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პროგრამის მოცულობა 

კრედიტებით და მათი 

განაწილება 

240 კრედიტი 

180  კრედიტი ძირითადი სწავლის სფეროს სასწავლო კურსები (აქედან 10 

კრედიტი ეთმობა საბაკალავრო ნაშრომის შესრულებას) 60 კრედიტი 

თავისუფალი კომპონენტი 

სწავლების ენა 
ქართული 

 
პროგრამის 

ხელმძღვანელი/ხელმძღვანელები 

 

ბსუ-ს პროფესორი მაია ბარამიძე, ფილოლოგიის დოქტორი; 

ბსუ-ს პროფესორი მალხაზ ჩოხარაძე, ფილოლოგიის დოქტორი; 

ბსუ-ს ასოცირებული პროფესორი ნათელა ფარტენაძე, ფილოლოგიის დოქტორი 

პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობა 1 

საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, საბაკალავრო საფეხურზე 

დაშვების წინაპირობებია სრული ზოგადი განათლება და ერთიანი ეროვნული 

გამოცდების წარმატებით ჩაბარება. „ქართული ფილოლოგიის“  საბაკალავრო 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა ხდება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით და ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 8 ოქტომბრის #111 

დადგენილებით დამტკიცებული „ბსუ-ს ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის 

საგანმანათლებლო პროგრამების სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის“ 

შესაბამისად.  

„ქართული ფილოლოგიის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

აბიტურიენტის ჩარიცხვისათვის ბსუ-ს განსაზღვრული აქვს მინიმალური 

ზღვარი თითოეულ საგამოცდო საგანში: ქართული ენა და ლიტერატურა 31%-ზე 

მეტი, უცხოური ენა (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული და რუსული) 20%-ზე 

მეტი  და ისტორია 25%-ზე მეტი. ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე 

აბიტურიენტები საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიიღებიან საგამოცდო 

საგნებისათვის მინიჭებული კოეფიციენტების მიხედვით. 

       ბაკალავრიატში ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე სწავლის უფლება 

აქვთ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს და მოქალაქეობის არმქონე პირებს, რომელთაც 

მოპოვებული აქვთ უმაღლესი განათლების მიღების უფლება იმ ქვეყნის 

 
1

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა განისაზღვრება უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 

2005 წლის 28 მარტის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების დებულების დამტკიცების შესახებ №127 ბრძანების შესაბამისად. დოქტორანტურაში მიღების წესი 

რეგულირდება შესაბამისი ფაკულტეტის დებულებით. 



კანონმდებლობის თანახმად, რომელშიც მიღებული აქვთ საშუალო ან მისი 

ეკვივალენტური განათლება. ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე 

აბიტურიენტების, სტუდენტების ჩარიცხვის წესი განისაზღვრება „უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ერთიანი ეროვნული 

გამოცდების/საერთოსამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების 

მქონე აბიტურიენტების/ მაგისტრანტობის კანდიდატების/ სტუდენტების მიერ 

დოკუმენტების წარდგენისა და განხილვის წესის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 29 

დეკემბრის  №224/ნ ბრძანების შესაბამისად. 

     „ქართული ფილოლოგიის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე  

შესაძლებელია  შიდა ან გარე მობილობის (გადმოყვანის)  წესით  სტუდენტთა 

ჩარიცხვა. პროგრამაზე ჩარიცხვისა და დაშვების წინაპირობის შესახებ  

აუცილებელი ინფორმაცია განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებგვერდზე. 

ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ასევე საინფორმაციო ბუკლეტებიდან, 

უნივერსიტეტის ოფიციალური facebook გვერდიდან  და ღია კარის დღეების 

დროს  საინფორმაციო/საორიენტაციო შეხვედრებზე.  

       ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017 წლის 27 ივლისის 06 გადაწყვეტ-

ილების „საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა კონტინგენტის განსაზღვრის წესის 

თაობაზე“, დასაქმების ბაზრის კვლევის, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა და 

ადამიანური რესურსის გათვალისწინების საფუძველზე თურქოლოგიის საგან-

მანათლებლო პროგრამაზე მისაღებ სტუდენტთა კონტინგენტი განისაზღვრა  - 80 

სტუდენტით. 

