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ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მისამართი:
6010, ქ. ბათუმი ნინოშვილის ქ., №35ტელ/ფაქსი: (+995 222) 27 17 87 ელ. ფოსტა:
info@bsu.edu.ge
რუსული ფილოლოგია

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოლოგიაში
რუსული ფილოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 240კრედიტს: ძირითადი
სასწავლოკურსები - 180კრედიტი (155 კრედიტი სავალდებულო და 25 კრედიტი
არჩევითი სასწავლო კურსები), დამატებით სპეციალობა/არჩევითი კურსები - 60
კრედიტი.
პროგრამის მიზანიააღზარდოს თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი კომპეტენციის
მქონე მაღალკვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი, ცვალებად პროფესიულ გარემოში
ადვილად ადაპტირებადი ფილოლოგი, რომელიც იქნება მაღალი მოქალაქეობრივი
შეგნებისა და აქტივობის, ჰუმანიზმის, დემოკრატიის, ლიბერალური ღირებულებებისა
და პრინციპების მატარებელი თავისუფალი პიროვნება.
აღზარდოს ზოგადი ჰუმანიტარული განათლების მქონე სპეციალისტი რუსულ
ფილოლოგიაში, რომელსაც გააზრებული ექნება მომავალი პროფესიის არსი და
სოციალური მნიშვნელობა, აღჭურვილი იქნება ძირითადი ფილოლოგიური
დისციპლინების თეორიული საფუძვლების ცოდნითა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევებით,
გამოყენებითი ხასიათის მეცნიერული კვლევის ჩატარების გამოცდილებით,
კულტურათშორისი კომუნიკაციის უნარით, ინდივიდუალური და ჯგუფური მუშაობის
პრინციპებით, მზად იქნება სწავლების მეორე საფეხურის აკადემიური პროგრამების
გასავლელად ან შრომის ბაზარზე დასაქმებისათვის.
ცოდნა და გაცნობიერება:
1) აქვს რუსული ფილოლოგიის (რუსული ენისა და ლიტერატურის) ფართო ცოდნა,
აცნობიერებს რუსული ფილოლოგიის კომპლექსურ საკითხებს;
2)ფლობს რუსულ ენას B.2 დონეზე მიმართულებებით: მოსმენა, ლაპარაკი, კითხვა,
წერა;
3) აქვს მთარგმნელობითი საქმიანობის საფუძვლების ზოგადი ცოდნა.
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:
1)ფლობს რუსული დისკურსის დაკვირვებისა და ანალიზის უნარ-ჩვევებს და შეუძლია
ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის მეშვეობით
გამოყენებითი ხასიათის კვლევის
ჩატარება ხელმძღვანელის მიერ წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად;
2)შეუძლია რუსული ტექსტების წერის, კითხვის, ინტერპრეტაციის სტრატეგიების
გამოყენება რუსული დისკურსის ათვისებისას;
3)შეუძლია მთარგმნელობითი საქმიანობის ელემენტარული უნარ-ჩვევების გამოყენება.
დასკვნის უნარი:
შეუძლია რუსული ენობრივი და ლიტერატურული მასალის შეგროვება, დაკვირვება,
გაანალიზება და ხელმძღვანელის მითითებით არგუმენტირებული დასკვნების
ჩამოყალიბება.
კომუნიკაციის უნარი:
1)კურსდამთავრებულს შეუძლია იდეების და არსებული პრობლემების გადაჭრის
გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება; მიღებული ცოდნის
რეფერატებში, საკურსო და საბაკალვრო ნაშრომებში გამოყენება და სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის ზეპირად გადაცემა ქართულ და რუსულ ენებზე; თარგმნა
რუსული ენიდან მშობლიურ ენაზე;
2) შეუძლია წარმატებული კომუნიკაცია და პრეზენტაცია რუსულ ენაზე; თარგმნა და
ინტერპრეტაცია მშობლიურიდან რუსულ ენაზე;
3) ფლობს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს და შეუძლია
მათი შემოქმედებითად გამოყენება. პრეზენტაციების მომზადება ქართულ და რუსულ
ენებზე;
სწავლის უნარი:
1)კურსდამთავრებულს შეუძლია საგრანტო პროექტებში, კონკურსებსა დასხვადასხვა
სასწავლო და გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობითგაიღრმავოს ცოდნა;

შეფასების წესი

2) შეუძლია რუსულ ფილოლოგიაში შეძენილი ცოდნის თანმიმდევრულად და
მრავალმხრივად შეფასება დაშემდგომი სწავლის საჭიროების დადგენა. შეუძლია
სწავლა გააგრძელოს მაგისტრატურაში.
ღირებულებები:
1) კურსდამთავრებულს გაცნობიერებული და გათავისებული ექნება ეროვნული და
ზოგადსაკაცობრიო ფასეულობები, ტრადიციები, ჩამოყალიბდება ჰუმანიზმის,
დემოკრატიის,
ლიბერალურიღირებულებისპრინციპებისმატარებელი,კრიტიკულად
მოაზროვნე
თავისუფალიპიროვნება,
რომელსაც
აქვს
ინტერკულტურულ
ურთიერთობათა უნარი და აქვს მაღალი მოქალაქეობრივი შეგნება.
2)
შეეძლება
კულტურათა
მედიატორის,
შუამავლის
როლის
შესრულება
მულტილინგვურ კომუნიკაციაში;
3) გამომუშავებული ექნება მოქალაქეობრივი შეგნება და მზად იქნება მათ
დასამკვიდრებლად პროფესიულ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.
სტუდენტის შეფასება ხდება შემდეგი სახით:
ა) (A) ფრიადი - 91 ქულა და მეტი; ბ) (B) ძალიან კარგი - 81-90 ქულა; გ) (C) კარგი - 71-80
ქულა; დ) (D) დამაკმაყოფილებელი - 61-70 ქულა; ე) (E) საკმარისი - 51-60 ქულა.

საკონტაქტო პირი

(FX) ვერ ჩააბარა - 41-50 ქულის მიღების შემთხვევაში სტუდენტს უფლება ეძლევა
დამატებით გამოცდაზე ერთხელ კიდევ გავიდეს. (F) ჩაიჭრა - 40 ქულის ან ნაკლების
მიღებისას სტუდენტს საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.
ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სლავისტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი
მარინე აროშიძე
(+995) 77 14 10 30marina.aroshidze@yahoo.com

