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თავი I 

მუხლი 1.  ზოგადი დებულებები 

1.1.წინამდებარე დებულება ადგენს  შპს მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო 

უნივერსიტეტში (შემდგომში „სასწავლო უნივერსიტეტი“) სამაგისტრო პროგრამ(ებ)ის 

განხორციელების წესს.  

1.2. მაგისტრატურა, როგორც აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურიმიზნად 

ისახავს სასწავლო, სამეცნიერო-კვლევითი და პრაქტიკული კომპონენტების მეშვეობით 

კვალიფიციური სპეციალისტის  მომზადებას.  

1.3. სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს ენიჭება მაგისტრის 

აკადემიური ხარისხი დარგის, ქვედარგის/სპეციალიზაციის მიხედვით.  

 

მუხლი 2. მაგისტრატურაში სწავლის უფლება  

2.1. მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს, მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი 

მოთხოვნების საფუძველზე, ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის 

მქონე პირს.  

2.2. სასწავლომაგისტრატურაში სწავლის უფლება ენიჭება სტუდენტს  აქვს საქათველოს კანონით 

უმაღლესი განათლების შესახებ უმაღლესი განათლების შესახებ  დაშვებული სხვა შემთხვევების 

შესაბამისად. 

 

მუხლი 3. მაგისტრატურაში მიღების წესი  

3.1. სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტის მიერ მაგისტრანტის სტატუსის 

მოსაპოვებლად  მაგისტრანტობის კანდიდატი აბარებს სსიპ-შეფასებისა და გამოცდების  

გამოცდების ეროვნული ცენტრში საერთო სამაგისტრო გამოცდის  შესაბამისი ტიპის ტესტს და 

სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრულ შიდა გამოცდებს (ნიმუში იხ. დანართი 1. 

სასპეციალიზაციო შიდასაუნივერსიტეტო მისაღები გამოცდის საკითხები მაგისტრატურაში;  

დანართი 2: ინგლისური ენის ტესტი B2 ან/და წარმოადგენს ინგლისური ენის ტესტის  B2 

დონეზე ფლობის კომპეტენციას. 

3.2. სასწავლო უნივერსიტეტის სამაგისტრო საგანმანათლებლოპროგრამებზე ჩარიცხვა წარმოებს 

წინასწარ გამოცხადებული კონკურსის წესის მიხედვით. სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის 

ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის შესაბამისად იქმნება მიმღები კომისია. 

მაგისტრანტობის კანდიდატი  ფლობის მიმღებ კომისიას წარუდგენს რექტორის სახელზე 

დაწერილ განაცხადს შემდეგ დოკუმენტებთან ერთად:  

ა. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის (პასპორტი) ასლი;  

ბ.ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის 

დამოწმებული ასლი; (მაგისტრანტობის კანდიდატი, რომელსაც უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში ჩარიცხვის მომენტისათვის არ გააჩნია დიპლომი, ბაკალავრის აკადემიური 

ხარისხის მინიჭების თაობაზე გაცემული ცნობის საფუძველზე შეიძლება ჩაირიცხოს 

მაგისტრატურის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე იმ პირობით, რომ ჩარიცხვიდან 

ერთი სემესტრის დასრულებამდე მიმღებ დიპლომს.) 



 

გ.  სამაგისტრო საგამნამათლებლო პროგრამის შესაბამისი ტიპის საერთო სამაგისტრო 

გამოცდების ჩაბარება; ან მაგისტრანტობის კანდიდატის მიერ საერთო სამაგისტრო გამოცდის 

ჩაბარების დამადასტურებლეი დოკუმენტი 

დ. სამოტივაციო წერილი 

ე;ინგლი 

ე. 2 ცალი ფოტოსურათი, ზომით 3X4 (სმ);  

ვ. მიწერის მოწმობის ან სამხედრო ბილეთის ასლი (სამხედრო ვალდებულისათვის);  

ზ. უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების შემთხვევაში სსიპ-განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ  დადგენილი წესის შესაბამისად განათლების 

აღიარების დამადასტურებელი  დოკუმენტი; 

3.3. დოკუმენტაციის არასრულად წარდგენის შემთხვევაში  მაგისტრანტობის კანდიდატის 

განცხადება გაუქმებულად ითვლება.   

3.4. მაგისტრანტობის კანდიდატის ჩარიცხვა ფორმდება სასწავლო უნივერსიტეტსა და 

მაგისტრანტობის კანდიდატს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე.  

3.5. იმ პირებთა თაობაზე, რომლებთანაც გაფორმდა ამ მუხლის მე-4 პუნქტით 

გათვალისწინებული ხელშეკრულებები დგება რექტორის ერთიანი ინდივიდუალური 

სამართლებრივი აქტი;აქტი. 

 

მუხლი 4.  სემესტრული რეგისტრაცია 

 4.1. მაგისტრანტი სასწავლო პროცესში მონაწილეობს და კვლევითი კომპონენტს ასრულებს 

სემესტრულად რეგისტრაციის გავლის შესაბამისად. 

4.2. მაგისტრანტს, რომელსაც არ გაუვლია სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის 

ინდივიდუალური სამართლებირვი აქტის შესაბამისად დადგენილ ვადებში სემესტრულ 

რეგისტრაცია, უჩერდება სტუდენტის სტატუსი;  

4.3 სემესტრული რეგისტრაციის გაუქმების ან არჩეული სასწავლო კურსის  შეცვლის მოთხოვნა 

დასაშვებია სასწავლო პროცესის დაწყებიდან ორი კვირის განმავლობაში. აღნიშნული ვადის 

გასვლის შემდეგ მაგისტრანტი კარგავს გადახდილი თანხის დაბრუნებისა და/ან  ამ თანხის 

მომდევნო სემესტრში გამოყენების უფლებას. 

  

მუხლი 5. სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მახასიათებლები და ხელმძღვანელ(ებ)ი.  

5.1. სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამას და ხელმძღვანელს (თანახელმძღვანელს) 

იხილავს შესაბამისი სკოლის საბჭო და ამტიცებს ამტკიცებს სასწავლო უნივერსიტეტის 

აკადემიური საბჭო;  

 5.2.  სამაგისტრო პროგრამას თან უნდა ერთვოდეს სასწავლო კურსით სემესტრულად 

განსაზღვრული სასწავლო კურსების სილაბუსები. 

5.3. პროგრამის განხორციელებაში მონაწილეობის უფლება აქვს სასწავლო უნივერსიტეტის 

პროფესორს / ასოცირებულ პროფესორს;  

ბ) სამაგისტრო საგანმანატლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი შესაძლებელია იყოს მოწვეული 

სპეციალისტიც, რომელიც ფლობს შესაბამის კვალიფიკაციას, პროფესიულ გამოცდილბას და 

კომპეტენციას; გათვალისწინებული კვალიფიკაციის მქონე მოწვეულ ლექტორს; 

5.4. სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი (თანახელმძღვანელელი) 

უზრუნველყოფს სამაგისტროსაგანმანათლებლო  პროგრამის, სასწავლო და კვლევითი 



 

კომპონენტების მონიტორინგს, პარტნიორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას, სტუდენტთა 

ინტერესების დაცვას.  

5.5.სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელმა უნდა უზრუნველყოს 

წარმოდგენილი სამაგისტრო საგანმანათლებლოპროგრამის განხორციელება: დაადგინოს 

სტრუტურული ელემენტები, განსაზღვროს სასწავლო გეგმით განსაზღვრული სასწავლო 

კურსების სწავლების თანმიმდევრობა, დააკომპლექტოს სამაგისტრო საგანმანათლებლო 

პროგრამა კვალიფიციური აკადემიური და მოქწვეული პერსონალით, უზრუნველყოს 

პრაქტიკული და კვლევითი კომპონენტების განხორციელება და ა.შ.   

 

მუხლი 6. სამაგისტრო საგანმანათლებლოპროგრამის მოცულობა 

6.1. სამაგისტროსაგანმანათლებლო   პროგრამის მოცულობა შეადგენს 120 ECTS, ხანგრძლივობა 2 

აკდემიური წერლი,2 სემესტრირაც სემესტრულად, ჩვეულებრივ, ნაწილდება მინიმუმ 30 

კრედიტის მოცულობით, შესაბამისად, სტანდარტულად სწავლის პერიოდი გრძელდება 4 

სემესტრის განმავლობაში. პროგრამის დასასრულებლად სასწავლო და პრაქტიკულ 

კომპონენტებთან ერთად მაგისტრანტს მოეთხოვება სამაგისტრო თემის მომზადება და მისი 

საჯაროდ დაცვა. 

6.2. მე-4 სემესტრით გათვალისწინებული 30 კრედიტი მთლიანად ეთმობა სამაგისტრო 

ნაშრომზე მუშაობას.    

6.3. სამაგისტრო პროგრამის კვლევითი კომპონენტი მაგისტრანტის ნაშრომის სავალდებულო 

ნაწილია, რაც მაგისტრანტს უყალიბებს არჩეული სფეროს მიმართულებით კვლევის 

დამოუკიდებლად განხორციელების, მიღწეული შედეგების საჯაროდ წარდგენისა და 

არგუმენტირებულად მსჯელობის უნარს. 

6.4. სასწავლო კომპონენტების შეფასების ფორმა და კრიტერიუმები ასახულია შესაბამისი 

სასწავლო კურსის სილაბუსში. 

6.5. სტანდარტული სწავლების პერიოდის განმავლობაში ყველა კომპონენტის დაუძლეველობის 

შემთხვევაში მაგისტრანტი უფლებამოსილია დამატებით სწავლა გააგრძელოს არა უმეტეს 6 

სემესტრის განმავლობაში. ყოველი ასეთი სემესტრის სწავლის საფასურის ოდენობა 

განისაზღვრება სემესტრში ასათვისებელი კრედიტებიდან გამომდინარე,  ამ საგანმანათლებლო 

პროგრამისათვის არსებული წლიური გადასახადის მიხედვით. 

6.6. დამატებითი სემესტრის განმავლობაში მაგისტრანტს უგრძელდება  სტუდენტის სტატუსი. 

  

მუხლი 7. პროფესიული  პრაქტიკა 

7.1 მაგისტრანტი ვალდებულია, გაიაროს პროფესიული პრაქტიკა პარტნიორ დაწესებულებაში ან 

ადგილობრივად უნივერსიტეტში. 

7.2 მაგისტრანტს, რომელიც დასაქმებულია სწავლის პროფილის შესაბამისი მიმართულებით,   

პრაქტიკული კომპონენტზე ორიენტირებული კურსი სასწავლო უნივერსიტეტთან თანხმობის 

საფუძველზე შეუძლია გაიაროს კონკრეტულ სამუშაო ადგილზე სასწავლო უნივერსიტეტის 

მიერ შემუშავებული პრაქტიკის დაგეგმვის,  განხორციელებისა და შეფასების წესის თანახმად.  

7.3 საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისად სტუდენტის პრაქტიკული სწავლება  წარმოებს 

ადილობრივ სტრუქტურულ ერთეულში და მიზნად ისახავს სტუდენტებში პროფესიული 



 

თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებისა და სხვა ტრანსფერული უნარების გამომუშავებას 

ბაზრის მოთხოვნების გათვალიწინებით. 

 

მუხლი 8. პროფესიული პრაქტიკის შეფასება 

8.1. პრაქტიკული კომპონენტი ფასდება 100 ქულიანი სისტემით. წინასწარ შერჩეულ პრაქტიკის 

ობიექტზე. მენტორი და პრაქტიკის ხელმძღვანელი, რომელიც არის სასწავლო უნივერსიტეტის 

წარმომადგენელი სტუდენტს აფასებენ 60 ქულის ფარგლებში. სტუდენტი ვალდებულია 

გაწეული საქმიანობის შესახებ პრეზენტაციით (დასკვნითი შეფასება) წარსდგეს რექტორის 

ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის შესაბამისად შექმნილი კომისიის წინაშე კომისიის 

წინაშე, დასკვნითი ფასდება 40 ქულით. კომისიის შემადგენლობა განისაზღვრება მინიმუმ 3 

წევრით სამაგისტრო საგანმანათლებლო  პროგრამის პერსონალიდან და მენტორი (პრაქტიკის 

ობიექტის წარმომადგენელი).  პრაქტიკის დაცვის კომისიის შეფასების ფორმა იხ. დანართი 3. 

8.2. პრეზენტაციის ეტაპზე მაგიტრანტი დაიშვება, თუ მან  დაასრულა სასწავლო გეგმით 

გათვალისწინებული ყველა სასწავლო კურსი და  გადალახული აქვს მინიმალური კომპეტენციის 

ზღვარი, რომელიც განისაზღვრება პროფესიული პრაქტიკის  სილაბუსით.  

8.3. დასკვნითი შეფასებისას,  პრეზენტაციის ეტაპისთვის მოქმედებს პროფესიული პრაქტიკის 

სილაბუსით განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი; წინააღმდეგ შემთხვევაში 

პრაქტიკის კომპონენტი ფასდება ‘’F“-ით და მაგისტრანტი ვალდებულია პროფესიული 

პრაქტიკის სასწავლო კომპონენტი გაიაროს განმეორებით მომდევნო სემესტრში. 

 

პროფესიული პრაქტიკის შეფასება ხდება  ორ ეტაპად: შუალედური და დასკვნითი შეფასების 

სახით. 

პრაქტიკის შუალედური შეფასებისას, სტუდენტმა უნდა დააგროვოს მაქსიმუმ 60 ქულა და  

ითვალისწინებს 2  ეტაპს და კომპონენტს : 

ა) აქტივობა-მაქსიმუმ 40 ქულა 

ბ) პრაქტიკის დღიურის წარმოება - მაქსიმუმ  20 ქულა 

 აქტივობა გულისხმობს: 

ა) სტუდენტის დასწრება/მონაწილეობა პრაქტიკული მეცადინეობაზე, რომლის დროსაც 

მოწმდება სტუდენტის აქტიურობა პრაქტიკის ობიექტზე. მოწმდება შესასრულებელი 

პრაქტიკული სამუშაოს /აქტივობის ცოდნის და შესრულების დონე, აქტიურობის ხარისხი, 

შესასრულებელი სამუშაოს დროის მენეჯმენტის ეფექტურად გამოყენების დონე, 

გადაწყვეტილების მიღების სისწრაფე, ობიექტზე დასმული შეკითხვების და პასუხების 

ადეკვატურობა, მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ გამოცდილებასთან დაკავშირების 

უნარი, კომუნიკაციის უნარი, ლოგიკურად და თანმიმდევრულად მსჯელობის უნარი. ერთი 

კვირის განმავლობაში სტუდენტის აქტიურობა ფასდება მაქსიმუმ 10 ქულით, მინიმუმ 0 ქულით 

4 ჯერ.:  10X4 ქულაზე=40 ქულა. 