პროგრამა ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

მიზანი 

 

ბსუ-ს ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა შეესაბამება 

უნივერსიტეტის მისიას, ემსახურება მისი მიზნების განხორციელებას. ამასთან, 

იგი სტუდენტს შესაძლებლობას აძლევს გაეცნოს მშობლიური ენის ისტორიულ 

და კულტურულ კონტექსტს, რომელსაც ეფექტურად გამოიყენებს სამეცნიერო 

ინფორმაციის განზოგადებისა და ანალიზის დროს ახალი ფილოლოგიური 

ცოდნის შექმნის მიზნით. 

ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლება ქმნის არსებით საფუძველს 

ქართული და მსოფლიო კულტურის ღირებულებათა ჩამოყალიბებისა და 

განმტკიცებისათვის, დემოკრატიისა და ჰუმანიზმის იდეალებზე 

ორიენტაციისთვის, რაც აუცილებელია სამოქალაქო საზოგადოების არსებობისა 

და განვითარებისათვის. 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია: 

სტუდენტს: 

მისცეს ფართო ცოდნა ქართული ფილოლოგიის დარგში ლინგვისტიკის და 

ლიტერატურათმცოდნეობის საფუძვლებისა და პრინციპების, ლიტერატურის 

თეორიისა და ისტორიის ძირითადი ასპექტების შესახებ; ზოგადად 

ჰუმანიტარულ და ფილოლოგიურ მეცნიერებებთან დაკავშირებული 

ინტერდისციპლინური და კომპლექსური საკითხების შესახებ. 

შეასწავლოს ქართული ენის ფონეტიკური და გრამატიკული სტრუქტურები,  

ლექსიკურ-სემანტიკური და სტილისტიკური თავისებურებები, 

სიტყვათწარმოების პრინციპები, ქართული ენისა და ლიტერატურის ისტორია, 

ქართული ზეპირსიტყვიერება და ლიტერატურის თეორია;  

გააცნოს ენათმეცნიერებისა და ლიტერატურათმცოდნეობის მნიშვნელოვანი 

ტენდენციები, კვლევის თავისებურებები, დანიშნულება და ფუნქცია ქართული 

ენისა და ლიტერატურის მნიშვნელოვანი წყაროების საშუალებით; 



გამოუმუშაოს პრაქტიკული უნარები ენათმეცნიერებისა და 

ლიტერატურათმცოდნეობის მიმართულებებით;  ფილოლოგიური მონაცემების 

შეგროვების, გაანალიზების, დასკვნების გამოტანის, არგუმენტირებული 

მსჯელობის, კრიტიკული და კრეატიული/შემოქმედებით აზროვნების, 

ინტერპრეტირების, დასაბუთების, კვლევის მეთოდების შერჩევის, ანალიზის, 

სინთეზისა და შეფასების უნარები; შრომის ბაზრისა და დამსაქმებლის 

ინტერესებიდან გამომდინარე, დარგისთვის დამახასიათებელი აუცილებელი 

პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, ინფორმაციული ტექნოლოგიების, მულტიმედიური 

და საბიბლიოთეკო რესურსების შერჩევის უნარი; 

განუვითაროს საკუთარ აკადემიურ და პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვის,  

ეთიკური ნორმებისა და აკადემიური კეთილსინდისიერების დაცვის,  

კულტურული და მსოფლმხედველობრივი მრავალფეროვნების პატივისცემის 

უნარი. 

სწავლის შედეგები 

 

ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის სწავლის შედეგები 

ლოგიკურადაა დაკავშირებული  სწავლის მიზნებთან. 

 

 

 

 
 

ა )ცოდნა და გაცნობიერება 

კურსდამთავრებულს: 

I. აქვს ქართველური ენათმეცნიერების, ლინგვისტური კვლევის ასპექტების, 

ლიტერატურათმცოდნეობის საფუძვლებისა და პრინციპების, ლიტერატურის 

თეორიისა და ისტორიის ძირითადი ასპექტების შესახებ ფართო ცოდნა; აღწერს 

ქართული ენის სტრუქტურისა და ფუნქციონირების საბაზისო საკითხებს; 

მრავალსაუკუნოვანი ქართული ლიტერატურისა და ქართული 

ზეპირსიტყვიერების პროცესებს; 

II. იცნობს და განიხილავს ქართული დიალექტოლოგიის, ლექსიკოლოგიისა და 

ლექსიკოგრაფიის ძირითად თემებს, მრავალსაუკუნოვან ქართულ ლიტერატურას 

შესაბამის კულტურულ-ისტორიულ კონტექსტში, მსოფლიო ლიტერატურულ 

პროცესებთან მიმართებით. 

