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სასწავლო გეგმა

ფაკულტეტი: სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა
ინსტიტუტი / დეპარტამენტი / კათედრა / მიმართულება: ჟურნალისტიკა
სასწავლო პროგრამის სახელწოდება: მედია და ახალი ტექნოლოგიები
სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა
სასწავლო პროგრამის ხელმძღვანელი / კოორდინატორი: დალი ოსეფაშვილი,  ასოცირებული პროფესორი.
აკადემიური საბჭოს მიერ სასწავლო პროგრამის დამტკიცების თარიღი, დადგენილების ნომერი: 2010 წლის 25 ივნისი,#64/2010
სასწავლო პროგრამის ამოქმედების თარიღი (სასწავლო წელი): 2010–2011 შემოდგომის სემესტრი

№

სასწავლო კურსის დასახელება სასწავლო კურსის
სტატუსი:

სავალდებულო,
არჩევითი

საკონტაქტო/ 
დამოუკიდებელი 

მუშაობის საათების 
რაოდენობა

ლექტორი/ 
ლექტორები

კრედიტების
საერთო

რაოდენობა

კრედიტების განაწილება

სემესტრები

I II III IV

1. ახალი ამბების ჟურნალისტიკა I სავალდებულო 45/80 დალი 
ოსეფაშვილი

5 X

2. ანალიზი და თვალსაზრისი სავალდებულო 60 /65 ია ანთაძე 5 X
3. მედია სამართალი სავალდებულო 60 /65 ნოდარ 

თოფურიძე 10
X

4. არჩევითი საგანი სტუდენტს შეუძლია 
აირჩიოს 1 საგანი 
უნივერსიტეტის 
კურიკულუმიდან

           10
    X

5. ახალი ამბების ჟურნალისტიკა II სავალდებულო 45/80 დალი 
ოსეფაშვილი 5 X

6. ინტერნეტმედია სავალდებულო 60 /65 ნათია 
კუპრაშვილი 5 X

7. მედიის კვლევის მეთოდები სავალდებულო 60 /65 ელადა X



გამრეკლიძე 5

8. სატელევიზიო გადაცემის
მომზადება

(პრაქტიკული კურსია, რომელიც 
იკითხება “საზოგადოებრივ 

მაუწყებელში”)

სავალდებულო 45/80
გიორგი 

ჩართოლანი

5

X

9. მედეამენეჯმენტი სავალდებულო 45/80 ნანა საჯაია 5 X

10. პროფესიული წერა მეცნიერების, 
განათლების და 
ტექნოლოგიების შესახებ

სავალდებულო–
არჩევითი

60 /65 მარიამ გერსამია 5
X

11. რადიოგადაცემის მომზადება
(პრაქტიკული კურსია, რომელიც 

იკითხება რადიო 
“თავისუფლებაში”)

სავალდებულო 45/80 მარინა
ვაშაყმაძე 5

X

12. ჟურნალის წარმოება სავალდებულო 45 /65 დალი 
ოსეფაშვილი

5 X

13. გაზეთის წარმოება სავალდებულო 60 /65 მარიამ გერსამია 5

X

15 არჩევითი საგანი
სტუდენტს შეუძლია 
აირჩიოს 1 საგანი 
უნივერსიტეტის 
კურიკულუმიდან

5 X
14. Web 2.0. და ინფორმაციულ-

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები
სავალდებულო 30/95

მაკა ერაძე 5 X



15. საგამოძიებო ჟურნალისტიკის 
თეორია და პრაქტიკა

არჩევითი კურსი
ჟურნალისტიკის 
მაგისტრატურის
სტუდენტებისთვის

45/80 მაგდა 
მემანიშვილი

5

X

16. სამაგისტრო ნაშრომი
30 X

17. სულ 120 30 30 30 30

შესაძლებელია აგრეთვე, პროგრამის და სამაგისტრო ნაშრომის სპეციფიკიდან გამომდინარე, სტუდენტმა აირჩიოს საგნები 30 კრედიტის 
ფარგლებში თსუ-ს, ან საზღვარგარეთის რომელიმე უმაღლესი სასწავლებლის კურიკულუმიდან. არჩევანი სტუდენტმა უნდა შეათანხმოს 
პროგრამის ხელმძღვანელთან.

სასწავლო პროგრამის ხელმძღვანელის ხელმოწერა: ____________________________

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის ხელმოწერა: ____________________________

ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსის ხელმოწერა: ____________________________

ფაკულტეტის დეკანის ხელმოწერა: ____________________________

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის ხელმოწერა: ____________________________

თარიღი: ___ ___ ______              ფაკულტეტის ბეჭედი: 