ყოველკვირეული აქტივობის შეფასების კრიტერიუმებია:  

 

10-8 ქულა: სტუდენტი ზედმიწევნით კარგად არის მომზადებული,  სრულად ფლობს მასალას, 

პრაქტიკული სამუშაოს ცოდნის და შესრულების დონე მაღალია, აქტიურობის ხარისხი მაღალია, 

შესასრულებელი სამუშაოს დროის მენეჯმენტის ეფექტურად გამოყენების დონე მაქსიმალურია, 

გადაწყვეტილების მიღების სისწრაფე გააჩნია, ობიექტზე დასმული შეკითხვები და პასუხები 



 

ადეკვატურია, მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ გამოცდილებასთან დაკავშირების უნარი 

გააჩნია, თავისუფლად ავლენს კომუნიკაციის უნარს, სრულყოფილად ავლენს  ლოგიკურად და 

თანმიმდევრულად მსჯელობის უნარს.  

 

7-5 ქულა: სტუდენტი  კარგად არის მომზადებული,  კარგად ფლობს პრაქტიკის  მასალას, პრაქტიკული 

სამუშაოს /აქტივობის ცოდნის და შესრულების დონე ნორმალურია აქტიურობის ხარისხი კარგია, 

შესასრულებელი სამუშაოს დროის მენეჯმენტის ეფექტურად გამოყენების დონე კარგია, 

გადაწყვეტილების მიღების სისწრაფე გააჩნია, ობიექტზე დასმული შეკითხვები და პასუხები 

ადეკვატურია, მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ გამოცდილებასთან დაკავშირების უნარს 

ავლენს, თავისუფლად ავლენს კომუნიკაციის უნარს, კარგად ავლენს  ლოგიკურად და 

თანმიმდევრულად მსჯელობის უნარს.  

 

4-3ქულა: 

სტუდენტი  საშუალოდ არის მომზადებული, დამაკმაყოფილებლად ფლობს პრაქტიკის მასალას, 

პრაქტიკული სამუშაოს /აქტივობის ცოდნის და შესრულების დონე დაბალია, აქტიურობის ხარისხი 

დაბალია, შესასრულებელი სამუშაოს დროის მენეჯმენტის ეფექტურად გამოყენების დონე საშუალოზე 

ნაკლებია, გადაწყვეტილების მიღების სისწრაფე არ გააჩნია, ობიექტზე დასმული შეკითხვები და 

პასუხები ნაკლებად ადეკვატურია, მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ გამოცდილებასთან 

დაკავშირების უნარი სუსტია, ავლენს კომუნიკაციის უნარს, არ გააჩნია ლოგიკურად და 

თანმიმდევრულად მსჯელობის უნარი.  

 

2-1 ქულა-სტუდენტი არ არის მომზადებული, არ ფლობს პრაქტიკის მასალას, პრაქტიკული სამუშაოს 

/აქტივობის ცოდნის და შესრულების დონე ძალიან დაბალია, არ აქტიურობს, შესასრულებელი სამუშაოს 

დროის მენეჯმენტის გამოყენება არა ეფექტურია, გადაწყვეტილების მიღების სისწრაფე არ გააჩნია, 

ობიექტზე დასმული შეკითხვები და პასუხები არა ადეკვატურია, მიღებული თეორიული ცოდნის 

პრაქტიკულ გამოცდილებასთან დაკავშირების უნარი არ აქვს, ვერ ავლენს კომუნიკაციის უნარს, არ 

გააჩნია ლოგიკურად და თანმიმდევრულად მსჯელობის უნარი.  

 

0 ქულა-სტუდენტმა ვერ/არ შეასრულა პრაქტიკული მუშაობა და არ აქტიურობდა. 

 

ბ) პრაქტიკის ხელმძღვანელის შეფასება 

 პრაქტიკის დღიურის წარმოება - მაქსიმუმ  20 ქულა 

პრაქტიკის  განმავლობაში სტუდენტის მიერ დღიურის  წარმოება ფასდება სულ 4 ჯერ, ერთი 

შეფასება უდრის 5 ქულას: 5X4=20 ქულა. 

პრაქტიკის დღიურის წარმოების შეფასების კრიტერიუმებია: 

5 ქულა - დღიურში მოცემული დავალება სწორად და სრულად არის შესრულებული. 

სტუდენტმა შეძლო დავალების შესრულების სწორი გზის განსაზღვრა, გამოავლინა მიღებული 

ცოდნის და უნარ-ჩვევების სრულად გამოყენების, დავალების შესრულებასთან დაკავშირებული 

ინფორმაციის გათვალისწინებისა და მსჯელობის უნარი.  

4 ქულა - დღიურში მოცემული  დავალება სწორადაა შესრულებული, სტუდენტმა შეძლო 

დავალების შესრულების სწორი გზის განსაზღვრა, მაგრამ ვერ შეძლო მიღებული ცოდნის და 

უნარ-ჩვევების სრულყოფილად გამოყენება. 

3 ქულა - დღიურში მოცემული  დავალება ძირითადად სწორადაა შესრულებული, ნორმატიული 

მასალის ცოდნის დონე დამაკმაყოფილებელია, სტუდენტმა შეძლო დავალების შესრულების 



 

სწორად დაწყება, მაგრამ გაუჭირდა დავალების შესრულების  თანმიმდევრული ეტაპების 

განსაზღვრა, დაუშვა არაარსებითი შეცდომა/შეცდომები, თუმცა დაკისრებული სამუშაო 

ძირითადად მაინც შეასრულა.  

2 ქულა - დღიურში მოცემული  დავალების მხოლოდ მცირე ნაწილია შესრულებული, 

შესწავლილი მასალის ცოდნის დონე დაბალია, სტუდენტმა შეძლო დავალების შესრულების 

სწორად დაწყება, მაგრამ მხოლოდ მცირე ნაწილის შესრულება, რადგან დავალების შესრულების 

გზის განსაზღვრისას და დავალების შესრულებისას დაუშვა არსებითი ხასიათის შეცდომები და 

ვერ შეძლო სამუშაოს დასრულება.  

1  ქულა - დღიურში მოცემული  დავალების შესრულება დაწყებულია, მაგრამ დასაწყისშივე 

სტუდენტმა დაუშვა არსებითი ხასიათის შეცდომები, რაც გამორიცხავდა დავალებაზე შემდგომ 

მუშაობას და მის შესრულებას. სჭირდება მეტი მუშაობა. შესწავლილი მასალის ცოდნის დონე 

ძალიან დაბალია. 

0 ქულა - დღიურში მოცემული  დავალება შესრულებული არ არის/შესწავლილი მასალის 

ცოდნის დონე სრულიად არადამაკმაყოფილებელია. 

 

2. პრაქტიკის დასკვნითი შეფასება /გამოცდა/ (მაქსიმუმ 40 ქულა), ახდენს პრაქტიკის პერიოდში 

მიღებული კომპეტენციების დემონსტრირებას და ითვალისწინებს პრაქტიკის ანგარიშის საჯარო 

დაცვას და შედგება შემდეგი კომპონენტებისაგან: 

2.1. პრაქტიკის ანგარიშის შეფასება - მაქსიმუმ 20 ქულა; 

2.2. პრაქტიკის ანგარიშის პრეზენტაცია - მაქსიმუმ 20  ქულა. 

 

ა) პრაქტიკის ანგარიშის შეფასება შედგება 4 კომპონენტისაგან:  

1. გაფორმება და რეზიუმე, რომელიც ასახავს პრაქტიკის მიზნებსა და შედეგებს  – მაქსიმუმ  5 

ქულა: 

1.1. პრაქტიკის ანგარიში სწორად არის გაფორმებული და რეზიუმეში მოყვანილი დასკვნები  

პირდაპირ ასახავს პრაქტიკის მიზნებსა და შედეგებს  –  5-4 ქულა; 

1.2 . პრაქტიკის ანგარიში ნაწილობრივ სწორად არის გაფორმებული და რეზიუმეში მოყვანილი 

დასკვნები ნაწილობრივ  ასახავს პრაქტიკის მიზნებსა და შედეგებს  – 3-2 ქულა; 

1.3. პრაქტიკის ანგარიშის უმეტესი ნაწილი არ არის სწორად გაფორმებული და რეზიუმეში 

მოყვანილი დასკვნები არ  ასახავს პრაქტიკის მიზნებსა და შედეგებს  – 1 ქულა. 

1.4. პრაქტიკის ანგარიშს არ აქვს რეზიუმე, არაა გაფორმებული უმეტესი ნაწილი – 0 ქულა. 

 

2. პრაქტიკის ობიექტის აღწერა, რომელიც ქმნის მკაფიო წარმოდგენას პრაქტიკის ობიექტზე – 

მაქსიმუმ  5 ქულა: 

2.1. პრაქტიკის ობიექტის აღწერა ზუსტად არის გადმოცემული და ქმნის მკაფიო წარმოდგენას 

პრაქტიკის ობიექტზე –5-4 ქულა; 

2.2. პრაქტიკის ობიექტის აღწერა ნაწილობრივ არის გადმოცემული და  ქმნის მხოლოდ 

მიახლოებულ წარმოდგენას პრაქტიკის ობიექტზე –3-2 ქულა; 

2.3. პრაქტიკის ობიექტის აღწერა წარმოდგენილია სქემატურად, 1-2 ფრაზით, რაც  არ ქმნის 

არანაირ წარმოდგენას პრაქტიკის ობიექტზე –1 ქულა. 

2.4. სტუდენტმა პრაქტიკის ობიექტის აღწერა ვერ შეძლო – 0 ქულა. 



 

 

3. პრაქტიკის პროცესში განხორციელებული საქმიანობის ანალიზი (რამდენად შეესაბამება 

პრაქტიკული საქიანობა პროფესიული პრაქტიკის მიზნებს, რამდენად განავითარებს 

პროფესიულ კომპეტენციებს) – მაქსიმუმ  5  ქულა: 

3.1. პრაქტიკის პროცესში განხორციელებული საქმიანობის ანალიზი შეესაბამება  პრაქტიკის 

მიზნებს და სრულფასოვნად  განავითარებს პროფესიულ კომპეტენციებს – 5-4 ქულა; 

3.2. პრაქტიკის პროცესში განხორციელებული საქმიანობის ანალიზი ნაწილობრივ შეესაბამება  

პრაქტიკის მიზნებს და ნაწილობრივ  განავითარებს პროფესიულ კომპეტენციებს – 3-2  ქულა; 

3.3. პრაქტიკის პროცესში განხორციელებული საქმიანობის ანალიზი  მინიმალურად  შეესაბამება 

პრაქტიკის მიზნებს, არ  განავითარებს პროფესიულ კომპეტენციებს – 1 ქულა. 

3.4. პრაქტიკის პროცესში განხორციელებული საქმიანობის ანალიზი არ არის წარმოდგენილი – 0 

ქულა. 

 

4. დასკვნები და რეკომენდაციები – 5 ქულა: 

4.1. პრაქტიკის ანგარიშში მკაფიოდ არის ჩამოყალიბებული დასკვნები და სწორად არის 

გადმოცემული რეკომენდაციები - 5-4 ქულა; 

4.2. პრაქტიკის ანგარიშში ნაწილობრივ არის ჩამოყალიბებული დასკვნები და გადმოცემული 

რეკომენდაციები - 3-2 ქულა; 

4.3. პრაქტიკის ანგარიშში ჩამოყალიბებულია რამოდენიმე დასკვნა და რეკომენდაცია -1 ქულა. 

4.4. პრაქტიკის ანგარიში არ მოიცავს დასკვნებსა და რეკომენდაციებს - 0 ქულა. 

 

ბ) პრაქტიკის ანგარიშის პრეზენტაცია შედგება 5 კომპონენტისაგან:  

შესავალი: მაქსიმუმ 4   ქულა 

3-4 ქულა - ეფექტურია, არატრაფარეტული, იპყრობს აუდიტორიის ყურადღებას; 

2 ქულა -საინტერესოდ არის მოწოდებული; 

1 ქულა - არ ცდილობს აუდიტორიის დაინტერესებას; 

0 ქულა - ტრაფარეტული და უინტერესოა.  

 

არგუმენტაცია: მაქსიმუმ 4 ქულა 

3-4 ქულა - არგუმენტები ბევრია და დამაჯერებელი, გამყარებულია ფაქტობრივი მასალით; 

2 ქულა - არგუმენტები აქვს მაგრამ აკლია ფაქტობრივი მასალით გამყარება; 

1 ქულა  - არგუმენტაცია მცირეა და არადამაჯერებელი; 

0 ქულა - არასწორად აქვს არგუმენტირებული ან არ აქვს არგუმენტები. 

 

დასკვნები: მაქსიმუმ 4  ქულა 

3-4 ქულა - ლოგიკური და სრულყოფილია, კარგადაა ჩამოყალიბებული და ორგანიზებული; 

2 ქულა - ლოგიკურია და კარგად არის ჩამოყალიბებული; 

1 ქულა - დასკვნები გაუმართავი და ულოგიკოა; 

0 ქულა -  არასწორი დასკვნები აქვს გაკეთებული ან არ აქვს. 

 

აუდიტორიასთან  კონტაქტი: მაქსიმუმ 4 ქულა 



 

3-4 ქულა - აქვს კომუნიკაციის უნარი, ადექვატურად რეაგირებს აუდიტორიის რეაქციაზე; 

2 ქულა  - გრძნობს აუდიტორიას და ძირითადად ამყარებს კონტაქტს; 

1 ქულა - პერიოდულად ცდილობს კონტაქტს; 

0 ქულა - ვერ ამყარებს კონტაქტს, საუბრობს არათანმიმდევრულად. 

 

თვალსაჩინოების გამოყენება: მაქსიმუმ 4  ქულა 

3-4 ქულა - იყენებს უახლეს ტექნოლოგიებს;  

2 ქულა - იყენებს მხოლოდ დიაგრამებსა და ცხრილებს; 

1 ქულა - იყენებს მწირედ; 

0 ქულა -  არასწორად იყენებს/ არ იყენებს. 

 

8.4. პროფესიული პრაქტიკის დასრულების შემდეგ სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტს ეძლევა 

დახასიათება შესაბამისი პრაქტიკის ობიექტიდან. 

 

 

თავი II 

 

სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტის  დაგეგმვის, განხორციელებისა და შეფასების წესი 

მუხლი 9. სამაგისტრო ნაშრომის  თემის შერჩევა და ხელმძღვანელობა  

9.1. სამაგისტრო ნაშრომის თემას  სტუდენტი ირჩევს ხელმძღვანელთან შეთანხმებით. მესამე 

სემესტრის დაწყებამდე 1 კვირით ადრე  სამაგისტრო თემის სათაურსა და ხელმძღვანელს 

არეგისტრირებს სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი. 

