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პროგრამის  სახელწოდება  
ხელოვნების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა 
 
მისანიჭებელი  კვალიფიკაცია  
ხელოვნების ბაკალავრი 
 
სწავლების  მოცულობა  კრედიტებით  
240 
 
სწავლების  ენა  
ქართული 
 
პროგრამის  მიზანი  
ხელოვნების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს მისცეს ფართო 
ცოდნა სახვით ხელოვნებაში, კერძოდ, ფერწერასა და ვიზუალურ ხელოვნებაში;  სტუდენტმა 
კრიტიკულად გაიაზროს ფერწერასა და ვიზუალურ ხელოვნებაში არსებული მიმდინარეობები, 
შეძლოს ფერწერასა და ვიზუალურ ხელოვნებაში მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება; 
პროგრამა მიზნად ისახავს აგრეთვე შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური 
სპეციალისტების მომზადებას. 
 
დასაქმების  სფეროები  
ხელოვნების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ, ბაკალავრი 
შეიძლება დასაქმდეს სამხატვრო გალერეებში, მუზეუმებში, ხელოვნების აუქციონებზე, 
სახელმწიფო თუ არასამთავრობო სტრუქტურებში, ასევე შექმნას საკუთარი პორტფოლიო და 
დაიწყოს ბიზნესი. 
 
პროგრამაზე  დაშვების  წინაპირობა  
პროგრამაზე ჩარიცხვა ხდება შემოქმედებითი კონკურსით და ერთიანი ეროვნული გამოცდების 
შედეგად კოეფიციენტებით რანჟირებული ქულებით. შემოქმედებით კონკურსს აბიტურიენტები 
გადიან ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარებამდე. შემოქმედებითი ტურის ჩატარების წესს 
ადგენს უნივერსიტეტი. 
 
 
სწავლის  შედეგები   
ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციები: 
 

ცოდნა  და  გაცნობიერება  -  კურსდამთავრებულს აქვს სახვითი ხელოვნების, კერძოდ, 
ფერწერისა და ვიზუალური ხელოვნების სფეროს ფართო ცოდნა, რაც მოიცავს თეორიებისა და 
პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას. კურსდამთავრებული აცნობიერებს კომპლექსურ საკითხებს 
ფერწერასა და ვიზუალურ ხელოვნებაში.  
კურსდამთავრებულს აქვს ხელოვნების ისტორიის სხვადასხვა ეტაპებისა და განვითარების  ცოდნა;  
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ცალკეული ეპოქებისა და რეგიონების/ქვეყნების (მაგ.: ახლო აღმოსავლეთი, საქართველო, 
თანამედროვე დასავლეთ ევროპა და ამერიკა, აღორძინების ხანა, შუა საუკუნეები) კულტურული 
მონაპოვრების, ასევე ხელოვნების ნიმუშთა მხატვრულ-ესთეტიკური ღირებულების ძირითადი 
კრიტერიუმებისა და მახასიათებლების ცოდნა; დარგის საფუძვლებისა და მახასიათებლების 
ცოდნა; ხელოვნების ნიმუშთა იდენტიფიცირების (ამა თუ იმ ხალხისა და ეპოქისადმი 
მიკუთვნებულობის) საფუძვლებისა და პრინციპების ცოდნა. 
კურსდამთავრებულმა იცის ხატვის ტექნიკური საკითხები, ფერწერაში გამოხატვისა და 
ვიზუალური აღქმის ძირითადი პროცესები.  
 
კურსდამთავრებულს გააზრებული აქვს თანამედროვე კულტურულ დაწესებულებებში 
მარკეტინგისა და მენეჯმენტის ძირითადი პრინციპები, არსი. გარდა ამისა, კურსდამთავრებულს 
გაცნობიერებული ექნება მსოფლიო ხელოვნების ისტორიის ყველა ძირითადი ეტაპობრივი 
მხატვრული მიმდინარეობისთვის (პრეისტორიული, ანტიკური, შუასაუკუნეები, რომანული, 
გოთიკური, რენესანსი, ბაროკო, როკოკო, ნეოკლასიციზმი, რომანტიზმი, რეალიზმი, 
იმპრესიონიზმი, პოსტიმპრესიონიზმი) დამახასიათებელი და ურთიერთგანმასხვავებელი ნიშან-
თვისებათა გაანალიზების პრინციპები.  
 

