
სპეციალობაში მისაღები გამოცდის საკითხები 

„ციფრული მედიიისა და კომუნიკაციის“ სამაგისტრო პროგრამაზე ჩაბარების მსურველები წერენ 

ესსეს, რომელიც ფასდება 30 ქულით და მიმღებ კომისიასთან აქვთ გასაუბრება (30 ქულა). 

– ესსეს თემა შეიძლება იყოს სოციალური მედიის ან თანამედროვე ჟურნალისტიკის 

განვითარების ტენდენციები; დეზინფორმაცია ციფრულ ერაში; ყალბი ახალი ამბები; ეთიკის 

ან მედიაწიგნიერების საკითხები და ა.შ. 
 

ესსეს შეფასების კრიტერიუმები: 

• არგუმენტაციის უნარი - 10 ქულა 

• კრიტიკული ანალიზის უნარი - 10 ქულა 

• ენა და სტილი - 10 ქულა 

ესსეს მოცულობა უნდა იყოს არანაკლებ 3 გვერდი 

ასევე 30 ქულით ფასდება გასაუბრება. 

შეფასების კრიტერიუმები: 

• მოტივაცია - 10 ქულა 

• თვითპრეზენტაციის უნარი - 10 ქულა (10 ქულა - დამაჯერებლობა; 10 -კომუნიკაციის 

უნარი) 

 

                                                         შეფასების რუბრიკები: 

ესსეს 30 ქულა ამგვარად ნაწილდება: 

 
1.არგუმენტაციის უნარი - 10 ქულა 

10-9 ქულა: ავტორის არგუმენტები ძლიერია და დამაჯერებლადაა დასაბუთებული; 

8-7 ქულა: ავტორის არგუმენტები დამაჯერებელია და კარგადაა დასაბუთებული; 

6-5 ქულა: ავტორის არუგემენტები მეტნაკლებად დამაჯერებელი და დასაბუთებულია; 

4-3 ქულა: ავტორის არგუმენტები დამაჯერებელია, მაგრამ აკლია დასაბუთება. 

2-1 ქულა: ავტორის არგუმენტები ნაკლებ დამაჯერებელია და არ არის დასაბუთებული; 

0 ქულა - საერთოდ არ არის არგუმენტები 
 

2.კრიტიკული ანალიზის უნარი - 10 ქულა: 

10-9 ქულა: ავტორი ავლენს კრიტიკული ანალიზის სანიმუშო უნარს, განიხილავს ყველა 

ძირითად არგუმენტს, ახდენს ინტერპრეტაციას, ანალიზს, შეფასებას; 

8-7 ქულა: ავტორი ავლენს კრიტიკული ანალიზის უნარს უნარს, განიხილავს ყველა 

ძირითად არგუმენტს, ავლენს ინტერპრეტაციას, ანალიზს, შეფასებას; 

6-5 ქულა: ავტორი მეტ-ნაკლებად ავლენს კრიტიკული ანალიზის უნარს უნარს, განიხილავს 

ყველა ძირითად არგუმენტს, ახდენს ინტერპრეტაციას, ანალიზს, შეფასებას; 



4-3 ქულა: ავტორი ცდილობს კრიტიკული ანალიზის გამოვლენას, მაგრამ ძირითადი 

არგუმენტები არ არის სათანადოდ გადმოცემული 

2-1 ქულა: ავტორი ვერ ავლენს კრიტიკული ანალიზის უნარს.  

0 ქულა: საერთოდ არ გვხვდება კრიტიკული ანალიზი 

 

3.ენა და სტილი:  

10-9 ქულა: სანიმუშოა ავტორის მიერ გამოყენებული წერილობითი ენა; ჩანს პროფესიული 

ტერმინები. გრამატიკა და პუნქტუაცია უშეცდომოა. 

8-7 ქულა: კარგადაა გამოყენებული წერილობითი ენა; ჩანს პროფესიული ტერმინები. 