9.2 მაგისტრანტისა და სამეცნიერო ხელმძღვანელის ერთობლივი დასაბუთებული მოთხოვნით 

სამაგისტრო ნაშრომის დაცვამდე   არაუგვიანეს  ერთი სემესტრით ადრე, შეიძლება შეიცვალოს 

სამაგისტრო ნაშრომის თემა. ამ შემთხვევაში სტუდენტი ვალდებულია  განმეორებით გაიაროს 

სამაგისტრო ნაშრომის თემის რეგისტრაციისათვის აუცილებელი პროცედურები. 

9.3. სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი შეიძლება იყოს პროგრამული 

მიმართულების/დარგის დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი მქონე 

პირი/სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი გარდა დოქტორანტისა.  

ინტერდისციპლინური კვლევის შემთხვევაში ერთ სამაგისტრო თემაზე თანახელმძღვანელიც 

შესაძლოა დარეგისტრირდეს. 

9.4. თუ სამეცნიერო ხელმძღვანელი უარს აცხადებს ხელმძღვანელობაზე, იგი ვალდებულია ამის 

შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობოს  შესაბამისისკოლის დეკანს, რათა შესაძლებელი გახდეს მისი 

ჩანაცვლება. 

9.5. მაგისტრანტს უფლება   აქვს  დასაბუთებული მოთხოვნით  სამაგისტრო ნაშრომის დაცვამდე 

არაუგვიანეს  ერთი სემესტრით ადრე   შეიცვალოს სამეცნიერო ხელმძღვანელი.  

9.6. სამეცნიერო ხელმძღვანელი (თანახელმძღვანელი) ვალდებულია, უხელმძღვანელოს 

მაგისტრანტს გეგმის შედგენასა და ბიბლიოგრაფიის მოძიებაში, ეტაპობრივად შეამოწმოს 

შესრულებული სამუშაო თემაზე მუშაობის პროცესში, გამოთქვას შენიშვნები და კვლევის 

არასწორი მიმართულებით წარმართვის შემთხვევაში დაეხმაროს ავტორს მის კორექტირებაში; 



 

ნაშრომის დასრულების შემდეგ წარმოადგინოს წერილობითი დასკვნა (დანართი 4), რომელიც 

უნდა შეიცავდეს:  

ა) ნაშრომის დასახელებას; 

ბ) ავტორის ვინაობას; 

გ) ნაშრომის მოკლე მიმოხილვას; 

დ) ნაშრომის ძლიერი და სუსტი მხარეების აღნიშვნას შესაბამისი შენიშვნებისა და 

რეკომენდაციების მითითებით; 

ე) ნაშრომისათვის დაცვაზე დაშვება-არდაშვების თაობაზე მოსაზრებას. 

ხელმძღვანელობაზე უარი დასაშვებია არგუმენტირებულად დასაბუთებული განცხადების 

საფუძველზე, რომელიც წარედგინება სამაგისტრო  საგანმანათლებლო პროგრამის 

ხელმძღვანელს თემის დამტკიცებიდან არა უგვიანეს ერთი თვის განმავლობაში. 

 

მუხლი 10. სამაგისტრო ნაშრომი 

10.1. სამაგისტრო ნაშრომი არის დამოუკიდებელი კვლევა, რომლის შედეგებიც აისახება 

სტუდენტისმიერ სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ  დადგენილი  ფორმით გაფორმებულ 

სამაგისტრო ნაშრომში.  

10.2. ნაშრომის დაცვისას მაგისტრანტმა უნდა წარმოადგინოს მის მიერ შესრულებული სამუშაო 

და წარმოაჩინოს ნაშრომის პრეზენტაციის და არგუმენტირებული დასკვნის ს უნარი.  

10.3. სამაგისტრო ნაშრომი  უნდა შესრულდეს  ქართულ ენაზე  სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ 

დადგენილი ფორმისა და წესის მიხედვით. 

10.4. სამაგისტრო ნაშრომის მოცულობა, ფორმატი, სტილი და სხვა ტექნიკური მონაცემები 

თანდართულია წინამდებარე დებულებაში (იხ. დანართი 5). 

 

მუხლი 11. სამაგისტრო ნაშრომის წარდგენა  

11.1. მაგისტრანტი წარმოადგენს სამაგისტრო ნაშრომის 1 აკინძულ ბეჭდურ ეგზემპლარს და  მის 

ელექტრონულ ვერსიას (PDF ფორმატში). სამაგისტრო ნაშრომის წარდგენა თანდართული 

დოკუმენტებით ხდება დაცვამდე 2-3 კვირით ადრე. 

11.2.   წარდგენილ სამაგისტრო  ნაშრომს თან უნდა დაერთოს სამააგისტრო ნაშრომის 

ხელმძღვანელისწერილობითი დასკვნა. 

 

მუხლი 12. სამაგისტრო ნაშრომის რეცენზია 

12.1 სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი დეკანთან შეთანხმებით, 

წარდგენიდან ერთი თვის განმავლობაში, იღებს გადაწყვეტილებას რეცენზენტის შერჩევის 

თაობაზე, რომელიც, თავის მხრივ, ვალდებულია გაეცნოს ნაშრომს და წარმოადგინოს დასკვნა 

ნაშრომის გადაცემიდან 2 კვირის განმავლობაში (რეცენზენტის შეფასების ფორმა დანართი 6). 

12.2. რეცენზიაში უნდა აისახოს:  

ა. ნაშრომის დასახელება; 

ბ. სამაგისტრო თემის აქტუალურობა; 

გ. კვლევის მეცნიერული დონე და  გამოყენებული მეთოდები; 

დ. სამაგისტრო ნაშრომის გაფორმების ხარისხი; 

ე. ნაშრომისათვის დაცვაზე დაშვება-არდაშვების თაობაზე მოსაზრება. 



 

12.3 სამაგისტრო ნაშრომის რეცენზენტი დამოუკიდებლად ამოწმებს წარმოდგენილ ნაშრომს, 

რის შედეგად უგზავნის მას პროგრამის ხელმძღვანელს, ერთ-ერთი შემდეგი შეფასებით: 

ა. ნაშრომი შესანიშნავია;  

ბ. ნაშრომი წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აღემატება;  

გ. ნაშრომი წაყენებულ მოთხოვნებს აღემატება;  

დ. ნაშრომი წაყენებულ ძირითად მოთხოვნებს აკმაყოფილებს;  

ე. ნაშრომი ხარვეზების მიუხედავად, წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს;  

ვ. ნაშრომი ვერ აკმაყოფილებს წაყენებულ მოთხოვნებს მასში არსებული მნიშვნელოვანი 

ხარვეზების გამო;  

ზ. ნაშრომი წაყენებულ მოთხოვნებს სრულიად ვერ აკმაყოფილებს 

12.4. სამაგისტრო ნაშრომის რეცენზიაში აუცილებლად უნდა იყოს წარმოჩენილი: 

ა. სარეცენზიო ნაშრომის დადებითი მხარე და ღირსებები; 

ბ.შენიშვნები, რომლებიც გაუჩნდება რეცენზენტს. შენიშვნები უნდა იყოს არგუმენტირებული და 

შესაძლებელია კითხვის სახითაც დასმული;  

12.5. რეცენზენტის შეფასება გათვალისწინებული იქნება სამაგისტრო ნაშრომის შეფასებაში. 

12.6.   რეცენზია უნდა დადასტურდეს რეცენზენტის ხელმოწერით. 

12.7 იმ შემთხვევაში, თუ რეცენზენტის მიერ  რეცენზიის წარმოდგენა ობიექტური გარემოებების 

გამო (უბედური შემთხვევა, ავადმყოფობა და სხვ.) შეუძლებელია, სკოლის დეკანი სამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელის  წარდგინებით ნიშნავს ახალ რეცენზენტს. 

 

მუხლი 13.  სამაგისტრო ნაშრომის შეფასების კომისია 

13.1. საჯარო დაცვის თარიღსა და კომისიის შემადგენლობას ამტკიცებს სკოლის საბჭო.   

13.2. კომისია შედგება სამაგისტრო პროგრამის შესაბამისი მეცნიერების დარგის/ქვედარგის 

დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიურის ხარისხის სულ მცირე 3 წევრისაგან,  

რომლებიც არ არიან სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი ან რეცენზენტი.  

13.3.კომისია აფასებს ნაშრომსა და მის პრეზენტაციას სპეციალური შეფასების კრიტერიუმებით 

(დანართი 7). 

13.4.  სამაგისტრო ხელმძღვანელის დასწრება ნებაყოფლობითია.  

 

მუხლი 14. საჯარო დაცვა  

14.1. მაგისტრანტი საჯარო დაცვაზე წარადგენს თემის აქტუალობას, კვლევის შედეგების 

მიმოხილვას და შესაბამის რეკომენდაციებს.  

14.2.საჯარო დაცვის ხანგრძლივობა ერთ ნაშრომზე არ უნდა აღმატებოდეს 20 წუთს.  

14.3. დამსწრე საზოგადოებას და კომისიის წევრებს ეძლევათ 10 წუთი შეკითხვებისა და 

კომენტარებისთვის.   

14.4. საზღვარგარეთ მყოფი სტუდენტისათვის, შესაძლოა დაინიშნოს თემის პრეზენტაცია 

დისტანციურად (ნებისმიერი კომუნიკაციის საშუალებით, რომელიც  ცოცხალ რეჟიმში ხმისა და 

გამოსახულების მიღების შესაძლებლობას იძლევა) სკოლის საბჭოს გადაწყვეტილების 

საფუძველზე. 

 

მუხლი  15. სამაგისტრო ნაშრომის შეფასება  

15.1. სამაგისტრო ნაშრომი ფასდება ერთჯერადი შეფასებით დაცვისას 100 ქულის ფარგლებში. 

კომისია გადაწყვეტილებას იღებს დახურულ, დასკვნით სხდომაზე. დაცვაზე მიღებული 



 

შეფასება გამოითვლება კომისიის წევრების და რეცენზენტს მიერ დაწერილ შეფასებათა 

საშუალო არითმეტიკულით.  

15.2. სამაგისტრო ნაშრომი დადებითად ფასდება, თუ იგი 100 ქულიდან მიიღებს მინიმუმ 51  

ქულას.  

15.3. თუ სტუდენტი სამაგისტრო ნაშრომისა და მისი საჯარო დაცვის ერთჯერადი შეფასებით, 

ვერ მიიღებს მინიმუმ 51 ქულას, მაგრამ მისი შეფასება იქნება 41-50 ქულის ფარგლებში,  

მაგისტრანტს უფლება ეძლევა გადამუშავებული სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტი 

წარმოადგინოს მომდევნო სემესტრის განმავლობაში, ხოლო თუ სტუდენტის შეფასება იქნება 0-

40 ქულის ფარგლებში ”F”, მაგისტრანტი კარგავს იმავე ნაშრომის წარდგენის უფლებას. ამ 

შემთხვევაში იგი ვალდებულია თავიდან გაიაროს ეს კომპონენტი დადგენილი წესით. 

15.4. სამაგისტრო ნაშრომის შეფასება გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. 

15.5. სამაგისტრო ნაშრომის  დაცვაზე, მის მსვლელობასა და საბოლოო შედეგებზე დგება ოქმი, 

რომელსაც ხელს აწერს კომისიის  ყველა წევრი. სამაგისტრო ნაშრომის დაცვის  ოქმი  ინახება 

მაგისტრანტის პირად საქმეში. 

 

სამაგისტრო  პროექტის/ნაშრომის  შეფასების მაქსიმალური 100 ქულა ნაწილდება შემდეგ 

შეფასების კრიტერიუმებზე: 

 

1.სამაგისტრო ნაშრომს აფასებს  რეზცენზენტი: 

 

1.სამაგისტრო  ნაშრომს აფასებს  რეცენზენტი  (მაქსიმუმ 40 ქულით) 

 შეფასების კომპონენტები მაქსიმალური ქულა 

1 ნაშრომის ფორმალური მხარე მაქს. 10 ქულა 

2 სამაგისტრო თემის, მიზნებისა და ამოცანების აქტუალობა   მაქს. 10 ქულა 

3 ფაქტობრივი მასალის ფლობა,  გადმოცემის 

თანმიმდევრულობა, არგუმენტაცია 

მაქს. 10 ქულა 

 

4 კვლევის მეცნიერული დონე და  გამოყენებული მეთოდები მაქს. 10 ქულა 

 

 

2.სამაგისტრო  ნაშრომს აფასებს  დაცვის კომისია  (მაქსიმუმ 60 ქულით) 

 შეფასების კომპონენტები მაქსიმალური ქულა 

1 ნაშრომის ენა, სტილი და გაფორმება მაქს. 10 ქულა 

2 მიზნისა და ამოცანების განსაზღვრა- მაქს. 10 ქულა 

3 ფაქტობრივი მასალის ფლობა,  გადმოცემის 

თანმიმდევრულობა, არგუმენტაცია 

მაქს. 15 ქულა 

 

4 სამეცნიერო კვლევის ხარისხი (კვლევის მეთოდი, 

ლოგიკურობა, სიახლე ) 

მაქს. 15 ქულა 
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პრეზენტაცია მაქს. 10 ქულა 

 

 



 

შეფასების კრიტერიუმებია: 

 

ნაშრომის ენა, სტილი და გაფორმება - მაქსიმუმ 10 ქულა: 

1.1 ნაშრომის ტექნიკური, სტილისტური და გრამატიკული მხარე მოწესრიგებულია და 

დაცულია ყველა მოთხოვნა  - მაქსიმუმ  10-8 ქულა; 

1.2.ნაშრომის ტექნიკური მხარე ნაწილობრივ მოუწესრიგებელია, არ არის დაცული  

ტექნიკური პარამეტრები, სტილისტური და გრამატიკული შეცდომები აღინიშნება მცირედ  - 

მაქსიმუმ 7-5 ქულა; 

1.3 ნაშრომის ტექნიკური მხარე გაუმართავია, შეინიშნება სტილისტური და გრამატიკული 

შეცდომები დიდი რაოდენობით  - მაქსიმუმ 4-3  ქულა; 

1.4.ნაშრომის ტექნიკური მხარე გაუმართავია, შეინიშნება სტილისტური და გრამატიკული 

შეცდომები მთლიან  ტექსტში - მაქსიმუმ 2-1  ქულა; 

1.5. ნაშრომი ტექნიკურად, სტილისტურად და გრამატიკულად არ არის გამართული  - 0  

ქულა. 