 
ცოდნის  პრაქტიკაში  გამოყენების  უნარი  -  კურსდამთავრებული, პრობლემების 
გადასაჭრელად, ფლობს ფერწერისა და ვიზუალური ხელოვნებისთვის დამახასიათებელი 
მეთოდების გამოყენების უნარს, აგრეთვე, აქვს უნარი განახორციელოს კვლევითი ან პრაქტიკული 
ხასიათის პროექტები.  
კურსდამთავრებულს აქვს მიღებული ცოდნის და უნარ-ჩვევების პრაქტიკაში გამოყენებისა და 
ხელოვნებათმცოდნეობითი კვლევებისა და არტისტული კარიერის წარმართვის უნარი;  
შემოქმედებითი პროცესების დაგეგმვის, მართვის და წარდგენის უნარი;  გუნდური 
გადაწყვეტილებების მიღებაში აქტიური და ეფექტური მონაწილეობის ან სიტუაციიდან 
გამოდინარე, ადეკვატური ინდივიდუალური გადაწყვეტილების მიღების უნარი სფეროს 
სპეციფიკის შესაბამისად; რელევანტური კვლევის მეთოდის (ფორმალური ანალიზი; 
კომპარატიული ანალიზი; მხატვრული ანალიზი) შერჩევისა და გამოყენების უნარი. 
 
კურსდამთავრებულს შეუძლია ხატვის ტექნიკების გამოყენება საკუთარ შემოქმედებით პროცესში;  
ფერწერული ნამუშევრების შექმნა.   
 
დასკვნის  უნარი  -  კურსდამთავრებულს აქვს ფერწერისა და ვიზუალური ხელოვნებისთვის 
დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვებისა და განმარტების უნარი, ასევე, შეუძლია განყენებული 
მონაცემებისა და სიტუაციების ანალიზი სათანადო მეთოდების გამოყენებით, აქვს დასაბუთებული 
დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი.  
  
კომუნიკაციის  უნარი  -  კურსდამთავრებულს შეუძლია იდეების, არსებული პრობლემებისა და 
გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება და სპეციალისტებისა 
და არასპეციალისტებისთვის ინფორმაციის ზეპირად გადაცემა, როგორც ქართულ, ასევე 
ინგლისურ ენაზე, თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 
შემოქმედებითად გამოყენება. კურსდამთავრებულს აქვს სფეროსთვის დამახასიათებელი 
საკითხების ირგვლივ დებატებში, დისკუსიებში და საჯარო განხილვებში მონაწილეობის უნარი;  
წერითი და ზეპირი პრეზენტაციის უნარი ქართულ და ინგლისურ ენებზე; გუნდური მუშაობის 
უნარი. 
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სწავლის  უნარი  -  კურსდამთავრებულს შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის 
თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა. 
კურსდამთავრებულს აქვს სწავლისა და ცოდნის მუდმივი განახლების უნარი; შეძენილი ცოდნის 
მუდმივი განახლებისა და ცვალებად ინფორმაციასთან ინტეგრირების უნარი.  
 
ღირებულებები  -  კურსდამთავრებულს შეუძლია მონაწილეობის მიღება ღირებულებების 
ფორმირების პროცესში და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა. კურსდამთავრებულს აქვს 
განსხვავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების დაფასებისა და პატივისცემის უნარი; 
შეუძლია განსხვავებული აზრისა და შეხედულების პატივისცემა; შეუძლია ფერწერასა და 
ვიზუალურ ხელოვნებაში არსებული ტენდენციებისა და ღირებულებების პატივისცემა.  