ბ)უნარები 

III. მსჯელობს ქართული ფილოლოგიის ძირითად საკითხებზე; პრაქტიკულად 

ერკვევა, ხსნის და გადმოსცემს ქართული ენის ფონეტიკა-ფონოლოგიის, 

მორფოლოგიისა და სინტაქსის, ქართული ლექსიკოლოგიის, ლექსიკოგრაფიის, 

დიალექტოლოგიის, ლიტერატურათმცოდნეობის საბაზისო საკითხებს;  

IV. განსაზღვრავს და პრაქტიკულად იყენებს ენის სტრუქტურულ კომპონენტებს;  

V. ფლობს საანალიზო მასალის შეგროვება-დამუშავების საველე და/ან სხვა 

მეთოდებს; იყენებს ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, 

საბიბლიოთეკო და ელექტრონულ რესურსებს;  

VI. კითხულობს და აანალიზებს ლიტერატურულ ტექსტს, ახდენს მის 

ინტერპრეტირებას და კონტექსტუალიზაციას მსოფლიო ლიტერატურის 

ეპოქებთან, მიმდინარეობებთან, სხვადასხვა კულტურულ სტილთან, 

ისტორიულ-პოლიტიკურ, სოციალურ პროცესებთან მიმართებით;  

VII. ქმნის გამართული ფორმის, ლოგიკურად დასაბუთებულ, არსებითი 

აკადემიური სტანდარტების შესაბამის სხვადასხვა ფორმატის ნაშრომს; 

გადმოსცემს მიღებულ ცოდნას ლოგიკურად ორგანიზებული საილუსტრაციო 

ნიმუშების დემონსტრირებით, შესაბამისი თეორიულ-მეთოდოლოგიური ჩარჩოს 

გამოყენებით აყალიბებს ზეპირ და წერილობით დასკვნას. 

გ)პასუხისმგებლობა და 
ავტონომიურობა 

VIII. ენობრივი მოვლენებისა და ფაქტების, ქართული ლიტერატურის 

ანალიზისას შეიმუშავებს კრიტიკულ მიდგომას; განსაზღვრავს და კრიტიკულად 

აფასებს ლიტერატურულ ტექსტში ეთიკურ, ისტორიულ-იდეოლოგიურ 

საკითხებს;  



IX. ტოლერანტობის პრინციპებზე დაყრდნობით აანალიზებს ლიტერატურულ და 

ლინგვისტურ მოვლენებს; გამოხატავს პატივისცემას ქართულის, როგორც 

სახელმწიფო ენისა და უმცირესობათა ენების მიმართ;  

X.ინდივიდუალური და გუნდური მუშაობის პროცესში მოქმედებს საკუთარი და 

სხვების განვითარების მიზნით, თანამშრომლობის ძირითადი პრინციპების, 

აკადემიური კეთილსინდისიერების ნორმების დაცვით. 

სწავლება-სწავლის მეთოდები 

ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის 

სწავლების კომპონენტის განსახორციელებლად შესაძლებელია გამოიყენებოდეს 

სწავლება-სწავლის შემდეგი მეთოდები:   

 ლექცია/ინტერაქტიული ლექცია; 

 ახსნა; 

 ვერბალური მეთოდები (თხრობა, საუბარი); 

 ჯგუფში მუშაობა; 

 დემონსტრირება/პრეზენტაციები; 

 გონებრივი იერიში/პროვოცირება; 

 დისკუსია; 

 ინდუქცია, დედუქცია,  

 დიდაქტიკური მეთოდი; 

 ანალიზი და სინთეზი; 

 წერითი გამოკითხვა;  

 წერითი დავალება; 