 

2.მიზნისა და ამოცანების განსაზღვრა-10 ქულა 

2.1 ნაშრომის გააჩნია მიზნები და საკვლევი ამოცანები, რომლებიც განსაზღვრულია მკაფიოდ 

10-8  ქულა; 

2.2. ნაშრომის გააჩნია მიზნები და საკვლევი ამოცანები, რომლებიც ჩამოყალიბებულია  

ნათლად  7-5   ქულა; 

2.3. ნაშრომის  მიზნები განსაზღვრულია, თუმცა  საკვლევი ამოცანები მთლიანობაში ვერ 

ასახავენ თემის აქტუალობას.  4-3   ქულა; 

2.4. ნაშრომის  მიზნები და საკვლევი ამოცანები ბუნდოვანია -2-1   ქულა; 

2.5. ნაშრომის  მიზნები არ არის წარმოდგენილი  ან მთლიანობაში აცდენილია ნაშრომის 

თემას და არ პასუხობს მიზნებს -0  ქულა. 

 

 

3.ფაქტობრივი მასალის ფლობა,  გადმოცემის თანმიმდევრულობა, არგუმენტაცია-15 ქულა 

3.1. სტუდენტი ზედმიწევნით კარგად ფლობს ფაქტობრივ მასალას  - 15-13 ქულა; 

3.2.სტუდენტი  კარგად ფლობს ფაქტობრივ მასალას-12-10 ქულა; 

3.3. სტუდენტი  ფლობს ფაქტობრივი მასალის დიდ ნაწილს-9-7 ქულა; 

3.4. სტუდენტი  სრულყოფილად ვერ  ფლობს ფაქტობრივ მასალას-6-4 ქულა; 

3.5. სტუდენტი  იცნობს ფაქტობრივ მასალას, მაგრამ ვერ გადმოსცემს მის შინარსს--3-1 ქულა; 

3.6. სტუდენტი  საერთოდ ვერ ფლობს ფაქტობრივ მასალას - 0 ქულა. 

 

4 .სამეცნიერო კვლევის ხარისხი (კვლევის მეთოდი, ლოგიკურობა, სიახლე ) -მაქსიმუმ 15 

ქულა:  

4.1 სტუდენტმა თემაზე მუშაობის პროცესში გამოიმუშავა კვლევისა და ანალიზის უნარი, 

ნაშრომს ახასიათებს სამეცნიერო სიახლე და აქტუალობა ან/და პრაქტიკული ღირებულება - 

15-13 ქულა; 



 

4.2. სტუდენტმა თემაზე მუშაობის პროცესში გამოიმუშავა კვლევისა და ანალიზის უნარი, 

თუმცა საჭიროებს ხელმღვანელის მეთვალყუროებას, ნაშრომს ახასიათებს სამეცნიერო 

სიახლე და აქტუალობა ან/და პრაქტიკული ღირებულება - 12-10 ქულა; 

4.3. სტუდენტს არ გააჩნია კვლევის უნარი, თუმცა ავლენს ანალიზის უნარს, ნაშრომის 

ახასიათებს სამეცნიერო სიახლე  ან/და პრაქტიკული ღირებულება ნაწილობრივ - 9-7 ქულა; 

4.5. სტუდენტი ნაწილობრივ ფლობს კვლევისა და ანალიზის უნარებს, ნაშრომს არ 

ახასიათებს  სამეცნიერო სიახლე ან რაიმე პრაქტიკული ღირებულება - 6-4 ქულა; 

4.6. სტუდენტს სუსტად აქვს განვიტარებული ან საერთოდ არ გააჩნია კვლევის უნარი, 

ავლენს  ანალიზის უნარს სუსტად ან ფრაგმენტულად, ნაშორმს არ ახასიათებს  სამეცნიერო 

სიახლე/პრაქტიკული ღირებულება -   3-1 ქულა; 

4.7. სტუდენტს არ გააჩნია კვლევისა და ანალიზის უნარი, ნაშრომს არ აქვს სამეცნიერო 

სიახლე/პრაქტიკული ღირებულება  - 0 ქულა; 

 

5.პრეზენტაცია -10 ქულა 

 

5.1. სამაგისტრო ნაშრომის  შესაბამისობა მიზნებთან -  მაქსისუმ 3 ქულა: 

5.1.1. პრეზენტაციას გააჩნია მიზნები, გადმოსცემს მნიშვნელოვან და საინტერესო 

ინფორმაციას პრეზენტირებულ თემაზე - 3-2ქულა; 

5.1.2. საპრეზენტაციო თემაში გამოტოვებულია რამდენიმე მნიშვნელოვანი და არსებითად 

განსახილველი საკითხი -   1 ქულა; 

5.1.3. პრეზენტაცია საერთოდ არ არის წარმოდგენილი – 0  ქულა. 

 

5.2. პრეზენტაციის შინაარსობრივი მხარე, წყაროების გამოყენება - მაქსიმუმ 3 ქულა:  

5.2.1. პრეზენტაციას გააჩნია სრული მონაცემები, აღინიშნება სხვადასხვა წყაროების დიდი 

რაოდენობით გამოყენება,  მსჯელობა დასაბუთებული და არგუმენტირებულია. მოსაზრებები 

ნათლად არის წარმოდგენილი - 3-2 ქულა; 

5.2.2. მსჯელობა დასაბუთებულია, მაგრამ არგუმენტების საგულისხმო ნაწილი 

არათანამიმდევრულია -  1  ქულა; 

5.2.3. სტუდენტი ვერ აყალიბებს აზრს, ვერ გადმოსცემს ნაშრომის შინაარსს - 0 ქულა. 

 

5.3. პრეზენტაციის დიზაინი (გაფორმება)- მაქსიმუმ  2 ქულა: 

5.3.1. გაფორმების ყველა პუნქტი დაცულია, პრეზენტაციის ფონი კარგად აღიქმება, 

სლაიდები პრეზენტაციის თემის შესაბამისია, სლაიდების გაფორმებაში გამოყენებულია 

სხვადასხვა სახის საშუალებები: ანიმაციები, სურათები და სხვ. ობიექტები -2-1 ქულა; 

5.3.3.  არ არის მოწესრიგებული ტექნიკური და ვიზუალური მხარე, არ წარმოადგინა 

თვალსაჩინოებები  - 0 ქულა. 

 

5.4.პრეზენტაციის ტექნოლოგია/ კონტაქტი აუდიტორიასთან - მაქსიმუმ 2 ქულა:  

5.4.1. კონტაქტი აუდიტორიასთან დამყარებულია და ეფექტურია, მეტყველება სწორი, კარგი 

და საინტერესოა, აუდიტორიის რეაქცია ადეკვატურია-2-1 ქულა; 

5.4.2. პრეზენტაციის ტექნოლოგია/ კონტაქტი აუდიტორიასთან ვერ ხერხდება სტუდენტის 

მხრიდან - 0 ქულა 



 

 

 

მუხლი 16. მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მინიჭება 

16.1.  სტუდენტს, სკოლის საბჭოს გადაწყვეტილებით, ენიჭება მაგისტრის აკადემიური ხარისხი, 

თუ სამაგისტრო ნაშრომი შეფასდება  არანაკლებ  51 ქულით;  

16.2. სამაგისტრო პროგრამის დასრულების დასტურად გაიცემა მაგისტრის დიპლომი მოქმედი 

კანონმდებლობის შესაბამისად. დიპლომის გაცემამდე  სტუდენტს შესრულებული უნდა  

ჰქონდეს სასწავლო უნივერსიტეტთან გაფორმებული ხელშეკრულებით დადგენილი ყველა 

პირობა ფინანსური ვალდებულების ჩათვლით;  

16.3. სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულთა დიპლომის კატეგორიის 

განსაზღვრისათვის  სასწავლო პროგრამის დასრულების შემდეგ გაიანგარიშება კუმულაციური 

GPA. წარჩინების დიპლომი გაიცემა -  GPA 3.7 და  მეტი კომპეტენციის დონის დადასუტებისას. 

დიპლომის კატეგორიის შეცვლის მიზნით სტუდენტმა შეიძლება ისარგებლოს საგნის თავიდან 

გავლისა და გადაბარების უფლებით . 

16.4. დიპლომის და მისი დანართის გაფორმება წარმოებს  სასწავლო უნივერსიტეტში 

დადგენილი საქმის წარმოების წესის შესაბამისად. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

დანართი 1 

 

სასპეციალიზაციო შიდასაუნივერსიტეტო მისაღები გამოცდის საკითხები მაგისტრატურაში 

შესავალი საზოგადოებასთან ურთიერთობებში 

გამოცდა ჩატარდება წერითი გამოცდის სახით 

 

ბილეთში მოცემულია 4 ღია კითხვა, თითოეული  ფასდება 20 ქულით (4x20=80),  

მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია 40 ქულა. 

  

შეფასების კრიტერიუმებია: 

 

20-15 ქულა: პასუხი სრულია, ზუსტად და ამომწურავად არის გადმოცემული; ტერმინოლოგია დაცულია. 

სტუდენტი ზედმიწევნით კარგად ფლობს მასალას, ღრმად და საფუძვლიანად აქვს ათვისებული 

სასწავლო ლიტერატურა. 

14-10 ქულა: პასუხი სწორია, მაგრამ  შეკვეცილი; ტერმინოლოგიურად გამართულია; არსებითი შეცდომა 

არ არის; სტუდენტი კარგად ფლობს განვლილ მასალას. 

9-4 ქულა: პასუხი არასრულია; სტუდენტი ნაწილობრივ ფლობს მასალას, აღინიშნება არსებითი 

შეცდომები; ტერმინოლოგია ნაკლოვანია. 

3-1 ქულა: პასუხი არასრულია; სტუდენტი მწირედ ფლობს მასალას, აღინიშნება არსებითი შეცდომები; 

ტერმინოლოგია არ არის დაცული. 

0 ქულა: პასუხი ფრაგმენტულია, არსებითად მცდარია; ტერმინოლოგია არაა გამოყენებული ან 

შეუსაბამოა. / ან პასუხი საერთოდ არაა მოცემული.   

 

1. შესავალი საზოგადოებასთან ურთიერთობებში 

ძირითადი ლიტერატურა:  

•  „საზოგადოებასთან ურთიერთობა, სტრატეგია და ტაქტიკა“, დენის ლ. ვილკოქსი, გლენ ტ. 
კამერონი 

დამხმარე ლიტერატურა:  

•  „პიარი მარტივად“, წარმატების ბიბლიოეთეკა, ლურჯი ოკეანეს სერიიდან, ერიკ იავერბაუმი, 

რობერტ ბლაი, ილისე ბენუნი,  

• “რეკლამა და პრომოცია”, ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების ხედვა, ჯორჯ ი. 

ბელჩი, მაიკლ ე. ბელჩი 

• ინგლისურენოვანი წიგნი: Think Public Relations, 2nd Edition, Wilcox, Cameron, Reber,Shin 

• ინგლისურენოვანი წიგნი: Effective Public Relations, Ninth Edition, Scott Cutlip, Allen Center and Glen 
Broom 

 

2. კარიერა საზოგადოებასთან ურთიერთობების სფეროში  

ძირითადი ლიტერატურა:  

•  „საზოგადოებასთან ურთიერთობა, სტრატეგია და ტაქტიკა“, დენის ლ. ვილკოქსი, გლენ ტ. 
კამერონი 

დამხმარე ლიტერატურა:  



 

• ინგლისურენოვანი წიგნი: Think Public Relations, 2nd Edition, Wilcox, Cameron, Reber,Shin 

• ინგლისურენოვანი წიგნი: Effective Public Relations, Ninth Edition, Scott Cutlip, Allen Center and  

 

3. საზოგადოებასთან ურთიერთობების განყოფილება, ფირმები და ფრილენსერები  

• ძირითადი ლიტერატურა:  

„საზოგადოებასთან ურთიერთობა, სტრატეგია და ტაქტიკა“, დენის ლ. ვილკოქსი, გლენ ტ. 

კამერონი 
 

დამხმარე ლიტერატურა:  

• ინგლისურენოვანი წიგნი: Think Public Relations, 2nd Edition, Wilcox, Cameron, Reber,Shin 

• ინგლისურენოვანი წიგნი: Effective Public Relations, Ninth Edition, Scott Cutlip, Allen Center and Glen 
Broom 

 

 4. პიარის როლი ბიზნესში  / არასამთავრობო ორგანიზაციებში / ხელისუფლებაში 

ძირითადი ლიტერატურა:  

• „საზოგადოებასთან ურთიერთობა, სტრატეგია და ტაქტიკა“, დენის ლ. ვილკოქსი, გლენ ტ. 

კამერონი 

 

დამხმარე ლიტერატურა:  

•  „პიარი მარტივად“, წარმატების ბიბლიოეთეკა, ლურჯი ოკეანეს სერიიდან, ერიკ იავერბაუმი, 

რობერტ ბლაი, ილისე ბენუნი,  

• “რეკლამა და პრომოცია”, ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების ხედვა, ჯორჯ ი. 

ბელჩი, მაიკლ ე. ბელჩი 

• ინგლისურენოვანი წიგნი: Think Public Relations, 2nd Edition, Wilcox, Cameron, Reber,Shin 

• ინგლისურენოვანი წიგნი: Effective Public Relations, Ninth Edition, Scott Cutlip, Allen Center and Glen 
Broom 

 

5. კრიზისული სიტუაციების მართვა   

ძირითადი ლიტერატურა:  

• „საზოგადოებასთანურთიერთობა, სტრატეგიადატაქტიკა“, დენისლ. ვილკოქსი, გლენტ. კამერონი, 

გვ. 244-273 

 

დამხმარე ლიტერატურა:  

• ინგლისურენოვანიწიგნი: Think Public Relations, 2nd Edition, Wilcox, Cameron, Reber, Shin, გვ. 42-64 

 

 6.  საზოგადოებრივი აზრის კვლევა და შედეგების ინტერპრეტაცია  

• ძირითადი ლიტერატურა:  

„საზოგადოებასთან ურთიერთობა, სტრატეგია და ტაქტიკა“, დენის ლ. ვილკოქსი, გლენ ტ. 

კამერონი 

 

დამხმარე ლიტერატურა:  



 

• „კამპანიები, რომლებაც შეძრა მსოფლიო“, საზოგადოებასთან ურთიერთობების ევოლუცია, დენი 

როჯერსი 

•  „პიარი მარტივად“, წარმატების ბიბლიოეთეკა, ლურჯი ოკეანეს სერიიდან, ერიკ იავერბაუმი, 

რობერტ ბლაი, ილისე ბენუნი,  

• “რეკლამა და პრომოცია”, ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების ხედვა, ჯორჯ ი. 