 
სწავლის  შედეგების  მიღწევის  მეთოდი  
სწავლის შედეგების მისაღწევად გამოიყენება შემდეგი მეთოდები:  ლექცია, სემინარი, პრაქტიკული 
მეცადინეობები და სიმულაციები. სწავლის შედეგების გაზომვისას გამოიყენება როგორც 
მაფორმირებელი, ისე შემაჯამებელი შეფასების ფორმები. ესენია: საშინაო დავალებები, ტესტები, 
ზეპირი და პრაქტიკული გამოცდა, პრეზენტაცია, შესრულებული სამუშაოების გარჩევა, გამოფენა, 
ანგარიშები და სხვა. 

ლექტორი უფლებამოსილია სასწავლო პროცესში გამოიყენოს ისეთი მეთოდი, რომელიც 
პროგრამაში არ არის მითითებული. განსხვავებული მეთოდის გამოყენების შემთხვევაში, 
ინფორმაცია მიეთითება სილაბუსში. 

 
სტუდენტის  ცოდნის  შეფასების  სისტემა  
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით. შეფასება მრავალკომპონენტიანია და 
შეესაბამება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3 
ბრძანებით დამტკიცებულ უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით 
გაანგარიშების წესს.  
კრედიტის მისაღებად აუცილებელი მინიმალური შეფასება არის 51 ქულა. ცოდნის შეფასებისას 
გამოიყენება შემდეგი სქემა: 
 
ქულები შეფასება 
91-100 ფრიადი, A	  
81-90 ძალიან კარგი, B	  
71-80 კარგი, C	  
61-70 დამაკმაყოფილებელი, D	  
51-60 საკმარისი, E	  
41-50 ვერ ჩააბარა, FX	  
0-40 ჩაიჭრა, F	  
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სასწავლო  გეგმა  (კურიკულუმი)  
კურიკულუმი შედგება რამდენიმე კომპონენტისგან: 

 
 კომპონენტი ECTS  
 საუნივერსიტეტო ზოგადი განათლების საგნები 52  
 ზოგადი განათლების საგნები 15  
 საბაზო განათლების საგნები  36  
 პრაქტიკული განათლება 8  
 ძირითადი განათლების საგნები 24  
 კონცენტრაციის საგნები 90  
 არჩევითი საგნები    15  
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საგანმანათლებლო  პროგრამის  კომპონენტების  აღწერა  
 
საუნივერსიტეტო  ზოგადი  განათლების  საგნები  
 

ანთროპოლოგია  

ანთროპოლოგია – მეცნიერება ადამიანის შესახებ, როგორც ცალკე დისციპლინა, წარმოდგენილი 
იმ ფორმით, როგორითაც ჩვენ მას თავისუფალი უნივერსიტეტის პირველკურსელ სტუდენტებს 
ვთავაზობთ, საქართველოში იშვიათად ისწავლება. კურსი განიხილავს ადამიანის ადგილს 
ბუნებაში და მის მიერ დღემდე განვლილ განვითარების უმნიშვნელოვანეს ეტაპებს, ასევე 
თანამედროვე სამყაროში არსებული ხალხებისა და საზოგადოებების მრავალფეროვნებას. 
სტუდენტები გაეცნობიან იმ თეორიებს, მეთოდებსა და აღმოჩენებს, რომელსაც ეფუძნება დღეს 
არსებული ცოდნა ადამიანზე. სემინარებზე სტუდენტები გაეცნობიან კლასიკურ და 
თანამედროვე ნაშრომებს, რომელთა გამოყენებითაც თავად ექნებათ საშუალება შეარჩიონ თემა 
და იმსჯელონ საკვანძო საკითხების გარშემო. სპეციალურად შერჩეული სამეცნიერო 
დოკუმენტურ ფილმები კი მათ რთულად აღსაქმელი საკითხების უკეთ გაგებაში დაეხმარებათ. 

