 
Internet, E-mail, adobe premiere-ის  და სხვადასხვა 
აპლიკაციების მოხმარებას; გამოიმუშავებს მობილური 
ტელეფონის გამოყენების ტექნიკურ უნარებს. 

JUR161 პოსტსაბჭოთა 
საქართველოს პოლიტიკური 
ისტორია 

5 სტუდენტები მიიღებენ ცოდნას იმ მოვლენებისა და 
პიროვნებების შესახებ, რომლებმაც დამოუკიდებელი 
საქართველოს დაფუძნებასა და განვითარებაში, 1990-იანი 
წლებიდან მოყოლებული 2010-იანი წლების ჩათვლით, 
მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს და საქართველოს 
თანამედროვე  მდგომარეობა განსაზღვრეს.სტუდენტები 
გაეცნობიან საქართველოს უახლესი ისტორიის მთავარ 
მოვლენებს.  

UR159 პროექტის მართვა 5 სტუდენტები გაეცნობიან პროექტის მართვას, როგორც 
ცალკე დისციპლინას. მისი გამოყენების აუცილებლობებსა 
და უპირატესობებს, პროექტის შემადგენელ კომპონენტებს 
და უახლეს მიდგომებს, რომელიც გამოიყენება მედიაში 
ტრადიციული პრობლემების გადაჭრის დროს.  

JUR160 რეკლამა და მედია 5 სასწავლო კურსი მიზნად ისახავს სტუდენტებს მისცეს 
თეორიულ-პრაქტიკული ცოდნა რეკლამის არსზე, 
სპეციფიკაზე, ფუნქციებსა და პრინციპებზე; 
სამართლებრივ მხარეებზე. 
სტუდენტებს გამოუმუშავდებათ რეკლამის დაგეგმვის 
უნარი; ბეჭდური თუ ონლაინმედიისთვის სარეკლამო 
სლოგანებისა და  ტექსტების მომზადების უნარი; 
ფერების, შრიფტებისა თუ ფონების სწორად შერჩევის 
უნარი. 

IRP100 საერთაშორისო 
ურთიერთობები 

5 კურსის მიზანია შეასწავლოს ბაკალავრებს საერთაშორისო 
ურთიერთობებისა და პოლიტიკის არსი და ადგილი 
მეცნიერებათა სისტემაში, ძირითადი კონცეფციები და 
თეორიები, საერთაშორისო პოლიტიკაში მიმდინარე 
ძირითადი პროცესები, სახელმწიფოთა როლი 
საერთაშორისო ურთიერთობებში.  

JUR133 პოლიტიკის საკითხების 
გაშუქება 

5 სასწავლო კურსის მიზანია ხელისუფლებისა და სხვა 
პოლიტიკური ძალების  ურთიერთობების განხილვა, 
სტუდენტების გათვითცნობიერება პოლიტიკისა და 
მედიის ურთიერთმიმართების საკითხებში.  

JUR 146 ეკონომიკისა და ბიზნესის 5 სასწავლო კურსის მიზანია  შეასწავლოს მომავალ 
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საკითხების გაშუქება ჟურნალისტებს ეკონომიკისა და ბიზნესის თემების 
კვალიფიციურად და გასაგებად  გაშუქება. 
კურსის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში 
სტუდენტს შეეძლება იმუშაოს ეკონომიკისა და ბიზნესის 
საკითხებზე - მოიფიქროს ბიზნესისა და ეკონომიკის 
თემები, შეარჩიოს რესპონდენტი, მოიპოვოს 
დოკუმენტური ინფორმაცია და  მოამზადოს  
ჟურნალისტური მასალა.  

JUR 165 დემოკრატია და 
მოქალაქეობა 

5 სასწავლო კურსის მიზანია, დაეხმაროს სტუდენტებს 
მოემზადონ დემოკრატიული სახელმწიფოს 
მოქალაქეობისათვის, ხელი შეუწყონ ქართულ 
საზოგადოებაში დემოკრატიული პრინციპების 
განხორციელებას, დანერგვას.  
კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს პრაქტიკული 
კვლევის (Action Research) მეთოდების (მონაცემთა 
მოპოვება, მეორადი მონაცემების ანალიზი, ანკეტირება, 
ინტერვიუ,  დაკვირვება და ა.შ.)  გამოყენებით   
გუნდურ კვლევით პროექტის განხორციელებას.  