ბელჩი, მაიკლ ე. ბელჩი 

• ინგლისურენოვანი წიგნი: Think Public Relations, 2nd Edition, Wilcox, Cameron, Reber,Shin 

• ინგლისურენოვანი წიგნი: Effective Public Relations, Ninth Edition, Scott Cutlip, Allen Center and Glen 

Broom 

 

 7. საკომუნიკაციო კამპანიის დაგეგმვა და შეფასება  

ძირითადი ლიტერატურა:  

• „საზოგადოებასთან ურთიერთობა, სტრატეგია და ტაქტიკა“, დენის ლ. ვილკოქსი, გლენ ტ. 

კამერონი 

 

დამხმარე ლიტერატურა:  

• „კამპანიები, რომლებაც შეძრა მსოფლიო“, საზოგადოებასთან ურთიერთობების ევოლუცია, დენი 

როჯერსი 

•  „პიარი მარტივად“, წარმატების ბიბლიოეთეკა, ლურჯი ოკეანეს სერიიდან, ერიკ იავერბაუმი, 

რობერტ ბლაი, ილისე ბენუნი,  

• “რეკლამა და პრომოცია”, ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების ხედვა, ჯორჯ ი. 

ბელჩი, მაიკლ ე. ბელჩი 

• ინგლისურენოვანი წიგნი: Think Public Relations, 2nd Edition, Wilcox, Cameron, Reber,Shin 

• ინგლისურენოვანი წიგნი: Effective Public Relations, Ninth Edition, Scott Cutlip, Allen Center and Glen 
Broom 
 

8.   მედიასთან ურთიერთობის ინსტრუმენტები  

ძირითადი ლიტერატურა:  

• „საზოგადოებასთან ურთიერთობა, სტრატეგია და ტაქტიკა“, დენის ლ. ვილკოქსი, გლენ ტ. 

კამერონი 

 

დამხმარე ლიტერატურა:  

•  „პიარი მარტივად“, წარმატების ბიბლიოეთეკა, ლურჯი ოკეანეს სერიიდან, ერიკ იავერბაუმი, 

რობერტ ბლაი, ილისე ბენუნი,  

• “რეკლამა და პრომოცია”, ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების ხედვა, ჯორჯ ი. 

ბელჩი, მაიკლ ე. ბელჩი 

• ინგლისურენოვანი წიგნი: Think Public Relations, 2nd Edition, Wilcox, Cameron, Reber,Shin 

• ინგლისურენოვანი წიგნი: Effective Public Relations, Ninth Edition, Scott Cutlip, Allen Center and Glen 

Broom 

 

 

 

 



 

დანართი 2 

TEST (B2) 

READING 

Part 1 Read the article about one of the most famous actors of this century, Charlie Chaplin  

For questions 1 – 7, choose the correct answer A, B, C or D. 

 

A  Comic Actor 

His early life was  a  time of  great hardship. Charlie Chaplin was born in  a  very poor part  

of London, but  his family were  at  first well off  enough to  afford a  maid. However, while 

he was still a  child, his family gradually lost everything. His father was a comedian and   

his mother worked as a dancer and singer. Neither of them was very successful and 

the family had very little money. They were so poor that, at one time, he and his had 

only one pair of shoes between them and they had to take turns wearing them. His 

father eventually deserted the family and later died of alcoholism. The strain caused 

by this desertion affected his mother deeply. Her career fell apart and in the end she 

became insane. When his mother had to go into an asylum, he was sent to an 

orphanage. 

The first time he himself earned any money was by dancing and singing when he was only 

five years old. As a young  boy he  had many different jobs, but  what  he  loved most of all 

was working in the theatre. As he said in his autobiography, he felt quite ‘at 

home’ on the stage, in more ways than one – the stage became an escape from the  

pain of his family life. When he was about fifteen, he joined a travelling theatre 

company and went on trips to America. On one such tour he was offered a part in a 

film, so he went to Hollywood, where eventually he became both an actor and a film director. 

In his films we see the influence of  his early life: a  strong feeling  of  pity for  the  poor, 

a romantic view of women (he worshipped his mother) and a love of applause. His 

comedies were immediately successful. As well as  making policemen look foolish, he  

also often used the situation where people find themselves in a ridiculous position, but 

refuse to admit they have a problem. The best example of this is the drunken man who, though 

obviously drunk in the way he walks and talks, tries to pretend he has not 

touched a drop. One of  his most  famous roles is  the little tramp who  tries but  fails to  be 

a gentleman, and so makes us laugh. His films are not always comic; they are often 

sad and some, like The Great Dictator, contain a strong political message. 

As director he was known to be a perfectionist and sometimes made actors repeat a 

scene many times until he was finally satisfied with it. Many of the  people  he  worked 

with found him mean and tyrannical, but it was probably his early experiences of 

poverty that made him so anxious to be successful. He is undoubtedly the most 
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14 

popular comedian of all time. He died in Switzerland in 1977 at the age of  88 There is 

now a statue of him in London, they city of his birth. 

1. Although the family w ere poor 

A they got on well with each other 

B they quickly became famous 

C things had once been better 

D they were able to make ends meet 

2. His mother’s career ended when A

 she began to drink too much B

 she went mad 

C her husband left her 

D she became too old 

3. What he liked most about the theatre was  A

 that it helped him to forget his problems B

 the money he earned 

C the applause of the audience 

D that his family worked there 

 

4. In what way did his early life affect his w ork in cinema?  

A  He  wanted to make people laugh 

B  He  made a  f ilm about his mother 

C He showed the life of the poor 

D He wanted his f ilms to make money 

5. The drunken man is funny because A

 he behaves seriously 

B    he behaves as if he is sober  

C he  talks in a  drunken manner 

D he keeps falling down 

6. His films can be described as A

 just entertainment  

B political and romantic  

C love stories  

D serious and comic  

7. What was he like as a  director? A

 He was difficult to please. 

B He was keen to please everyone. 

C He was anxious to f inish. 

D He was never satisfied with his work. 

 



 

 

Part  2 You are going to read a magazine article. Seven sentences have been removed from 

the article. Choose from the sentences A-H the one which fits each gap (8-14). 

There is one extra sentence which you do not need to use. There is an example 
at the beginning (0). (2 points for each question) 

Handle with care 

 
After recent news stories of drug-taking amongst teenage models in the care of their model 

agencies, the catwalk world has once again come under public scrutiny. Jess Hallett used to be a 

booker, taking bookings for  models,  organizing their itineraries and generally running their lives.  

She talks about what she had to do in order to protect her girls. 

 

While had behavior in the modeling world evidently exists, there are many people in the 

fashion industry who work very hard to try and make sure it doesn’t. With all my 

experience I should ( 0 ....I.....) I left because I didn’t have the energy to be a kind of 

substitute mother to yet another beautiful teenager. Bookers care for and protect these 

young models to such a point that they are often too tired at the end of the day even to go 

home. 

 

We did all kinds of things for our girls. ( 8 ........ ) Sometimes we had to talk to them and 

cheer them up even when they did get the job they wanted; such as the cover of Italian 

‘Vogue’ or the Chanel show in Paris. They were terrified they were going to do it badly  

and the booker would reassure them and tell them they looked fantastic. 

 

Trend of using girls as young  as 14 or 15 means a lot of responsibility. The consequences   

of not taking good care of them are too huge for any agency to consider. ( 9 ......... ) 

Backstage at any show in New York, Paris or Milan, you see bookers from all over the 

world, there to support their girls and make sure that another agency doesn’t try to attract 

them with a better contract. 

 

(10 ......... ) I’ll never forget the time when Charles de Goulle airport was closed down 

because of a strike and Kate Moss had to get to Paris for a very important job. The 

Channel Tunnel hadn’t been built then, so I flew with her to Brussels with the idea of 

getting the train from there. (11 ........ ) The whole journey took 12 hours, but with a 

studio full of people waiting for her at the other end, we had no choice. 

 

One danger we had to protect models from was their parents (12 ........) It was quite clear 

that she was humiliated by his behavior and wasn’t at all interested in being a model. 

 

There were some parents who would let their daughter go alone to fashion shoots if it meant 

fame and fortune. (13 .........) At the model agency where I worked, parents were usually 

encouraged to get involved in their daughters’ careers and travelled with them wherever they 

could. 

 

The fact is that the majority of girls love the lifestyle. (14 ........) The Russian model Lida 

Egorova told me recently how happy she was, working with creative and talented people. 

She was wealthy and living in Paris, and the night before she had met Madonna at a party. 

What more could any girl want? 
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I spent almost ten years as a booker and became emotionally involved with almost every girl 

in my care. 

I 

Models tend to travel a lot and whenever necessary a booker will accompany them on a 
trip. 

H 

She said she was having a wonderful time and couldn’t imagine doing any other job. G 

However, it seemed that the rest of Europe had the same idea, so we had to persuade a 
taxi 

driver to take us all the way to Paris. 

F 

And considering how many of them there are nowadays, you don’t hear many complaints. E 

Whether it was because they were having a hard time at school, had split up with their 
boyfriend, or hadn’t got a job they really wanted, their booker was the one they talked 
to. 

D 

Others never allowed them to go anywhere 
unaccompanied. 

C 

If you don’t look after them properly, then someone else will. B 

One father insisted that his daughter was better-looking than anyone in ‘Vogue’ and 
complained about me to my boss because I wouldn’t employ her. 

A 



 

POINTS 
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Part  3  For questions 14-25 choose from (A-D) people who describe their experience 

with natural disasters. The people may be chosen more than once. 

There is an example at the beginning (0). (1 point for each question) 

 
 

Which of the people suggest the following? 

 

I was impressed with how people reacted. 

 

 
 

Preparations were made for the disaster. 

 
 

I didn’t think it could happen here. 

 

 
We didn’t think we would be in any danger. 

 
 

The experience had a long-lasting effect on me. 

 

 
Disaster had struck in the same place before. 

 

 
I tried unsuccessfully to see it happening. 

 
 

We had no electricity. 

 
 

We had a very narrow escape. 

 
 

It has not affected my feelings for the place. 

 
 

We had to hide our real feelings. 
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LUCKY TO BE ALIVE 

 

A 
David Crossland, 50, was on holiday with his wife, Louise, in the Bahamas when the giant Hurricane 

Floyd hit New Providence Island 

‘We were on holiday on Province Island last year when Hurricane George was due to hit, but it changed 

direction. So this year, when Hurricane Floyd was heading towards us, Louise and I were convinced it   

would change course. But a week into our holiday the island was in the direct path of the hurricane and the 

hotel staff feared the worst. Al of the ground-floor windows and balcony doors in the hotel were boarded   

up. At one point I tried to open the balcony doors in our bedroom to catch a glimpse of the hurricane but the 

winds were so strong I couldn’t move it. All we could do was lie in our bed in the candlelight and wait. 

When the all clear was given at 2 pm we were able to go out and see the devastation. It was shocking. There 

were parts of houses, trees and debris everywhere and a tidal wave had destroyed many homes on the 
island. Such a shame for the island, but hurricane could never put us off going back there.’ 

B 
When Pat Beddows reached 40, she set herself a mountainous challenge in the Himalayas. During the 

Trek disaster struck. 

‘I set off in a group of 20 from Gangorti, a village at 4,000 metres in the foothills of the Himalayas. As we 

sat having lunch, we watched huge chunks of ice break away from a glacier, then fall into the water. 

Unaware of the risk we were taking we climbed down into the glacier to take a closer look. Suddenly, I 

heard a thundering noise and our guide started screaming: ‘Run! Run! Climb up!’ 

A tidal wave of water and ice was heading straight for us and we scrambled up the rocky slopes to safely. 

Chunks of ice the size of cars were being thrown into the air barely five metres away. If the guide hadn’t 

shouted at us to get out of the way, the consequences would have been tragic. When we got to camp we  

were told that, three years earlier, 16 people had died there in a similar incident. I realized how lucky we all 
were and I burst into tears.’ 

C 
Teacher Caroline Casterton, 25 was visiting friends in Istanbul when an earthquake struck. 

‘I was fast asleep in my friends’ apartment when the tremor shook. At first it was total confusion. There was 

a power cut so it was a pitch black and everything inside the building was shaking and moving. It lasted   

only 45 seconds but it felt like an eternity. It was absolutely terrifying. For the next four days and nights. I 

slept on the streets with thousands of others and the scale of the devastation gradually began to sink in. 

Yet out of the chaos there was the most incredible sense of camaraderie. Everyone seemed so united and I 

witnessed so much courage and kindness. Since that day I have taken far less for granted and I really do feel 

life is for living in the present. Now I’m teaching the pupils at my school to be far more aware of the 
misfortunes of other people.’ 

D 
Doug Glenwright, 33, was sitting in his front room in Birmingham, England, when he had the shock of 

his life. 

‘Last week we were watching on the television how tornadoes wrecked Oklahoma, where you’d expect to 

see them. Then suddenly last night one of them came down our street. The first I became aware of it was 

when I saw a dustbin bag come up from the street and fly past the window like a kite. Then branches of 

trees and all sorts of other debris were pulled up into the air. Telephone lines were knocked down by the 

hurricane-force winds and the heavy rain caused four feet of flood water in some people’s kitchens. 

Naturally my wife and I were both nervous, but we couldn’t let the children see so we laughed and joked 

our way through it. We didn’t think it was very funny, though, when we saw the massive hole it had made 

in our roof.’ 



 

 

USE OF ENGLISH 

Part  1 Questions 1-10 

Read the text below and decide which answer A, B, C or D best fits each space. 
There is an example given at the beginning (0). ( 1 point for each question) 

 

Studying English abroad 

 
(0)…A.. as more English is being taught in (1)…… schools worldwide, so there are a growing 

number of language schools in English-speaking countries that are (2)…… courses for younger 

learners. In Britain, most young learners’ courses are (3) …… to 11-year-olds and upwards, with a 

few that cater for children as young as seven. But what is a (4) …… age to start sending children 

abroad to study? After all, even adult learners find the experience of travelling to a strange 

country and encountering people who speak a barely (5) ……. language challenging . 

A great deal depends on how a child has been (6) ……. up. For example, if they have been 

exposed to new things and have already started to learn independence, then they are (7)…… to 

enjoy the experience. (8) ……. , children who have previously travelled abroad with their parents 

will be well prepared to undertake a study (9)……. in an English-speaking country on their (10)…… 

Getting used to the idea that other countries have different customs and cultures is an important 

stage in the process of learning a foreign language. 

 
0 A Just B Same C Even D Only 

1. A Initial B Early C primary D young 

2. A Granting B Offering C setting D studying 

3. A Open B Fit C suit D access 

4. A Beginning B First C usual D sensible 

5. A comprehensible B Comprehensive C understanding D misunderstood 

6. A Turned B Brought C put D grown 

7. A About B Easily C possibly D likely 

8. A More of B On the other hand C In addition D Further on 

9. A Travel B Trip C journey D voyage 

10. A Own B Self C alone D lonely 

 

POINTS 
10 



 

 

 

Part 2 

For questions 11-20, read the text below and think of the word which best fits each space. 