ბიზნესის  საწყისები  

საგანი ბიზნესის საწყისები წარმოადგენს შესავალს თანამედროვე ბიზნესის კონცეფციებში, 
მეთოდებში, სტრუქტურებსა და საქმიანობაში.  ჩვენი მიზანია სტუდენტებს გავაცნოთ 

ბიზნესის ენა, ცნებები და გარემო. საგანი წარმოადგენს ერთგვარ გზამკვლევს თანამედროვე 
ბიზნესში. 

ეკონომიკის  საწყისები  

ფუნდამენტური იდეები, რომელთაც ეს კურსი მოიცავს, წარმართავენ ადამიანთა ყოველდღიურ 
საქმიანობას, განსაზღვრავენ მათი, როგორც მომხმარებლების, მწარმოებლების, თუ 
მენეჯერების ქცევასა და გადაწყვეტილებებს. ჩვენი ცხოვრების დონის გაუმჯობესება პირდაპირ 
კავშირშია ჩვენს უნართან შევქმნათ საქონელი და მომსახურება, ვიყოთ კონკურენტუნარიანნი 
მსოფლიო ბაზარზე. აქედან გამომდინარე, ძირითადი ეკონომიკური კანონების ცოდნასა და 
ეკონომიკური აზროვნების ჩამოყალიბებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება მათთვის, 
ვინც აპირებს საქმიანობას ადგილობრივსა თუ გლობალურ ბიზნესში, ან თუნდაც სახელმწიფო 
ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავებასა და განხორციელებაში. 

მსოფლიო  ისტორია  და  საქართველო  

კურსის განმავლობაში გაანალიზდება ადამიანის ფენომენის სოციალური, პოლიტიკური, 
ეკონომიკური, ტექნოლოგიური წვლილი საზოგადოების განვითარების ჭრილში. ყურადღება 
დაეთმობა ინტერკულტურულ ურთიერთობებს და ეთნოცენტრისტულ პრობლემას, გენდერულ 
საკითხებს. კურსის ერთ-ერთი სეგმენტი ასევე დაეთმობა ქართული /ქართველური ენობრივი 
სამყაროს/სივრცის ფორმირების საკითხებს უძველესი პერიოდიდან დღემდე. განხილული  
იქნება ქართული ენის ეროვნულ ღირებულებად ჩამოყალიბების  ისტორიულ-კულტურული 
პროცესი. 
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ბუნებისმეტყველება  

ბუნებისმეტყველების კურსი მოიცავს ცოცხალი და არაცოცხალი სამყაროს არსის ძირითად 
პრინციპებს. სტუდენტები გაეცნობიან თეორიებსა და აღმოჩენებს, რომლების საფუძველზე 
მოხდა თანამედროვე ბუნებათმცოდნეობის ფორმირება და რომლებიც გავლენას ახდებენ ჩვენი 
ცხოვრების მრავალ ასპექტზე. სემინარებზე შეისწავლება „ექსპერიმენტული აზროვნების წესი“, 
როგორც კლასიკური და თანამედროვე ნაშრომების, ასევე სტუდენტების მიერ დამუშავებული 
პროექტების პრეზენტაციის კრიტიკული განხილვის გზით.  

კურსის შემადგენელი კომპონენტებია არსებითი ფიზიკა და ბიოლოგია.  

ფიზიკა  წარმოადგენს მსოფლმხედველობის ერთ-ერთ ძირითად საფუძველს. კურსი მოიცავს 
თანამედროვე ფიზიკის თითქმის ყველა სფეროს და მისი დანიშნულებაა სტუდენტს მისცეს 
უმთავრესი ცოდნა ფიზიკის არსებითი კანონებისა და კანონზომიერებების შესახებ.  

ბიოლოგიის ნაწილი წარმოადგენს ბიოლოგიის ისტორიასა და მეთოდოლოგიას, კრიტიკული 
აზროვნების [შემდგომი] განვითარებას, ექსპერიმენტული აზროვნების წესის გაცნობას. 

