შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო
უნივერსიტეტი

დამტკიცებულია აკადემიური საბჭოს სხდომაზე
ოქმი № 6
7 სექტემბერი 2017 წ.
ბრძ. №01-01/59
8 სექტემბერი 2017 წ.
რექტორი

გიორგი მათიაშვილი

საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტის (მოდული/სასწავლო კურსი)
კრედიტების გაანგარიშების ფორმა

შეტანილი ცვლილება:
1. რექტორის 2017 წლის 27 ნოემბრის ბრძანება №01-01/84 (უნივერსიტეტის
სახელწოდების ცვლილება)

თბილისი
2017

მოდული/სასწავლო კურსის კრედიტების გაანგარიშების ფორმა
(უნდა შეივსოს აკადემიური/მოწვეული პერსონალის მიერ)
საგანმანათლებლო პროგრამა:
სწავლების საფეხური:
მოდულის/სასწავლო კურსის დასახელება:
სილაბუსის ავტორი:
სასწავლო კურსის კოდი (სტატუსი):
სტუდენტის დატვირთვა (კრედიტების რაოდენობა: 5კრედიტი = 125 სთ.)
ECTS-ის კრედიტების რაოდენობა: 5 (სტუდენტის სამუშაო დრო: 125 საათი)
განსავითარებელი კომპეტენციები:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

სწავლის შედეგები

საგანმანათლებლო საქმიანობა

სავარაუდო
სამუშაო
დრო
საათებში

ლექცია 1: კულტურის შესწავლის
მიდგომები
ჯგუფური მუშაობა კულტურის
დეფინიციაზე

1 საათი

დისკუსია კლასში

1 საათი

ისეთი საკვანძო კომპეტენციე-

კითხვა

5 საათი

ბის გაცნობიერება და ადეკ-

სემინარი წაკითხულ მასალაზე

½ საათი

ვატურ აკადემიურ კონტექს-

ლექცია 2: აღქმა და კულტურა

1 საათი

ტში გამოყენების უნარი,
როგორიცაა კულტურული

სალექციო მასალის კითხვა

5 საათი

სემინარი წაკითხულ მასალაზე

½ საათი

იდენტობა, მულტიკულტუ-

ლექცია 3: კულტურული
იდენტობა, ჯგუფი,
ინდივიდუუმი და
საზოგადოება

1 საათი

სალექციო მასალის კითხვა

5 საათი

სემინარი წაკითხულ მასალაზე

1/2 საათი

ლექცია 4: სიმბოლოები, გმირები
და ღირებულებები

1 საათი

კულტურის შესწავლისადმი
სხვადასხვა მიდგომის ცოდნა
და მათი გავლენის გაცნოებიერება.

რულობა,ინტეგრაცია,
ასიმილაცია, სეგრეგაცია, კონტექსტი და მნიშვნელობა და
ა.შ.
სტუდენტის მიერ საკუთარი
მენტალური წარმოდგენის

შენიშვნა

1 საათი

2

განვითარება; კულტურის
სხვადასხვა შრის გათვალისწინებით ტოლერანტობისა და კულტურული სიმბოლოების სხვადასხვა ხარისხის
შესახებ მიმდინარე დებატე-

I ჯგუფური მუშაობის წერა და
პრეზენტაცია: კულტურული
სიმბოლოები თანამედროვე
პრესაში (რელევანტური
სტატიების მოძიება ინტერნეტში,
ინდივიდუალური დოსიეს
შემუშავება, კითხვა და ანალიზი)

15 საათი

3 საათი

ბის გათვალისწინებით












სასწავლო კურსის სწავლის

შუალედური შეფასება (მომზადება)

8 საათი

შედეგების შუალედრი

შუალედური შეფასება (ჩატარება)