Use only one word in each space. There is an example at the beginning (0). 

( 1 point for each question). 

 

 

 
You’ve searched (0) all . over the house but you  still can’t find your  keys  and  

you’re late. (11) .......... this sounds familiar, follow this advice  to  make  sure it  

never happens again. Stop and think about where to start looking. Don’t start 

searching (12)............ any idea of where the lost item could (13) ............... . 

 
“Lost items are often in the place they should be. Have a look  in  the place  where  

it’s supposed to be first. Someone might (14) .......... put it away for you. 

 
Relax and take another look. When you’re in  (15) ............ agitated state of  mind,  

it’s quite possible to see the item you’ve lost but  (16)  ..........  notice  it.  Take a  

deep breath and look properly. 

 

Look  under everything. The  item  you’re  looking for could be  hidden  from  view   - 

it may be under a newspaper (17) ………... it may have fallen off the table. Check 

carefully in, under, on and beside the place where the object is usually kept. 

 
Retrace your steps. Take a few  moments  (18)….......  think  about  when  and  

where you last had the item. Go back to that place and search it thoroughly. 

 
Ask for a little help. Check that (19) ................... else hasn’t taken it. You’ll (20) 

........... yourself valuable time and lots of effort searching when something isn’t really 

lost, but has been “borrowed”. 

 
 
 
 
 

POINTS 

10 



 

 

Part  3 For Questions  21- 30, complete the second sentence so that it has a similar 

meaning to the f irst sentence, using the word given. Do not change the word 
given.. 

Example: It was the most relaxing holiday I ever had. 

such 

I  have never  (0 )      “had such a relaxing”  holiday. 

 

21. Your brakes are faulty. 

wrong 

There’s ...................... ........................................................ .... brakes. 

 

22. My relationship with Jerry is none of your business.. 
nothing 

My relationship with Jerry ............................................................ you. 

 

23. I got soaking wet because I forgot to take my umbrella with me. 
remembered 

If ................................... .....my umbrella, I wouldn’t have got soaking wet. 

 

24. ‘Did you buy a bandage, Roy?’ asked Graham. 
he 

Graham  asked .... ....................................................... ............. ............ a bandage. 

 

25. ‘I’m sorry I’m late,’ said Adrian. 
apologized 

Adrian............................................................... ............................ late. 

 

26. ‘I find all the advertisements on TV really irritating,’ said John. 
nerves 

‘All the advertisements on TV really .......... ........................... ................. ,’ said John. 

 

27. Jane regretted selling her cottage house. 
wished 

 
Jane ................................................................................. her cottage house. 

 

28. It isn’t easy for Daniel to get up before the sun rises. 
difficulty 

 
Daniel ................................................................ ....... up before the sun rises. 

 

29. David doesn’t run as fast as James. 
runner 



 

 
James is ......................... .... ...................................... .............. than David. 

 

30. Experts think that polar ice caps are melting. 
thought 

The polar ice caps ..................................................................... . melting. 

 
 

POINTS 

10 



 

 

Part 4 Word Formation 

For  questions 31 –  40 read the text below. Use the word  given   

in capitals at the end of each l ine to form a word that f i ts in the 

same l ine. There is an example at the beginning ( 0). 

( 1 point for each question ). 

 
 

 
 
 
 
 
 

experience! 
MARVEL 

whole body is being bathed in tropical heat. I ts a ( 40) ……………. 

ENJOY thing that makes i t more ( 39) ………………than ever is that one’ s 

burns.  Logs  hiss for a  while before they ( 36)  ………….. burst  in the FINAL 

 

heat, so  the moment of   ( 37 )  ………………   comes as  a climax after DESTROY 

 

lots of  suspense!  All of  this is very   ( 38 )  ……………………,  and the DRAMA 

EXPLODE the sight and sound of the minor ( 35 ) …………………… as i t 

FRESH ( 34 ) ………………….. of newly cut t imber – and then enjoy the 

ACTUAL Yes, you  can ( 33)  ………………. taste and smell the 

BELIEVE ( 32) ………………….. . A log- f i re appeals to all the senses. 

a  genuine log- f i re. The luxury and sheer ( 31)  …………....  of setting RELAX 

 

back and watching the progress of f i re and f lame is almost 

WARM There’ s  nothing to match the   ( 0)  warmth and cosiness of 

MEMO FROM THE MANAGING DIRECTOR A 

POINTS 

10 



 

 
 

 

WRITING You must answer this question 

You are looking for somewhere to live while studying away from home and you decide 

to reply to the advertisement shown below. 

 

 

 

 

 
When -----------? 

In time for term --------- ? 

 
Noisy -----------------? 

Near College ----------- ? 

 

Shared bathroom and 
kitchen? 

But how much ? 
Is it furnished? 

 
 

Carefully read the advertisement and the notes you have made. Then write your letter to 

the flat owner, covering the points in your notes. Add any other relevant points. 

 

 

Write a letter of between 120 and 180 words in an appropriate style. Do not write 

any addresses. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

FLAT TO LET 

 

Shortly available – 2-room flat 
with shared facilities. 

 

Central location, moderate 
rent. Please write for details. 



 

დანართი 3.  

სტრატეგიული კომუნიკაციისა და სამართლის სკოლა 

პრაქტიკის დაცვის კომისიის შეფასების ფორმა 

სამაგისტრო პროგრამა_________________________________ 

სტუდენტის სახელი, გვარი__________________________ 

№ კომისიის წევრები  

პრაქტიკის ანგარიშის შეფასება -20 ქულა 

მიღებული 

შეფასება 

გაფორმება და 

რეზიუმე, რომელიც 

ასახავს პრაქტიკის 

მიზნებსა და 

შედეგებს  – 

მაქსიმუმ  5 ქულა: 

პრაქტიკის 

ობიექტის 

აღწერა, 

რომელიც ქმნის 

მკაფიო 

წარმოდგენას 

პრაქტიკის 

ობიექტზე – 

მაქსიმუმ  5 

ქულა: 

პრაქტიკის 

პროცესში 

განხორციელებული 

საქმიანობის 

ანალიზი 

(რამდენად 

შეესაბამება 

პრაქტიკული 

საქიანობა 

პროფესიული 

პრაქტიკის მიზნებს, 

რამდენად 

განავითარებს 

პროფესიულ 

კომპეტენციებს) – 

მაქსიმუმ  5  ქულა: 

 

დასკვნები და 

რეკომენდაციები 

– 5 ქულა: 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

 ჯამი  



 

 

 

 

№ კომისიის წევრები პრაქტიკის პრეზენტაცია -20 ქულა მიღებული 

შეფასება 
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მ 
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ქუ
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1        

2        

3        

4 საერთო ჯამი  

 

კომისიის თავმჯდომარე____________________________________ 

კომისიის წევრი____________________________________________ 

კომისიის წევრი____________________________________________ 

კომისიის მდივანი__________________________________________ 
 თარიღი:                                      

 

 



 

დანართი 4. სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელის დასკვნა 

სტრატეგიული კომუნიკაციისა და სამართლის სკოლა 

 

სტუდენტის სახელი, გვარი 

სამაგისტრო ნაშრომი 

თემაზე: 

წარმოდგენილია 

მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად 

 

ხელმძღანელის წერილობითი დასკვნა 

                                                                  

 

 

ნაშრომის ხელმძღვანელი: 

პროფესორი: 

თბილისი 

 



 

დანართი 5. სამაგისტრო ნაშრომის მახასიათებლები 

1.1. სამაგისტრო  ნაშრომის შემადგენელი ნაწილები 

 

1.  სამაგისტრო ნაშრომის აუცილებელი შემადგენელი ნაწილებია:  

➢ ფორმალური ნაწილი:  

• სატიტულო გვერდი; 

• ხელმოწერების გვერდი; 

• საავტორო უფლების გვერდი; 

• რეზიუმე ქართულ და ინგლისურ ენებზე; 

• სარჩევი; 

 

➢ შინაარსობრივი ნაწილი: 

• შესავალი 

• ძირითადი ტექსტი 

• დასკვნა 

• ბიბლიოგრაფია  

 

5.2 სამაგისტრო  ნაშრომის დამატებითი ნაწილებია: 

ა. ცხრილების ნუსხა; 

ბ. დანართები; 

 

1.2. სამაგისტრო ნაშრომის ფორმალური ნაწილი 

 

1.  სამაგისტრო  ნაშრომის სატიტულო გვერდი (გარე ყდა) უნდა იყოს სტანდარტული ფორმის. იგი აუცილებლად უნდა მოიცავდეს 

სამაგისტრო  ნაშრომის დასახელებას, ავტორისა და მეცნიერ-ხელმძღვანელის სახელსა და გვარს ასევე, ტექსტს „სამაგისტრო 

ნაშრომი  წარდგენილია ______ მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად“,  „სასწავლო უნივერსიტეტი“ (იხ. დანართი 3). 

2. სამაგისტრო  ნაშრომის ხელმოწერების გვერდი (გვერდი (II)) უნდა იყოს სტანდარტული ფორმის. ნაშრომის  წარმოსადგენ 

ვერსიის ყველა ეგზემპლიარს უნდა ქონდეს ჰქონდეს ორიგინალი ხელმოწერები. ეს გვერდი უნდა მოიცავდეს შემდეტექსტს: 

„სასწავლო უნივერსიტეტი“, „_________ სკოლა“, „ჩვენ, ქვემორე ხელისმომწერნი ვადასტურებთ, რომ გავეცანით [გვარი სახელი] 

მიერ შესრულებულ სამაგისტრო ნაშრომს დასახელებით: [დასახელება] და ვაძლევთ რეკომენდაციას სასწავლო უნივერსიტეტის 

_____________ სკოლის საბჭოში მის განხილვას __________ მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად“, თარიღი. იგი უნდა 

იყოს დამოწმებული სამეცნიერო ხელმძღვანელისა და ყველა რეცენზენტის ხელმოწერით.  



 

3. სამაგისტრო  ნაშრომის საავტორო უფლების გვერდი (გვერდი (III))  უნდა იყოს სტანდარტული ფორმის.  სამაგისტრო ნაშრომის  

სტანდარტული ვერსიის ორიგინალს უნდა ჰქონდეს ავტორის ორიგინალი ხელმოწერა. აღნიშნული გვერდი განკუთვნილია 

იმისათვის, რომ სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას მიანიჭოს მიზნობრივი განკარგვის (არაკომერციული-

საგანმანათლებლო მიზნებით გავრცელების და რეფერირების) უფლება. აღნიშნული გვერდი უნდა მოიცავდეს ტექსტს: „სასწავლო 

უნივერსიტეტი“, სკოლის საბჭოში მისი წარდგენის წელს, ავტორის გვარს, სახელს, თემის დასახელებას, სკოლის დასახელებას, 

საძიებელ აკადემიურ ხარისხს, სხდომის ჩატარების თარიღს. იგი ასევე უნდა მოიცავდეს სტანდარტულ ტექსტებს 

“ინდივიდუალური პიროვნებების ან ინსტიტუტების მიერ ზემოაღნიშული დასახელების ნაშრომის  გაცნობის მიზნით მოთხოვნის 

შემთხვევაში მისი არაკომერციული მიზნებით კოპირებისა და გავრცელების უფლება მინიჭებული აქვს სასწავლო უნივერსიტეტს“ 

და „ავტორი ინარჩუნებს დანარჩენ საავტორო მომიჯნავე უფლებებს. ავტორი ირწმუნება, რომ ნაშრომში გამოყენებული საავტორო 

უფლებებით დაცულ მასალებზე მიღებულია შესაბამისი ნებართვა (გარდა იმ მცირე ზომის ციტატებისა, რომლებიც მოითხოვენ 

მხოლოდ სპეციფიურ მიმართებას ლიტერატურის ციტირებაში, როგორც ეს მიღებულია სამეცნიერო ნაშრომების შესრულებისას) 

და ყველა მათგანზე იღებს პასუხისმგებლობას.“ 

4. სამაგისტრო  ნაშრომის რეზიუმე უნდა მოიცავდეს მის მოკლე მიმოხილვას. მასში მკაფიოდ უნდა იყოს გადმოცემული 

შესრულებული სამუშაოს მოკლე შინაარსი. რეზიუმე არ შეიცავს სქოლიოს, ცხრილებს, ნახაზებს, სქემებს, და სხვა. რეზიუმეს 

მოცულობა უნდა იყოს 500-დან 800 სიტყვამდე. სკოლის  საბჭოს უფლება აქვს გაავრცელოს რეზიუმე როგორც ნაბეჭდი, ისე 

ელექტრონული სახით.  სტრიქონებს შორის ინტერვალი აიღება ერთის ტოლად. რეზიუმე შესრულებული უნდა იყოს ქართულ და 

ინგლისურ ენაზე. თუ სამაგისტრო ნაშრომი სხვა  ენაზეა შესრულებული, მაშინ რეზიუმე უნდა დაერთოს ქართულ ენაზე. 

5. სამაგისტრო  ნაშრომი  უნდა შეიცავდეს სარჩევს, სადაც მიეთითება შესავალი, ყველა თავი, ქვეთავი, დასკვნა, ბიბლიოგრაფია. 

ინტერვალი უნდა იყოს 1. შრიფტის ზომა - 12. აბზაცებს შორის ინტერვალი უნდა იყოს 6-12 პუნქტი. გვერდის ნომრები უნდა 

განთავსდეს მარჯვენა მინდორთან. დასაშვებია სათაურსა და გვერდის ნომერს შორის სივრცის შევსება სიმბოლოებით: „ .“,  „–“, „_“. 

 

 

 

1.3. სამაგისტრო  ნაშრომის ძირითადი ნაწილი 

 

1.3.1. სამაგისტრო  ნაშრომის ტექსტი უნდა შეიცავდეს შესავალს, ძირითად ტექსტსა და დასკვნას.  

1.3.2. შესავალი სამაგისტრო  ნაშრომის ზოგადი ნაწილია, რომელშიც უნდა წარმოჩნდეს საკვლევი პრობლემატიკა, განისაზღვროს 

კვლევის აქტუალობა, მისი მიზანი და ამოცანები; ხოლო თემის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ასევე შესაძლოა ჩამოყალიბდეს 

ჰიპოთეზა (ავტორისეული მეცნიერული ვარაუდი, რის დამტკიცებასაც ის კვლევის შედეგად მოელის), მეთოდოლოგია 

(გამოყენებული კვლევის მეთოდების რელევანტურობის დასაბუთებით და იმის ჩვენებით, თუ ნაშრომთან მიმართებით, რა 

მიზნით იქნა გამოყენებული ყოველი კონკრეტული მეთოდი). შესავალის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს ძირითადი ტექსტის 

მოცულობის 5%-ს. 