კურსი არ არის გამიზნული საბუნებისმეტყველო სპეციალიზაციის აუდიტორიისათვის. 
ამიტომ, იშვიათი გამონკლისების გარდა, არ იქნება გამოყენებული (თუნდაც) ელემენტარული 
კალკულუსი და რთული ბიოლოგიური ანალიზი. 

ლოგიკა  

სასწავლო კურსის ფარგლებში სტუდენტი შეისწავლის დედუქციური და ინდუქციური 
ლოგიკის კლასიკური მეთოდებს, არგუმენტაციის (ბჭობა-განსჯის) ანალიზისთვის მათ 
გამოყენებას, არგუმენტაციის ანალიზის უნარ-ჩვევების გამომუშავებას, ლოგიკური შეცდომებს. 

თანამედროვე  პოლიტიკური  იდეოლოგიები  

კურსის მიზანია, თანამედროვე	  იდეოლოგიების	  შესახებ	  ზოგადი	  ცოდნის	  მიცემა,	  იდეოლოგიის	  
ცნების,	   ისტორიის	   და	   ევოლუციის	   შედარებითი	   კრიტიკული	   ანალიზი. კლასიკური	  
იდეოლოგიების	   (ლიბერალიზმი,	   კონსერვატიზმი,	   ნაციონალიზმი,	   ანარქიზმი,	   სოციალიზმი,	  
ფაშიზმი)	   პარალელურად,	   განხილული	   იქნება	   ახალი	   მიმდინარეობებიც	   (ეკოლოგიზმი,	  
ანტიგლობალიზმი,	  ფემინიზმი). 

ლიტერატურა  და  ხელოვნება  

კურსის მიზანია, სტუდენტები გაეცნონ დასავლური ლიტერატურისა და ხელოვნების 
განვითარების გზას, ძირითად ტენდენციებს და მიდგომებს, ხელოვნების ნიმუშებსა და მათი 
რეცეპციის პარადიგმებს. 

 

ფილოსოფია  

ფილოსოფიის კურსი ორიენტირებული იქნება ფილოსოფიის გააზრებაზე, არა როგორც 
მხოლოდ აკადემიურ დისციპლინაზე, არამედ როგორც ‘ცხოვრების წესზე’. კურსის მანძილზე 
განხილული იქნება ერთი მხრივ კაცობრიობის მიერ დასმული ყველაზე მწვავე ფილოსოფიური 
პრობლემები, ხოლო მეორე მხრივ ფილოსოფია დანახული იქნება ისე, რისთვისაც ის იყო 
შექმნილი: როგორც გზა ‘უკეთესი ცხოვრებისათვის’. 



თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი F r e e    U n i v e r s i t y    o f    T b i l i s i 
	  

7	  
	  

ფსიქოლოგია  

სტუდენტებს მიეწოდებათ ბაზური ინფორმაცია ფსიქოლოგიის, როგორც მეცნიერების, შესახებ; 
ისინი გაეცნობიან  საგნის სპეციფიკას, ფსიქოლოგიის ძირითად მიმართულებებს, მეთოდებს, 
ძირითად ფსიქიკურ ფუნქციებს, მიიღებენ წარმოდგენას პიროვნებისა და მისი ძირითადი 
მახასიათებლების, აგრეთვე ცნობიერი და არაცნობიერი ფსიქიკის შესახებ; განსაკუთრებული 
აქცენტი გაკეთდება 

სოციალური ფსიქოლოგიაზე, რომელსაც აინტერესებს, თუ რას ფიქრობენ ადამიანები ერთმანეთის 
შესახებ, რა დამოკიდებულებებში არიან, როგორ ზემოქმედებენ ერთმანეთზე და როგორ 
გამოიხატება ეს ყველაფერი ქცევაში; რა კანონზომიერებები განსაზღვრავს ადამიანებს შორის 
სიმპათია–ანტიპათიას, რატომ ვიქცევით ზოგჯერ ჩვენი შეხედულებების საწინააღმდეგოდ, როგორ 
ვიცავთ თავმოყვარეობას, რატომ მივმართავთ აგრესიას, როგორ ვაფასებთ საკუთარ თავსა და 
სხვებს, როგორ ყალიბდება შეხედულებები და როგორ იცვლება ისინი. 