 ტექსტზე მუშაობა/ტექსტის კითხვა და 

კომენტირება/ინტერპრეტაცია/კრიტიკული და თეორიული ანალიზი; 

 სიტუაციური ანალიზი; 

 კითხვა–პასუხის მეთოდი; 

 აუდიოვიზუალური მეთოდი; 

 ურთიერთშეფასება; 

 ჯგუფური მუშაობა   

 ზეპირი პრეზენტაცია; 

 დიალოგი; 

 ვიქტორინა; 

 დებატები; 

 მასალის დამოუკიდებლად მოძიება-დამუშავება და ანალიზი; 

 წყაროზე მუშაობის მეთოდი (ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, 

მასალის დაკონსპექტება); 

 წიგნზე მუშაობის მეთოდი (ჩანაწერების გაკეთება, მასალის 

დაკონსპექტება) 

შეფასების სისტემა 
 

სასწავლო კომპონენტში მაქსიმალური შეფასება 100 ქულის ტოლია, საიდანაც შუალედურ 

შეფასებას ეთმობა 60 ქულა, ხოლო დასკვნით შეფასებას - 40 ქულა.  

 

 შუალედური შეფასება მოიცავს: 

ა) შუალედური გამოცდის შეფასებას - მაქსიმუმ 20 ქულა; 

ბ) მიმდინარე შეფასებებს - მაქსიმუმ 40 ქულა.  

მიმდინარე შეფასების კომპონენტები მოიცავს წერით გამოკითხვებს (ტესტი, რეზიუმე, 

საშინაო დავალება, ესე, ქვიზი, რეფერატი და სხვ.),  ზეპირ გამოკითხვებს (დისკუსია, 



დებატები, პრეზენტაცია, აქტიურობადა სხვ.) და შეფასების სხვა ფორმებს (როლური 

თამაში, პოსტერი და სხვ). 

 

შუალედური შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია 21 ქულა, ხოლო 

დასკვნითი გამოცდის მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი არის 20 ქულა. 

 

შეფასებათა სისტემა უშვებს ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

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

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

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

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

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

არსებობს ორი უარყოფითი შეფასება: 

ვ) (FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს 

ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით ხელახლა 

გამოცდაზე გასვლის უფლება; 

ზ) (F) ჩაიჭრა– მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, სტუდენტს მნიშვნელოვანი 

სამუშაო აქვს ჩასატარებელი, ანუ საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

დასაქმების სფეროები 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებების ბაკალავრი ქართულ ფილოლოგიაში  შეიძლება 

დასაქმდეს: 

1. ადგილობრივ და საერთაშორისო ინსტიტუციებში; 

2. სამეცნიერო, კვლევით და საგანამანთლებლო ცენტრებსა და  

დაწესებულებებში; 

3.  საჯარო  და კერძო სექტორში; 

4.   სახელმწიფო და კერძო, სამთავრობო და არასამთავრობო 

სტრუქტურებში როგორც ცენტრალურ, ისე მუნიციპალურ დონეზე; 

5. რედაქციებსა და გამომცემლობებში; 

6. სახელმწიფო და კერძო მედიაცენტრებში, სატელევიზიო და 

რადიომაუწყებლობებში, საინფორმაციო და ტურისტულ სააგენტოებში; 

7. კულტურისა და ხელოვნების ცენტრებში, მუზეუმებში, არქივებში, 

საბანკო სექტორსა და სხვა დაწესებულებებში იმ პოზიციებზე, რომლებიც 

ითვალისწინებს ბაკალავრის ხარისხის მქონე სპეციალისტს. 

შეძენილი ცოდნა და უნარ-ჩვევები შესაძლებლობას მისცემს 

კურსდამთავრებულს დამოუკიდებლად დაგეგმოს საკუთარი უწყვეტი 

პროფესიული განვითარება, დაადგინოს საკუთარი შემდგომი სწავლის 

საჭიროებები და სწავლა გააგრძელოს აკადემიური განათლების მეორე 

საფეხურზე. 

 

პროგრამის კურსდამთავრებულს შეეძლება დასაქმდეს პედაგოგიური 

მიმართულებით დამატებითი კვალიფიკაციის (მასწავლებელის მომზადების 

საგანმანათლებლო პროგრამის გავლის) მინიჭებისას ქართული ენისა და 

ლიტერატურის მასწავლებლად სკოლაში.   