 

1.3.3. ძირითადი ტექსტი იყოფა თავებად და ქვეთავებად. მათში უნდა აისახოს კვლევის თეორიული კონტექსტი და მათში 

განვითარებული წინააღმდეგობრივი იდეები, სადავო საკითხები, დეტალურად უნდა იქნას აღწერილი ჩატარებული კვლევა, 

გამოიკვეთოს მისი შედეგები,  საკუთარი მეცნიერული მიგნებები, ახალი შეხედულებები  და მიდგომები.  

1.3.4. კვლევის შედეგების განსჯის სტრუქტურა დამოკიდებულია სამაგისტრო  ნაშრომის თემატიკაზე და ავტორს უფლება აქვს  

წარმოადგინოს მისთვის სასურველი ფორმით. იგი არ არის შეზღუდული ქვეთავების რაოდენობით.   

1.3.5. დასკვნით ნაწილში ჯამდება კვლევის შედეგები, იკვეთება ნაშრომის თეორიული და პრაქტიკული ღირებულება, 

წარმოჩნდება მეცნიერული სიახლე, განისაზღვრება რეკომენდაციები იმპლემენტაციის არეალისა და მათი გამოყენების 

ეფექტიანობის ჩვენებით. 

 

 

1.4. სამაგისტრო ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა 

 

✓ სამაგისტრო ნაშრომის მოცულობა უნდა იყოს, სამაგისტრო ნაშრომის ტექსტის არანაკლებ 50 და არაუმეტეს 60 გვერდისა, 

გაფორმებული წარმოდგენილი ინსტრუქციის შესაბამისად. რაოდენობაში იგულისხმება ყველა აკინძული გვერდი. 

 

✓ სამაგისტრო  ნაშრომი უნდა შესრულდეს A4  ფორმატის (297210 მმ) 80 გ/მ2  სიმკვრივის ქაღალდზე. ორიენტაცია – 

ვერტიკალური. ბეჭდვა უნდა წარმოებდეს მხოლოდ ერთ გვერდზე. ფოტოსურათები და სხვა განსაკუთრებული 

დანიშნულების  ცხრილები შესაძლებელია შესრულებულ იქნას A4  ფორმატის  ქაღალდზე. უფრო დიდი თაბახის 

გამოყენების შემთხვევაში (მაგ. სქემებისათვის) დასაშვებია ნებისმიერი ფორმატის გამოყენება, მხოლოდ აღნიშნული 

გვერდები არ უნდა აიკინძოს ძირითად ტექსტთან ერთად. 

 

✓ სამაგისტრო ნაშრომის გვერდის ველი ზედა და ქვედა კიდიდან 2 სმ-ით უნდა იყოს დაშორებული, მარცხენა კიდიდან - 

2,5სმ-ით, მარჯვენა კიდიდან - 2 სმ-ით. 

 

✓ 4.  სამაგისტრო   ნაშრომის ტექსტი უნდა შესრულდეს Sylfaen შრიფტით, ძირითადი ნაწილი ზომით 12. თავის სათაურის 

შრიფტის ზომა 14 Bold, ქვეთავის სათაურისა 12 Bold. თავის სათაური ტექსტისგან გამოიყოფა 3 ინტერვალის გამოტოვებით, 

ქვეთავის სათაური თავის სათაურსა და ტექსტისგან გამოიყოფა 2-2 ინტერვალის გამოტოვებით. შემჭიდროვებული ტიპის 

შრიფტები არ მიიღება. ტექსტის ბეჭდვა უნდა განხორციელდეს ლაზერულ პრინტერზე ან მასთან მიახლოებული 

ხარისხით. 

 

✓ სამაგისტრო  ნაშრომის ყველა გვერდი უნდა იქნას დანომრილი თანმიმდევრობით. დაუშვებელია თავისუფალი სივრცის ან 

გვერდის დატოვება. ასევე დაუშვებელია გვერდების განმეორება. გვერდის ნომრების შრიფტის მინიმალური ზომა არის 10. 

შესავალი გვერდები, გარდა სატიტულო გვერდისა, ინომრება ქვედა მარჯვენა კიდეში დაბალი რეგისტრის რომაული 



 

ციფრებით (I, II, III და ა. შ.). სამაგისტრო  ნაშრომის სხვა დანარჩენი ნაწილი ინომრება არაბული ციფრებით. გვერდის 

ნომერი ფურცლის ქვედა კიდიდან დაშორებული უნდა იყოს 1.3 სმ–ით, ხოლო მარჯვენა კიდიდან 2.5 სმ–ით. 

 

✓ სამაგისტრო  ნაშრომის ძირითადი ტექსტისთვის ინტერვალი არის 1.5. მცირე ზომის სექციებისათვის (შინაარსი, 

ცხრილების ნუსხა, რეზიუმე, სქოლიო, შენიშვნა და სხვა) აიღება ინტერვალი 1. აბზაცები ერთმანეთისგან გამოიყოფა თითო 

ინტერვალის გამოტოვებით, ცხრილები და გრაფიკები ტექსტისგან გამოიყოფა 2-2 ინტერვალის გამოტოვებით.  

 

✓ სამაგისტრო  ნაშრომის ყველა თავის და ქვეთავის დასახელება უნდა იქნას ჩართული სარჩევში. ყველა თავი უნდა 

იწყებოდეს ახალი გვერდიდან, ხოლო  ქვეთავი უნდა გაგრძელდეს იმავე გვერდიდან.  

 

✓ სამაგისტრო ნაშრომში აბრივიატურის გამოყენებისას, პირველ შემთხვევაში ის უნდა იყოს გაშიფრული, რის შემდეგაც 

ფრჩხილებში მიეთითება აბრევიატურა, რომელიც შემდგომ იქნება გამოყენებული (მაგ. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი 

(შედგომში - სსკ); ამავე პრინციპით სათაურის ერთზე მეტად გამოყენების შემთხვევაში აუცილებელია აბრივიატურის 

გამოყენება, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც შემოკლება სიმბოლოთა სრულიად უჩვეულო კომბინაციას ქმნის. 

 

✓ სამაგისტრო ნაშრომში სქოლიო შეიძლება განთავსდეს გვერდის ან თავის/ქვეთავის ბოლოს. შრიფტის ზომა – 10. თუ 

სქოლიო განთავსებულია თავის ბოლოს, მაშინ ნუმერაცია წარმოებს არაბული ციფრებით და მთელი თავის განმავლობაში 

თანმიმდევრულია. სქოლიოს გვერდის ბოლოში განთავსებისას ნუმერაცია წარმოებს სიმბოლოებით ან არაბული 

ციფრებით, რომელიც შესაძლებელია დაიწყოს ყოველ გვერდზე თავიდან. ძირითად ტექსტში სქოლიოს მითითება წარმოებს 

ხარისხის რეგისტრის სიმბოლოებით. 

 

 

1.5. სქოლიოს გაფორმების წესი  

 

✓ სამართლებრივი აქტის გამოყენებისას აუცილებელია სქოლიოში მიეთითოს მისი სრული დასახელება და წყარო, რომელშიც 

ის გამოქვეყნდა, აგრეთვე თარიღი და გვერდი. 

✓ ლიტერატურული წყაროების გამოყენებისას აუცილებელია მიეთითოს: 

ა. წიგნისთვის - ავტორის (ავტორების) გვარი, სახელის ინიციალი, წიგნის სათაური (უბრჭყალებოდ), ნაწილის, ტომის ნომერი (თუ 

საჭიროა), გამოცემის ადგილი, წელი, გვერდი (გვ.-ს გარეშე). 

ბ. კრებულის სტატიისთვის - სტატიის ავტორის (ავტორების) გვარი, სახელის ინიციალი, სტატიის სათაური (უბრჭალებოდ), 

კრებულის სახელწოდება (უბრჭალებოდ), მითითებით, თუ ვისი რედაქციით გამოდის, ნაწილის, ტომის ნომერი (თუ საჭიროა), 

გამოცემის ადგილი, წელი, გვერდი (გვ.-ს გარეშე). 

გ. ჟურნალის სტატიისთვის - სტატიის ავტორის (ავტორების) გვარი, სახელის ინიციალი, სტატიის სათაური (უბრჭალებოდ), 

პერიოდიკის სახელი შემოკლებით (ჟურნ., გაზ.,) სახელწოდება (ბრჭყალებში) ნომერი, წელი (თვე, რიცხვი), გვერდი (გვ.-ს გარეშე); 



 

უცხოური წყაროების ყველა ბიბლიოგრაფიული ელემენტი უნდა მიეთითოს ორიგინალ ენაზე, ან იმ ენაზე, რომელზეც მას ეცნობა 

ავტორი (შესაბამის ოფიციალური თარგმანის მითითებით). 

დ. სქოლიოში აუცილებელია ერთიანი სისტემის დაცვა: ავტორი და ნაშრომის სათაური გამოიკვეთოს სიტყვათა სხვადასხვა 

დახრილობით (მაგ., ავტორი - დახრით, დანარჩენი ინფორმაცია - გამართულად, ასევე დახრით მიეთითოს ყველა გამოყენებული 

გვარი, მაგ., რედაქტორის), ამავე დროს, ყველა ერთეული (გარდა გვარისა და სახელის ინიციალისა) ერთმანეთისგან გამოიყოფა 

მძიმით და სქოლიოს ბოლოს დაისმის წერტილი. 

ე. მასალა, რომელიც მოპოვებულია ინტერნეტის საშუალებით, საჭიროებს შესაბამისი ინტერნეტგვერდისა და ბოლო განახლების 

თარიღის მითითებას; სტატიის შემთხვევაში უნდა მიეთითოს ავტორის გვარი, სტატიის სათაური, ინტერნეტ გვერდი, თარიღი. 

სამკუთხედ ფრჩხილებში  (<....>) მიეთითება ელექტრონული მისამართი, კვადრატულ ფრჩხილებში  ([....]) კი ბოლო განახლების 

თარიღი. 

ვ. უცხოური ტერმინები და გამოთქმები უნდა გადმოიცეს სქოლიოში, თუ ნაშრომის უშუალო მიზანი არ არის ტერმინის 

წარმოშობის დადგენა. 

ზ. ქართული ტექსტისთვის უნდა გამოვიყენოთ ,,ქვედა’’ და ,,ზედა’’ (,,...’’) ბრჭყალები, უცხოენოვანი ტექსტისთვის -  ,,ზედა’’ 

(’’...’’) ბრჭყალები. 

თ. ციტირებული ტექსტის ბოლოს სასვენი ნიშნები - წერტილი, წერტილ-მძიმე, კითხვისა და ძახილის ნიშნები - დაისმის ბრჭყალის 

წინ, თუ ამით სრულდება წინადადება. ბრჭყალის შემდეგ, თუ ეს ბრჭყალი ეკუთვნის ცალკეულ სიტყვას ან ფრაზას. როდესაც 

სიტყვასთან ერთდროულად თავს იყრის ბრჭყალი, სასვენი ნიშანი და სქოლიოს ნიშანი, უნდა დავიცვათ შემდეგი თანმიმდევრობა: 

1. ბრჭყალი, 2. სასვენი ნიშანი, 3. სქოლიოს ნიშანი; ციტირებული ტექსტის (წინადადების) ბოლოს კი: სასვენი ნიშანი, ბრჭყალი,  

სქოლიოს ნიშანი. ერთად არ იწერება ორი ბრჭყალი. ფრჩხილების შემთხვევაში შეიძლება მათი განსხვავებული ფორმების 

გამოყენება. 

ი. სქოლიოში იმავე წყაროზე მითითებისას, რომელიც უკვე გამოყენებული იყო, საჭიროა გამოიყოს შემდეგი შემთხვევები: 

1) ზუსტად წინა სქოლიოში მითითებული წყაროს ნაცვლად მიეთითება ,,იქვე’’ . ,,იქვეს’’ შემდეგ საჭიროებისამებრ მიეთითება 

განსხვავებული მონაცემები (ტომი, წელი, გვერდი); 

2) მანამდე მითითებული, მაგრამ არა წინამდებარე, წყაროს გამოყენებისას უნდა მიეთითოს ამ წყაროს სრული დასახელება 

შესაბამისი გვერდით. 

 

1.6.ციტირების წესი 

სასწავლო უნივერსიტეტში  მიღებულია ე.წ. APA სტილი, რომელიც გულისხმობს  ევროპული სტანდარტების შესაბამისად 

შემუშავებული  ციტირებისა და მითითების წესს. მისი მოთხოვნებია: 

 



 

ძირითადი ინფორმაციის მიეთითება შემდეგი სახით: ავტორი (გვარი, ინიციალებით ან სრული სახელით), სათაური, გამოცემის 

წელი, ჟურნალის, წიგნის სახელწოდება და ა.შ. 
 

 

კვლევითი ნაშრომის ტექსტში იწერება მხოლოდ ავტორის გვარი და გამოცემის წელი. თუ მოტანილი აზრი ციტატას წარმოადგენს, 

იგი უნდა ჩაისვას ბრჭყალებში და გვერდი უნდა იყოს მითითებული, მაგალითად: 
 

 

მსგავსად ლოფერისა (Laufer, 1986) და ნეიშენისა (Nation, 1990), უილკინსმა (Wilkins, 1972) გამოხატა აზრი, რომ „გრამატიკის გარეშე 

ცოტა რამის თქმაა შესაძლებელი, ხოლო ლექსიკის გარეშე - არაფერი“ (გვ. 2). 
 

 

სხვა შემთხვევაში გვერდის მითითება სასურველია, მაგრამ არ არის სავალდებულო.  ინიციალები და სრული სახელები არ იწერება, 

თუმცა, მკვლევრის პირველად ხსენებისას დასაშვებია მისი სახელის მოტანა, მაგალითად: სტივენ ქრეშენმა (Krashen, 1975) 

პირველად განასხვავა ერთმანეთისგან „სწავლა“ და „შეთვისება“. 
  

 

რიჩარდსმა და რენანდიამ (Richards and Renandya, 2002) აღმოაჩინეს, რომ ლექსიკა არის ენის ცოდნის ძირითადი კომპონენტი; იგი 

დიდ წილად უზრუნველყოფს მოსმენის, საუბრის, კითხვისა და წერის უნარ-ჩვევებს. მდიდარი ლექსიკის გარეშე მოსწავლეები 

ხშირად ვერ ავლენენ საკუთარ პოტენციალს და შესაძლოა მოტივაცია დაკარგონ. (გვ. 252) 
 

თუ ავტორი ნახსენებია ტექსტში, მისი პუბლიკაცია უნდა იყოს შეტანილი ლიტერატურის სიაში და პირიქით. 