 

აკადემიური  წერა  

ეს საგანი სტუდენტს ნაშრომის შექმნაში ეხმარება. მასში განიხილება ანგარიშების, სტატიების, 

ნაშრომის წერის წესები და ნაშრომის შესაძლო ფორმატები და სტილი. აკადემიური წერისას 

ისწავლება ტექსტის შესავალი, ძირითადი, დასკვნითი ნაწილების შედგენის ფორმები, ასევე 

ტექსტის კრიტიკული ანალიზი, ლიტერატურის მიმოხილვა პლაგიარიზმის მაგალითები და 

სწორი ციტირების ტექნიკები. 

 
ზოგადი  განათლება  
 
ორგანზომილებიანი   (2D) კომპიუტერული  გრაფიკის  საწყისები  
 
სტუდენტები შეისწავლიან ორ განზომილებაში გამოსახულების შექმნის სხვადასხვა მეთოდებს, 
როგორც ვექტორულ, ასევე პიქსელურ გამოსახულებასთან მუშაობას, რთული მოხაზულობის  
ფორმათა შექმნის, ფერის ჩასხმის, გრადიენტების შექმნის, ფერის კორექციის, გრაფიკული 
ფილტრების გამოყენების  ეფექტურ მეთოდებს, უახლეს დამატებით მოდულებთან (Plugins) 
მუშაობას. 

სტუდენტი გააცნობიერებს გამოსახულების ციფრული დამუშავებისა და რესტავრაციის 
პრობლემებს, თანამედროვე ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით საპრეზენტაციო მასალის 
მომზადების თავისებურებებს.  

სივრცითი  და  რაოდენობრივი  აზროვნება  
 

კურსში განიხილება ზოგადი კანონზომიერებები, რომლებიც საფუძვლად უდევს ხატვისა თუ 
ხაზვისას გამოყენებულ ინტუიციურ წარმოდგენებს. კერძოდ, შესწავლილი იქნება აქსიომატური 
მეთოდი, სივრცული და რაოდენობრივი ცოდნის მკაცრი დაფუძნებისა და დამტკიცების 
ისტორიული ევოლუცია, სივრცული და რაოდენობრივი აზროვნების ურთიერთდამატებითობა, 
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აზროვნების წარმოსახვით-ინტუიციური და ფორმალურ-ლოგიკური კომპონენტების 
ურთიერთქმედება. გავარჩევთ გეომეტრიული და რიცხვით-ალგებრული სტრუქტურების 
ელემენტარულ თვისებებს და მათ კავშირებს მხატვრობასთან, ასტრონომიასთან, ყოველდღიურ 
ცხოვრებასთან, ბუნებასთან და ტექნიკურ პროგრესთან. 

 

საბაზო  განათლება  

მსოფლიოს  ვიზუალური  ხელოვნების  ისტორია  (რენესანსამდე)  

კურსის განმავლობაში შეისწავლება სახითი ხელოვნებისა და არქიტექტურის ისტორია 
უძველესი დროიდან რენესანსამდე. სტუდენტები გაეცნობიან ძველეგვიპტურ, შუამდინარულ, 
ძველბერძნულ, რომაულ, ბიზანტიურ, რომანულ და გოთიკურ ხელოვნებას. კურსის 
ფარგლებში ისინი ასევე მიიღებენ ცოდნას შუა საუკუნეების ქართული ხელოვნების შესახებ. 