უმნიშვნელო შეცდომებია გრამატიკასა და პუნქტუაციაში; 

6-5 ქულა: მეტ-ნაკლებადაა კარგადაა გამოყენებული წერილობითი ენა; მეტ-ნაკლებდ ჩანს 

პროფესიული ტერმინები. შეცდომებია გრამატიკასა და პუნქტუაციაში; 

4-3 ქულა: არ არის კარგად გამოყენებული წერილობითი ენა; ნაკლებად ჩანს პროფესიული 

ტერმინები. გარკვეული შეცდომებია გრამატიკასა და პუნქტუაციაში; 

2-1 ქულა: წერილობითი ენა სუსტია. არ ჩანს პროფესიული ტერმინები. ბევრი შეცდომაა 

გრამატიკასა და პუნქტუაციაში; 

0 ქულა - საერთოდ არ არის ნაწერი 

 

 

გასაუბრება - 30 ქულა: 

 

1. მოტივაცია ფასდება სულ 10 ქულით. 

 

ა) 5 ქულით ფასდება მაგისტრანტობის მსურველისა და სამაგისტრო პროგრამის მიზნების 

თანხვედრა 

5-4ქ- მაგისტრანტობის მსურველის მიზნებისა და პროგრამის მიზნები სრულ თანხვედრაშია; 

3-2 ქ- მაგისტრანტობის მსურველის მიზნები და პროგრამის მიზნები მეტნაკლებად 

თანხვედრაშია; 

1-0 ქ: მაგისტრანტობის მსურველის მიზნები და პროგრამის მიზნები საერთოდ არ არის 

თანხვედრაში; 
 

ბ) 5 ქულა -პროგრამის ფარგლებში მიღებული ცოდნის გამოყენება პროფესიული 

განვითარებისა და კარიერული ზრდის პერსპექტივიდან 

5-4 ქ. მაგისტრანტობის მსურველი ნათლად და მკაფიოდ ავლენს თუ როგორ გამოიყენებს 

პროგრამის ფარგლებში მიღებულ ცოდნას პროფესიული განვითარებისა და კარიერული 

ზრდის პერსპექტივიდან; 

3-2ქ. მაგისტრანტობის მსურველი მეტ-ნაკლებად ავლენს თუ როგორ გამოიყენებს პროგრამის 

ფარგლებში მიღებულ ცოდნას პროფესიული განვითარებისა და კარიერული ზრდის 

პერსპექტივიდან; 



1-0ქ: მაგისტრანტობის მსურველი საერთოდ ვერ ავლენს თუ როგორ გამოიყენებს პროგრამის 

ფარგლებში მიღებული ცოდნას პროფესიული განვითარებისა და კარიერული ზრდის 

პერსპექტივიდან; 

 

2. თვითპრეზენტაციის უნარი ფასდება 20 ქულით  

ა) დამაჯერებლობა - 10 

10-9 ქ: აპლიკანტი საკუთარ მოსაზრებებს ძალიან დამაჯერებლად, ლოგიკურად და 

არგუმენტირებულად გადმოცემს; 

8-7ქ: აპლიკანტი საკუთარი მოსაზრებებს დამაჯერებლად, ლოგიკურად და 

არგუმენტირებულად გადმოცემს; 

6-5ქ: აპლიკანტი საკუთარი მოსაზრებებს მეტ-ნაკლებად დამაჯერებლად, ლოგიკურად და 

არგუმენტირებულად გადმოცემს; 

4-3ქ: აპლიკანტი საკუთარი მოსაზრებებს ნაკლებად დამაჯერებლად, ლოგიკურად და 

არგუმენტირებულად გადმოცემს; 

2-1ქ. აპლიკანტი საკუთარი მოსაზრებებს არა დამაჯერებლად, ლოგიკურად და 

არგუმენტირებულად გადმოცემს; 

0 ქ.- საერთოდ ვერ გადმოსცემს 

 

10 ქულა - კომუნიკაციის უნარი:  

10-9ქ; აპლიკანტი მკაფიოდ და დამაჯერებლად და ავლენს ქართულ ენაზე გამართული 

კომუნიკაციის უნარს; 

8-7ქ. აპლიკანტი ავლენს ქართულ ენაზე გამართული კომუნიკაციის უნარს; 

6-5ქ. აპლიკანტი მეტ-ნაკლებად ავლენს ქართულ ენაზე გამართული კომუნიკაციის უნარს; 

4-3ქ.  აპლიკანტი სუსტად ავლენს ქართულ ენაზე გამართული კომუნიკაციის უნარს; 

2-1ქ. - აპლიკანტის კომუნიკაციის უნარი ძალიან სუსტია 

0 ქ- საერთოდ ვერ ავლენს კომუნიკაციის უნარს 

 

 

 