JUR167  პროპაგანდა და 
მედიამანიპულაცია 

5 კურსის მიზანია: 
• მისცეს სტუდენტს თეორიული ცოდნა, თუ 

როგორ ყალიბდებოდა და ვითარდებოდა 
პროპაგანდა, განუმარტოს „პროპაგანდის“, 
„მედიამანიპულაციის“ ცნებები; 

• ასწავლოს მომავალ ჟურნალისტებს 
პროპაგანდის, დეზინფორმაციის ამოცნობის 
მეთოდები, რათა ისინი არ იქცნენ 
დეზინფორმაციის ხელის შემწყობად ან 
მანიპულაციის მსხვერპლებად, 

• განავითაროს კრიტიკული აზროვნება 
სტუდენტებში დისკუსიის, შემთხვევათა 
ანალიზის გზით.  

 

 

სწავლის შედეგები 

პროგრამის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში კურსდამთავრებულს გააზრებული 
ექნება მედიის როლი დემოკრატიულ საზოგადოებაში და ეცოდინება ეთიკური და სანდო 
ჟურნალისტიკისთვის აუცილებელი მედიასტანდარტები.  მას შეეძლება მოიფიქროს 
ჟურნალისტური მასალის იდეა, შეაფასოს თემის მნიშვნელობა, მოიპოვოს, გადაამოწმოს და 
გააანალიზოს ინფორმაცია, საბოლოოდ კი შექმნას სხვადასხვა სახის მედიაპროდუქტი, 
როგორც ბეჭდური და სამაუწყებლო მედიისთვის, ასევე - ციფრული 
მედიაპლატფორმებისთვის. ჟურნალისტიკის ბაკალავრი მომზადებული იქნება როგორც 
დამოუკიდებელი,  ისე - გუნდური მუშაობისთვის. კურსდამთავრებული შეძლებს 
პერმანენტულად განაახლოს პროფესიული ცოდნა და უნარები, მას გათვითცნობიერებული 
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ექნება პრესის თავისუფლების ძირითადი პრინციპები და ჟურნალისტური საქმიანობის 
სამოქალაქო პასუხისმგებლობა. 

შეფასების სისტემა 

 

სასწავლო კურსის/კომპონენტის მაქსიმალური შეფასება 100 ქულის ტოლია. შეფასება 
ითვალისწინებს შუალედურ და დასკვნით შეფასებას, რომელთა ჯამი შეადგენს 100 
ქულას.ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

1) (A) ფრიადი – შეფასების 91 - 100 ქულა; 

2) (B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81 - 90 ქულა; 

3) (C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71 - 80 ქულა; 

4) (D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61 - 70 ქულა; 

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

ორი სახის უარყოფით  შეფასებას: 
1)  (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; 

2)  (F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ 
სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს 
შესასწავლი. 

შუალედური და დასკვნითი შეფასებებისთვის განსაზღვრულია მინიმალური 
კომპეტენციის ზღვარი. დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის 
ხვედრითი წილი არ აღემატება დასკვნითი შეფასების 60%-ს.  

შუალედური და დასკვნითი შეფასებების ქულობრივი განაწილება, მათი მინიმალური 
კომპეტენციის ზღვარი და შეფასების რუბრიკები გაწერილია შესაბამისი კომპონენტის 
სილაბუსში.  

კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ სილაბუსით დადგენილი 
სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, ქვემოთ მოყვანილი აუცილებელი მოთხოვნების 
გათვალისწინებით: 

ა) შუალედური და დასკვნითი შეფასებების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის 
გადალახვის შემთხვევაში; 

ბ) საბოლოო შეფასების მაქსიმალური 100 ქულიდან მინიმუმ 51 ქულის მოგროვების 
შემთხვევაში. 

დამატებით გამოცდაზე სტუდენტი დაიშვება იმ შემთხვევაში, თუ მან საბოლოო შეფასების 
მაქსიმალური 100 ქულიდან მოაგროვა 41 - 50 ქულა ან მინიმუმ 51 ქულა, მაგრამ ვერ 
გადალახა დასკვნითი შეფასებისთვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. 