მსოფლიოს  ვიზუალური  ხელოვნების  ისტორია  (რენესანსიდან  1789-მდე)  

სტუდენტები შეისწავლიან აღორძინების ხანის ხელოვნების ისტორიას, ასევე XIII- XVIII 
საუკუნეების დასავლეთ ევროპის ხელოვნების ისტორიას - ამ დროის ხელოვნების ყველა 
პერიოდის, სტილის, სკოლისა და მნიშვნელოვანი შემოქმედის მხატვრული სისტემის, 
ფორმალური ენის, სახეობრივი სტრუქტურის თავისებურებებსა და ურთიერთმიმართებებს, 
ჟანრულ-თემატური სისტემებს და პრიორიტეტებს, მსოფლგანცდით თავისებურებებსა და 
საფუძვლებს.   

სტუდენტი გააცნობიერებს ცალკეული ქვეყნების მოცემული პერიოდის  ხელოვნების, სკოლის, 
სტილის თავისებურებებს, მნიშვნელოვან შემოქმედთა მხატვრული სისტემის, ფორმალური ენის, 
სახეობრივი სტრუქტურის თავისებურებებსა და ურთიერთმიმართებებს, ჟანრულ-თემატურ 
პრიორიტეტებს. 

მოდერნული  ვიზუალური  ხელოვნების  ისტორია  (1789-1945) 

კურსი სტუდენტებს შეასწავლის დასავლეთის ხელოვნების ისტორიას მე-19 საუკუნიდან მე-20 
საუკუნის 50-იანი წლების ჩათვლით. ის იწყება მე-19 საუკუნის დასაწყისის ნეოკლასიციზმით 
და მთავრდება მეოცე საუკუნის 1940-იანი წლების ერთ-ერთი ცნობილი მიმართულებით, 
აბსტრაქტული ექსპრესიონიზმით, რომელიც 1962 წელს წყვეტს არსებობას და წარმოადგენს 
ერთგვარ მიჯნას მოდერნიზმსა და თანამედროვე ხელოვნებას შორის.  

ეს დროითი მონაკვეთი, საუკუნე-ნახევარი, უაღრესად დატვირტულია დროში ცვალებადი, 
ზოგჯერ თითქმის ერთდროულად, პარალელურად მიმდინარე სხვადასხვა სახელოვნებო 
მოვლენებით. კურსის სწავლების მეთოდოლოგიაც აგებულია ამ  საკმაოდ რთული და 
მრავალმხრივი პროცესების გათვალისწინებით. შესაბამისად აუცილებელია ამ პროცესების 
მიზეზ-შედეგობრივი ანალიზი, რაც კურსის აუცილებელი პირობაა, რამდენადაც ამ საუკუნე-
ნახევრის კულტურა, და ამდენად ხელოვნება ამ მხრივ რადიკალურად განსხვავდება მანამდე 
არსებული კულტურულ-სახელოვნებო მდგომარეობისაგან, და რამაც საფუძველი დაუდო კიდეც 
დღევანდელ, თანამედროვე კულტურულ და სახელოვნებო რეალობას.  

მე-19 საუკუნე განმანათლებლობის ეპოქის შემდგომი პერიოდია, რომელიც ერთი მხრივ 
ასრულებს რენესანსის შემდგომ კულტურის კიდევ ერთი ტიპოლოგიური ცვლის ორსაუკუნოვან 
პროცესს, და რომელსაც ჩვენ „ახალ დროდ“ განვსაზღვრავთ, მეორე მხრივ კი 1880-იან წლებიდან 
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იწყებს სრულიად განსხვავებულ კულტურულ-სახელოვნებო პროცესს,  რომელსაც „უახლეს 
დროდ“ მოვიხსენიებთ. 