2 - საათი

შეფასება



ლექცია 15: მთავარი კვლევითი
მიდგომები

1 საათი

ჯგუფური მუშაობა სხვადასხვა
კვლევით საკითხზე

1 საათი

სასწავლო ანგარიშის მომზადება

3 საათი

სასწავლო კურსის სწავლის

დასკვნითი გამოცდა (მომზადება)

16 საათი

შედეგების შეფასება

დასკვნითი გამოცდა (ჩატარება)

3 საათი

ინტერკულტურული კომუნიკაციის სფეროსი სხვადასხვა
კვლევითი მიდგომის ცოდნა
და გაცნობიერება

სულ

125 საათი

3

მოდული/სასწავლო კურსის კრედიტების გაანგარიშების ფორმა
(უნდა შეივსოს სტუდენტის მიერ)
საგანმანათლებლო პროგრამა:
სწავლების საფეხური:
მოდულის/სასწავლო კურსის დასახელება:
სილაბუსის ავტორი:
სასწავლო კურსის კოდი (სტატუსი):
სტუდენტის დატვირთვა (კრედიტების რაოდენობა: 5კრედიტი = 125 სთ.)
ECTS-ის კრედიტების რაოდენობა: 5 (სტუდენტის სამუშაო დრო: 125 საათი)
განსავითარებელი კომპეტენციები:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

სწავლის შედეგები
კულტურის შესწავლისადმი
სხვადასხვა მიდგომის ცოდნა
და მათი გავლენის გაცნოებიერება.

საგანმანათლებლო საქმიანობა

დისკუსია კლასში
კითხვა

ბის გაცნობიერება და ადეკ-

სემინარი წაკითხულ მასალაზე

ვატურ აკადემიურ კონტექს-

ლექცია 2: აღქმა და კულტურა

ტში გამოყენების უნარი,

სალექციო მასალის კითხვა

როგორიცაა კულტურული
იდენტობა, მულტიკულტუ-

სემინარი წაკითხულ მასალაზე

ასიმილაცია, სეგრეგაცია, კონტექსტი და მნიშვნელობა და
ა.შ.
სტუდენტის მიერ საკუთარი
მენტალური წარმოდგენის
განვითარება; კულტურის

შენიშვნა

ლექცია 1: კულტურის შესწავლის
მიდგომები
ჯგუფური მუშაობა კულტურის
დეფინიციაზე

ისეთი საკვანძო კომპეტენციე-

რულობა,ინტეგრაცია,

სავარაუდო
სამუშაო
დრო
საათებში

ლექცია 3: კულტურული
იდენტობა, ჯგუფი,
ინდივიდუუმი და
საზოგადოება
სალექციო მასალის კითხვა
სემინარი წაკითხულ მასალაზე
ლექცია 4: სიმბოლოები, გმირები
და ღირებულებები
I ჯგუფური მუშაობის წერა და
4

სხვადასხვა შრის გათვალისწინებით ტოლერანტობისა და კულტურული სიმბოლოების სხვადასხვა ხარისხის
შესახებ მიმდინარე დებატების გათვალისწინებით

პრეზენტაცია: კულტურული
სიმბოლოები თანამედროვე
პრესაში (რელევანტური
სტატიების მოძიება ინტერნეტში,
ინდივიდუალური დოსიეს
შემუშავება, კითხვა და ანალიზი)













სასწავლო კურსის სწავლის

შუალედური შეფასება (მომზადება)

შედეგების შუალედრი

შუალედური შეფასება (ჩატარება)

შეფასება



ინტერკულტურული კომუნიკაციის სფეროსი სხვადასხვა
კვლევითი მიდგომის ცოდნა
და გაცნობიერება

ლექცია 15: მთავარი კვლევითი
მიდგომები
ჯგუფური მუშაობა სხვადასხვა
კვლევით საკითხზე
სასწავლო ანგარიშის მომზადება

სასწავლო კურსის სწავლის

დასკვნითი გამოცდა (მომზადება)

შედეგების შეფასება

დასკვნითი გამოცდა (ჩატარება)

სულ

5