სწავლის საფასური 

საქართველოს მოქალაქე და 

უცხოქვეყნის მოქალაქე 

სტუდენტებისათვის 

უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის სწავლის წლიური საფასური 

საქართველოს მოქალაქე სტუდენტებისთვის შეადგენს 2250 ლარს. უცხო ქვეყნის 

მოქალაქე სტუდენტებისთვის სწავლის წლიურ საფასურს ადგენს უნივერსიტეტი, 

ფაკულტეტი ან პროგრამა მთავრობასთან შეთანხმებით. 
პროგრამის ადამიანური რესურსები: 



განხორციელებისათვისსაჭირო 

ადამიანურიდამატერიალური 

რესურსი 

 

პროგრამის განხორციელებაში ჩართულია 29 ადამიანი (მათ შორის, 27 აკადემიური პირი 

და 2 მოწვეული პერსონალი). 

 

  ბსუ-ს პროფესორები: 

 

1. მაია ბარამიძე 

2. მალხაზ ჩოხარაძე 

3. მამია ფაღავა 

4. რამაზ ხალვაში 

5. თინა შიოშვილი 

6. მაია კიკვაძე 

7. შორენა მახაჭაძე 

8. ინგა შამილიშვილი 

9. მარინე გიორგაძე 

10. ჯემალ კარალიძე 

11. ლალი ზაქარაძე 

 

ბსუ-ს ასოცირებული პროფესორები: 

12. ნათელა ფარტენაძე 

13. მზია ხახუტაიშვილი 

14. ნანა ცეცხლაძე 

15. ნანა ტრაპაიძე 

16. გურამ ბახტაძე 

17. თემურ ავალიანი 

18. ლევან ხალვაში 

19. მალხაზ ბალაძე 

20. თამილა დავითაძე 

21. იბრაიმ დიდმანიძე 

22. ლილე თანდილავა 

23. ლალი ანთიძე 

ასისტენტ პროფესორები: 

24. მარიამ კორინთელი 

25. თეონა აბულაძე 

26. კესო ბორჩხაძე 

27. ლეილა დიასამიძე 

 

მოწვეული პერსონალი: 

28. მანანა თანდაშვილი 

29. შოთა ჯიჯიეშვილი 

მატერიალური რესურსი:  

 

„ქართული ფილოლოგიის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამით 

გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მისაღწევად სტუდენტებისთვის შეზღუდვების 

გარეშე ხელმისაწვდომია უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა დამატერიალურ- 

ტექნიკური რესურსი, კერძოდ: საგანმანათლებლო პროგრამა უზრუნველყოფილია 

შესაბამისი სახელმძღვანელო და მეთოდური ლიტერატურით. ბსუ-ს ილია ჭავჭავაძის 

ბიბლიოთეკა სტუდენტებს უზრუნველყოფს  სასწავლო კურსების სილაბუსებით 

გათვალისწინებული შესაბამისი მატერიალური და ელექტრონული 

სახელმძღვანელოებით, სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურით, აგრეთვე 



ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის მონაცემთა ბაზით. უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში 

დაცულია საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისი ბეჭდური და ელექტრონული 

ფონდი, რომელიც ხელმისაწვდომია სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალისთვის. 

ამდენად, უნივერსიტეტს აქვს პროგრამის განსახორციელებლად საჭირო წიგნადი ფონდი,  

რომელიც სისტემატურად ივსება უახლესი ლიტერატურით.  

უნივერსიტეტში სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ ისარგებლონ უფასო ინტერნეტით. 

ბსუ-ს ილია ჭავჭავაძის საბიბლიოთეკო (ქ. ბათუმი, ნინოშვილის ქ. N35 (ბსუ-ს I 

კორპუსი) რესურსებს შეადგენს საჭირო ინვენტარით აღჭურვილი სამკითხველო და 

კომპიუტერული დარბაზები, საბიბლიოთეკო კოლექციები (სხვადასხვა ენაზე 

გამოცემული წიგნადი და  არაწიგნადი ფონდი: სახელმძღვანელოები, სამეცნიერო და 

მხატვრული ლიტერატურა, პერიოდული გამოცემები, საცნობარო გამოცემები, 

ელექტრონული რესურსები და ა.შ.); ელექტრონული ბიბლიოთეკა (ელექტრონული 

წიგნები და პერიოდული გამოცემები, აუდიო და ვიდეოჩანაწერები; ელექტრონული 

სამეცნიერო ბაზები). 