 

1.6. გამოყენებული წყაროს მითითების წესი: 

 

ა)  წიგნი 

გვარი, ინიციალები. (წელი). სათაური (დიდი ასოებით). გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა 

Freeman, E. Strategic Management, (2010), Cambridge, Cambridge UP 

 

თუ წიგნს არა ჰყავს ავტორი ან რედაქტორი, მის ნაცვლად შეიძლება დავწეროთ ორგანიზაცია: 

UNESCO. (1998). Learning to live together in peace and harmony: values education for peace, human rights, democracy and sustainable 

development for the Asia-Pacific Region;  



 

 UNESCO/APNIEVE  Source book for teachers education and tertiary level education. Bangkok, Thailand: UNESCO PROAP 

 

თუ წიგნი რამდენიმეჯერ იყო გამოცემული, აღნიშნეთ, რომელი გამოცემაა ეს (მაგალითად: 3th ed.). თუ გამოცემის წელი არ არის 

მითითებული, აღნიშნეთ n.d. (არ არის დათარიღებული). 

ბ)  სტატია ჟურნალში 

გვარი, ინიციალები. (წელი). სათაური (პირველი სიტყვის გარდა დიდი ასოების გარეშე). ჟურნალის სახელწოდება (დახრილი, 

ყველა სიტყვა იწყება დიდი ასოთი). ნომერი, გამოშვება, გვერდები:  

Gillian S.L., Starks L.T. (2007). The Evolution of shareholder activism in the United States, Journal of Applied Corporate Finance, Vol. 19, 

Issue. I. 58-59  

სტატიის გვერდის მითითებისას ან შემოკლებით „გვ“. დაწერეთ ან მძიმით გამოყავით ისინი. მაგალითად: 8 (2), p. „58-59“ ან 8 (2): 

„58-59”. დაიცავით  მხოლოდ ერთი რომელიმე მითითება. 

გ) წიგნიდან სტატია 

გვარი, ინიციალები. (წელი). სათაური (პირველი სიტყვის გარდა დიდი ასოების გარეშე). წიგნის ავტორის (რედაქტორის) გვარი, 

ინიციალები. წიგნის სათაური (დახრილი შრიფტით, დიდი ასოებით). გამოცემის ადგილი: გამომცემლობა, გვერდები. მაგალითად: 

Melkadze, O. (2010). Constitutionalism. 

 
 

Yahya, C. A. Morales-Jones, & E. N. W. Ariza (Eds.), Fundamentals of Teaching English to 

Speakers of Other Languages in k-12 Mainstream Classrooms. Dubuque, IA: Kendal/Hunt, p.163-181 
 

დ) ელექტრონული წყაროები: 

მხოლოდ ინტერნეტ მისამართის მითითება დაუშვებელია. ვინაიდან ზოგჯერ შეუძლებელია ამ ინფორმაციით წყაროს მოძიება. 

ინფორმაცია უნდა იყოს მოტანილი ნაბეჭდი პუბლიკაციების მაქსიმალურად მსგავს ფორმატში. თუ ვებ-გვერდს ავტორი არა ჰყავს, 

მიუთითეთ ორგანიზაცია ან ვებ-გვერდის დასახელება. თუ არც ერთი არ არის ხელმისაწვდომი, დაიწყეთ პირდაპირ სათაურით. 

ბოლოს უნდა მიუთითოთ, თუ როდის და რომელი ინტერნეტ მისამართიდანაა მასალა მოძიებული. მაგალითად: 



 

კოპალიანი, ა. (2013). ემილი დიკინსონის შემოქმედების აღქმის თავისებურებები ქართულ ლიტერატურაში, #7. მასალა 

მოძიებულია 17 მაისს http://www.spekali.tsu.ge/index.php/ge/article/viewArticle/7/70 

Lakerbaia, T. (2014). The Right of Withdrawal in European Consumer Protection Law, Volume  I, Retrieved 2 April, from 

http://press.tsu.ge/data/file_db/elzhurnalebi/lj1y2014.pdf 

 

NCTE / IRA. (2012). Standards for the English Language Arts. September 1, 2014 from http://www.ncte.org/standards/ncte-ira 

http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/Enatmecniereba-2017-2018-T60-27-09-2018.pdf 

 

თუ თქვენ მოიძიეთ ელექტრონული წყარო სხვა სტატიაში და იყენებთ მას თქვენს კვლევაში, დარწმუნდით, რომ ეს წყარო კიდევ 

არსებობს. დაწერეთ ის თარიღი, როცა თქვენ გაეცანით მას. 

 

ლიტერატურის სია იწერება ანბანურად. ერთი და იგივე ავტორის პუბლიკაციების მითითებისას იცავთ ქრონოლოგიის პრინციპს. 

ჯერ წერთ უახლესს, შემდეგ უფრო ძველს. თუ თქვენ გამოიყენეთ ერთი ავტორის რამდენიმე ნაშრომი, პუბლიკაცია, რომელიც 

ერთსა და იმავე წელს გამოვიდა, მათი მითითება შემდეგნაირადაა შესაძლებელი: Radbruch, 2013a and Radbruch 2013 b. თუ ერთ 

პუბლიკაციას ერთი ავტორი ჰყავს, სხვა პუბლიკაციაში კი იგივე ავტორს თანაავტორი ჰყავს, ჯერ უთითებთ ერთავტორიან 

პუბლიკაციას, შემდეგ კი - ორ ან მეტ ავტორიანს. მაგალითად: 

 

Schmitt, N. (2010). Researching Vocabulary: A Vocabulary Research Manual. New York: Palgrave Macmillan 

Schmitt, N. (1997 a). Vocabulary learning strategies. In Schmitt, N. and McCarthy, M. (eds), Vocabulary: Description, Acquisition, and 

Pedagogy. Cambridge: Cambridge University Press. p. 17-26 

Schmitt,  N.  (Ed.)  (1997b).  Vocabulary:  Description,  acquisition,  and  pedagogy. Cambridge: Cambridge University Press. 

Schmitt, N. and Meara, P. (1997). Researching vocabulary through a word knowledge framework: Word associations and verbal suffixes. 

Studies in Second Language Acquisition 19, p. 17–36 

1.8. ბიბლიოგრაფიის შედგენის წესი 

1.8.1. ბიბლიოგრაფია სამაგისტრო ნაშრომში კონსოლიდირებული სახით უნდა იყოს წარმოდგენილი და ნუმერირებული. 

http://www.spekali.tsu.ge/index.php/ge/article/viewArticle/7/70
http://press.tsu.ge/data/file_db/elzhurnalebi/lj1y2014.pdf
http://www.ncte.org/standards/ncte-ira
http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/Enatmecniereba-2017-2018-T60-27-09-2018.pdf


 

1.8.2. უპირველესად უნდა განთავსდეს ქართულენოვანი მასალა და/ან სამეცნიეო ლიტერატურა ანბანური წესით. ქართულენოვანი 

წყაროების შემდეგ იმავე თანმიმდევრობით ხდება უცხოენოვანი სამეცნიერო წყაროები, ელექტრონული ბმულები. სამეცნიერო 

ლიტერატურის ბოლოს მიეთითება შესაბამისი გვერდები. ერთი და იმავე წყაროს ნაშრომში სხვადასხვა გვერდების მითითებით 

რამდენჯერმე გამოყენების შემთხვევაში, ბიბლიოგრაფიაში ერთხელ მიეთითება შესაბამისი წყარო და ყველა გვერდის 

ჩამონათვალი, რომელთა გამოყენებაც განხორციელდა ნაშრომში. 

 

1.9. სამაგისტრო ნაშრომის დამატებითი ნაწილები 

1.9.1. თუ სამაგისტრო ნაშრომს თან ერთვის ცხრილების, ანალიტიკური პროცედურების, დიაგრამების, სქემებისა და 

ილუსტრაციების ნუსხა, იგი უნდა განთავსდეს სამაგისტრო ნაშრომის შესავალ ნაწილში სარჩევის (შინაარსის) შემდეგ. ინტერვალი 

უნდა იყოს 1.5. აბზაცი, რომლის სიგრძეც აღემატება ერთ სტრიქონს, ინტერვალის ზომად აიღება 1. შრიფტის ზომა უნდა იყოს 12. 

გვერდის ნომრები უნდა განთავსდეს მარჯვენა მინდორთან. დასაშვებია სათაურსა და გვერდის ნომერს შორის სივრცის შევსება 

სიმბოლოებით: „.“, „–“, „_“. 

 

1.9.2. ცხრილების, ანალიტიკური პროცედურების, დიაგრამების, სქემებისა და ილუსტრაციების შემცველობა, ადგილმდებარეობა 

და ფორმატირება განპირობებულია ნაშრომის სპეციფიკით. სხვა ლიტერატურული წყაროებიდან აღებული ცხრილების, 

ანალიტიკური პროცედურების, დიაგრამების, სქემებისა და ილუსტრაციების გამოყენებისას არ უნდა იქნას დარღვეული საავტორო 

უფლებები. ცხრილები, ანალიტიკური პროცედურები, დიაგრამები და სქემები აიგება შავ–თეთრად, ასევე დასაშვებია ფერადი 

დიაგრამებისა და ილუსტრაციების გამოყენება.  

 

1.9.3. ცხრილების, ანალიტიკური პროცედურების, დიაგრამების, სქემებისა და ილუსტრაციების დასახელებები უნდა განთავსდეს 

უშუალოდ მათ თავზე ან ბოლოში. შრიფტის ზომად გამოყენებული უნდა იქნას ძირითადი ტექსტის შრიფტის ზომაზე 1 პუნქტით 

ნაკლები. დასაშვებია ნახევრად მუქი შრიფტის გამოყენება. ინტერვალი აიღება 1–ის ტოლი. 

 

1.9.4.  ცხრილები, ანალიტიკური პროცედურები, დიაგრამები, სქემები, ილუსტრაციები და მათი დასახელებები შეიძლება 

განთავსდეს როგორც ძირითად ტექსტში, ისე ცალკეულ ინდივიდუალურ გვერდზე დანართების სახით.  ცხრილები, 

ანალიტიკური პროცედურები, დიაგრამები, სქემები და ილუსტრაციები ტექსტიდან დაცილებული უნდა იყოს 1.5-2 სმ-ით. 

საჭიროების შემთხვევაში დასაშვებია ფურცლის ჰორიზონტალური ორიენტაცია. ჰორიზონტალური გვერდების მინდორი და 

გვერდის ნუმერაცია უნდა იყოს ვერტიკალური გვერდების ანალოგიური. 

 

1.9.5. თუ სამაგისტრო ნაშრომს დანართების სახით თან ერთვის მონაცემთა ცხრილები, ანალიტიკური პროცედურები, დიაგრამები, 

სქემები და ილუსტრაციები, ისინი უნდა განთავსდეს სამაგისტრო ნაშრომში ბიბლიოგრაფიის ან გამოყენებული ლიტერატურის 

ნუსხის შემდეგ. ამასთან, ძირითად ტექსტში არსებული მონაცემთა ცხრილების, ანალიტიკური პროცედურების, დიაგრამების, 

სქემების და ილუსტრაციების ნუმერაცია წარმოებს გამჭოლად.  დანართში არსებული ცხრილების, ანალიტიკური პროცედურების, 

დიაგრამების, სქემების და ილუსტრაციების ნუმერაცია იწყება თავიდან. 



 

 

1.9.6. სამაგისტრო ნაშრომში გამოყენებული ისეთი აბრევიატურებისათვის, რომელიც არ არის საყოველთაოდ მიღებული, 

სასურველია ავტორმა გააკეთოს ჩამონათვალი და შესაბამისი ახსნა, რაც ნაშრომს ადვილად აღსაქმელს გახდის. გამოყენებული 

აბრევიატურების ნუსხა სამაგისტრო ნაშრომში უნდა განთავსდეს შესავალ ნაწილში სამაგისტრო ნაშრომის სარჩევის (შინაარსის) ან 

ცხრილების ნუსხის შემდეგ. 

 

1.9.7. ავტორის სურვილის მიხედვით შესაძლებელია სამაგისტრო ნაშრომს დაერთოს ანბანური საძიებელი. ანბანური საძიებელი 

უნდა განთავსდეს სამაგისტრო ნაშრომის შესავალ ნაწილში სარჩევის (შინაარსის) ან ცხრილების ნუსხის ან გამოყენებული 

 აბრევიატურების ნუსხის შემდეგ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

დანართი 6. სამაგისტრო ნაშრომის რეცენზენტის შეფასება 

სტრატეგიული კომუნიკაციისა და სამართლის სკოლა 

შეფასების ფორმა 

სამაგისტრო პროგრამა_________________________________ 

თემის სათაური_____________________________________ 

სტუდენტის სახელი, გვარი___________________________ 

სამაგისტრო ნაშრომის კომპონენტების შეფასება 

 შეფასების კომპონენტები შეფასება 

1 ნაშრომის ფორმალური მხარე  

2 სამაგისტრო თემის, მიზნებისა და ამოცანების აქტუალობა    

3 ფაქტობრივი მასალის ფლობა,  გადმოცემის თანმიმდევრულობა, არგუმენტაცია  

4 კვლევის მეცნიერული დონე და  გამოყენებული მეთოდები  

 

რეცენზენტის დასკვნა  

(სარეცენზიო სამაგისტრო ნაშრომის მოკლე შეფასება 1-3 გვერდი) 

რეცენზენტის ხელმოწერა: 

თარიღი: 

 



 

 

დანართი 7. სამაგისტრო ნაშრომის დაცვის კომისიის შეფასება 

სტრატეგიული კომუნიკაციისა და სამართლის სკოლა 

შეფასების ფორმა 

სამაგისტრო პროგრამა________________________________ 

თემის სათაური_____________________________________  სტუდენტის სახელი, გვარი___________________________ 

 

№ კომისიის წევრები შეფასების კომპონენტები მიღებული 

შეფასება ნაშრომის ენა, 

სტილი და 

გაფორმება  

მიზნისა და 

ამოცანების 

განსაზღვრა 

 

მასალის ფლობა,  

გადმოცემის 

თანმიმდევრულობა, 

არგუმენტაცია 

 

სამეცნიერო კვლევის  

მეთოდი, სიახლე, 

ლოგიკურობა,    

პრეზენტაცია 
 

1        

2        

3        

4 რეცენზენტის შეფასება  

5 მაგისტრანტის მიერ მიღებული შეფასება არის კომისიის წევრების შეფასებათა შეფასების საშუალო არითმეტიკული ქულა, რაც ჯამურად 

შეადგენს დადებით შეფასებას 51-100 ქულა ან უარყოფით შეფასებას: -0-50 ქულა 

 

კომისიის თავმჯდომარე____________________________________ 

კომისიის წევრი____________________________________________ 

კომისიის წევრი____________________________________________  

კომისიის მდივანი__________________________________________ 
თარიღი: 


