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2. ბაკალავრიატი

3. არჩევითი

სასწავლო კურსის მიზნები

კურსის მიზანია შეუქმნას სტუდენტებს წარმოდგენა
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სამოქალაქო კონფლიქტებზე.კურსდამთავრებულ
სტუდენტს ეცოდინება კონფლიქტების წარმოშობის
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3. შუალედური
გამოცდის/გამოცდების
ჩასაბარებლად განკუთვნილი
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დაშვების წინაპირობები

სწავლის შედეგები
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საერთაშორისო
ურთიერთობებში;
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მოცემული წინამდებარე კურსის საფუძვლები და
წარმოადგენს ბმას შესასწავლი საკითხებისა. ასევე,
საკითხავი
მასალის
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წერითი მუშაობა; დისკუსია-დებატები; ჯგუფური
მუშაობა
kursis warmatebis gasavlelad aucilebelia miwodebuli literaturis
gacnoba da saklaso diskusiebSi monawileoba. studentebs eqnebaT
saSualeba ifiqron kritikulad da warmoadginon sakuTari kvlevebi
TiToeul Temaze.
kursi warmoadgens leqciebisa da seminarebis nazavs. TiToeuli
leqciis pirvel nawilSi saubari iqneba axal masalaze, xolo meore
nawilSi moxdeba wakiTxuli masalebisa da referatebis wardgena da
ganxilva.

შეფასების კრიტერიუმები

ლექციაზე დასწრება - 5%
ესე - 15%
პრეზენტაცია - 15%
შუალედური გამოცდა - 25%
საბოლოო გამოცდა - 40%

განვლილი პროგრამის ათვისება შეფასებული იქნება
100 ქულიანი სისტემით, რომელიც სასწავლო პროცესში
ჩართული მეთოდების წილისგან შედგება.
სტუდენტის სემესტრის განმავლობაში გაწეული
შრომის
შეფასება
გარკვეული
შეფარდებით
ითვალისწინებს:





მისი დამოუკიდებელი მუშაობის შეფასებას;
შუა სემესტრულ შეფასებას;
საბოლოო გამოცდის შეფასებას.

სტუდენტების ცოდნის შეფასებისათვის გამოიყენება
როგორც ზეპირი, ასევე წერითი(ტესტური) გამოკითხვა.
დასკვნით
გამოცდაზე
დაშვების
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სემესტრის
განმავლობაში(სემინარი,
შუალედური
გამოცდა) სტუდენტის მიერ მინიმუმ 21 ქულის
დაგროვება. სტუდენტი, რომელსაც დაგროვებული არ
ექნება
სავალდებულო
მინიმალური
ქულა(21),
საბოლოო გამოცდაზე არ დაიშვება.
ძირითადილიტერატურა
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Tbilisi, 2009
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დამხმარე ლიტერატურა და
სხვა სასწავლო მასალა
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დამატებითი
ინფორმაცია/პირობები

სტუდენტი აუცილებლად უნდა დაესწროს ლექციასემინარებსა
და
პრაქტიკულ
მეცადინეობებს.
დაუშვებელია ლექციის გაცდენა არასაპატიო მიზეზით.
ლექციების გაცდენა აისახება საბოლოო შეფასებაზე.
თუ სტუდენტი არასაპატიოდ გააცდენს ჩატარებული
საკლასო მეცადინეობების 30%-ზე მეტს (ფინალური და
შუალედური გამოცდების გამოკლებით), მოიხსნება
კურსის გავლიდან
ტესტის, შუალედური ან ფინალური გამოცდის
აღდგენის უფლება სტუდენტს ეძლევა
მხოლოდ
გამოცდების
ჩატარების
დებულებით
გათვალისწინებულ შემთხვევებში ხარისხის მართვისა
და მონიტორინგის სამსახურის გადაწყვეტილებით.
ლექტორს სტუდენტისათვის აღდგენის მიცემის
უფლება არ აქვს.
სტუდენტს მოეთხოვება ყურადღებით მოუსმინოს
ლექტორს და აქტიური მონაწილეობა მიიღოს სალექციო
თემის ირგვლივ გამართულ დისკუსიებში.
დაუშვებელია ლექცია-სემინარებსა და პრაქტიკულ
მეცადინეობებზე სტუდენტის სხვა საქმით დაკავება
(ერთმანეთთან საუბარი, რაიმეს გადაწერა და სხვ.).
დაუშვებელია წერილობითი და ზეპირი გამოკითხვის
დროს ნებისმიერი სახის გადალაპარაკება სტუდენტებს
შორის, წიგნიდან, კოდექსიდან ან ერთმანეთისაგან
გადაწერა. აღნიშნული წესის დამრღვევი სტუდენტი

დატოვებს აუდიტორიას და
ჩაუბარებლად ჩაეთვლება.
დაუშვებელია
სარგებლობა.

ლექციაზე

ტესტი

მობილური

ან

გამოცდა

ტელეფონით

აღნიშნული საგნის ფარგლებში ლექტორმა შეიძლება
დაუწეროს სტუდენტს ბონუსი არაუმეტეს 2%.”
მიზანშეწონილია,
რომ
კურსზე
სემესტრულად
დარეგისტრირდეს მაქსიმუმ 30 სტუდენტი.
საბოლოო გამოცდა ტარდება საგამოცდო ცენტრში.

დანართი
სასწავლო კურსის შინაარსი

№

1

2

თემა

(ლექცია/სამუშაო ჯგუფი/პრაქტიკული,
ლაბორატორიული სამუშაო და ა.შ.)

კursis Sesavali
კურსის სტრუქტურის და თითოეული ლექციის შინაარსის
გაცნობა; შეფასების სისტემის ახსნა;რეფერატების თემებისა
და პრეზენტაციის თარიღების შერჩევა.

სასწავლო მასალა
jemal gamaxaria, (red) afxazeTi:
saqarTvelos istoriis narkvevebi, 2009,
489-566
afxazeTis konfliqtis mogvarebis
samarTlebrivi CarCoebi, Tbilisi, 2009

eTnokonfliqtebi saqarTvelos teritoriაze
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