ბსუ-ს პერსონალს და სტუდენტს შეუძლია ისარგებლოს ბიბლიოთეკის 

კომპიუტერული ტექნიკით სამკითხველო და კომპიუტერულ დარბაზებში ელექტრონული 

რესურსებითა და ბეჭდური საბიბლიოთეკო ერთეულის ბიბლიოთეკიდან გარკვეული 

ვადით გატანის უფლებით (ე. წ. აბონემენტით მომსახურება).  

 

უნივერსიტეტს წვდომა აქვს შემდეგ ძირითად საერთაშორისო ბაზებთან:     

• Elsevier - www.elsevier.com;  

• sciencedirect- www.sciencedirect.com;  

• Scopus - www.scopus.com;  

• EBSCO და სხვა. ასევე, უნივერსიტეტს წვდომა აქვს კემბრიჯის სხვადასხვა 

მიმართულების ბაზებთან, ჩამონათვალი და მათზე ზოგადი ინფორმაცია 

ხელმისაწვდომია ბსუ-ს ვებგვერდზე: https://www.bsu.edu.ge/sub-15/page/2-174/index.html   

• ბიბლიოთეკა იყენებს მართვის ინტეგრირებულ სისტემებს „Open Biblio“ და 

„KOHA“, რაც საშუალებას აძლევს მკითხველს დისტანციურად მონახოს და დაჯავშნოს 

მისთვის საინტერესო რესურსი; დამატებითი ინფორმაცია საბიბლიოთეკო რესურსების 

შესახებ იხილეთ ბმულზე - http://www.bsu.edu.ge/sub-15/page/2-237/index.html   

• ბსუ, როგორც ორგანიზაცია, დარეგისტრირებულია EURAXESS-ის პორტალზე, 

შესაბამისად, უნივერსიტეტის სამეცნიერო და აკადემიურ პირებს აქვთ შესაძლებლობა 

დარეგისტრირდნენ EURAXESS ვებ. გვერდზე, რაც საშუალებას აძლევს მათ, რომ ჩაერთონ 

საერთაშორისო კონკურსებსა და პროექტებში, მოიპოვოთ დაფინანსება. 

 ბსუ-ს ქართული ფილოლოგიის  დეპარტამენტში სასწავლო ლიტერატურისა და სხვა 

მასალის მოპოვებას სტუდენტი შეძლებს აგრეთვე ქართული ფილოლოგიის  

დეპარტამენტის ბიბლიოთეკაში (ოთახი №45) ელექტრონულ ჟურნალში 

„ქართველოლოგიის მაცნე“ 

https://openjournals.ge/index.php/philologicalbulletin/article/view/3728/4006   
უნივერსიტეტს აქვს პროგრამის განსახორციელებლად საჭირო შესაბამისი ინვენტარითა 

და ტექნიკით აღჭურვილი სასწავლო აუდიტორიები, საკონფერენციო დარბაზი, 

საპროფესორო აუდიტორია, სადაც სტუდენტებს პროფესორები უწევენ კონსულტაციას, 

სასწავლო/სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი და კომპიუტერული აუდიტორიები. 

 

                               პროგრამაზე მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა:  

ბსუ-ში სტუდენტთა კონტინგენტის განსაზღვრის წესის შესაბამისად დასაქმების ბაზრის 

კვლევის, კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებლის, მატერიალურ-ტექნიკური 

ბაზისა და ადამიანური რესურსის გათვალისწინებით,  ქართული ფილოლოგიის 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა 

განისაზღვრა 80 - ით. 
პროგრამის ფინანსური 

უზრუნველყოფა 

 

ინფორმაცია პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფის შესახებ თან ერთვის. იხ. დანართი: 



დამატებითი ინფორმაცია 

(საჭიროების შემთხვევაში) 

 

 
 