ამდენად, ჩვენ მე-19 - მე-20 საუკუნეების კულტურასა და ხელოვნებას განვიხილავთ როგორც 
დინამიკური კულტურის ტიპს,  რომლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებული 
თვისებაა წინა ეპოქებისთვის დამახასიათებელ სტატუკურ მოვლენათა სტაბილური 
ურთიერთცვლის საკმაოდ სწრაფმავალ პროცესად გარდაქმნა. თავად ხელოვანის შემოქმედებაც 
არა მხოლოდ ე. წ. პროდუქტით, რიგი მხატვრული ნაწარმოებების შექმნის ფაქტითაა 
საინტერესო, არამედ პროცესით, შინაგანი წინააღმდეგობის მქონე პროცესით, როდესაც, როგორც 
გეორგ ზიმმელი ამბობს, ხელოვნება იჭრება ცხოვრებაში, და პირიქით, ცხოვრება ხელოვნებაში. 
ეს დინამიზმი იწყება მე-19 საუკუნის 20-30-იან წლებში, როდესაც დასრულდება კლასიციზმი, 
ბოლო დიდი ისტორიული სტილი, და მე 19-20 საუკუნეების სახელოვნებო ცხოვრების 
ფაქტობრივად ყველაზე დამახასიათებელ თვისებად იქცევა. 

სტუდენტები გაივლიან ისტორიულ ეტაპებს დაწყებულს კლასიციზმის სტილიდან და მას 
თანმდევ, ისევე როგორც მის მომდევნო ძირითად ე. წ. მხატვრულ-ესთეტიკურ მიმდინარეობებს, 
რომლებიც ამიერიდან ანაცვლებენ დიდ ისტორიულ სტილებს: რომანტიზმის პერიოდი, (1750-‐
იანი–1890-იანი), რეალიზმი (1850-იანი –1900-იანი), იმპრესიონიზმი-პოსტიმპრესიონიზმი (1860-
იანი –1920-იანი), სიმბოლიზმი (1880-ნიდან) და არტ ნუვო-სეცესიონი (1880-1910),  
ექსპრესიონიზმი (1890–1930), ფოვიზმი (1900–1910), ფუტურიმზი (1909–1916), კუბიზმი (1906–
1919), დადა (1916–1922), კუბოფუტურიზმი (1920–1922), ბაუჰაუზი (1919–1933), აბსტრაქცია, 
როგორც მთელი მეოცე საუკუნის გამჭოლი ფორმა, სიურეალიზმი (1920s–1960) და 
აბსტრაქტული ექსპრესიონიზმი (1945-1960-იანი წლების დასაწყისი). 

ძირითადი მიმდინარეობების შესწავლა ბუნებრივია, მოხდება როგორც ისტორიულ-სოციალურ-
პოლიტიკური მდგომარეობის განხილვის ფონზე, ისე ჰუმანიტარული და საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებებში მიმდინარე იმ აღმოჩენების ფონზე, რომლებმაც დიდი როლი შეასრულეს  
ხელოვნების სწრაფი სახეცვლის პროცესში. ‘’Sapere	  aude’’- „გაბედე იყო ბრძენი“ - ჰორაციუსის ეს 
ფრაზა, რომელიც თავის ესსეში რა არის განმანათლებლობა? კანტმა გამოიყენა, როგორც 
ინტელექტუალური თვით-განთავისუფლების პროგრამა, რომლის იარაღი გონებაა, შეიძლება 
გამოვიყენოთ როგორც დევიზი XIX საუკუნისა და XX საუკუნის პირველ ნახევრის ხელოვნების 
ისტორიისთვის. 

 

 

თანამდეროვე  ხელოვნების  ისტორია  (1945- დღემდე)  

სტუდენტებს მიეწოდებათ ბაზისური ინფორმაცია თანამედროვე ვიზუალური ხელოვნების 
სტილისტური თავისებურებების, განვითარების მნიშვნელოვანი ეტაპების, მიმართულებების და 
ძირითადი კონცეფციების შესახებ. კურსის ითვალისწინებს თანამედროვე ხელოვნების 
სხვადასხვა მიმდინარეობის განხილვა-ანალიზს, თანამედროვე ხელოვნებაში მიმდინარე 
პროცესების და ძირითადი ტენდენციების კვლევას, მათი მნიშვნელობისა და გავლენის 
დადგენას საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე. 

კრიტიკული  აზროვნება  ვიზუალურ  ხელოვნებაში  

კურსი განიხილავს ხელოვნების ისტორიის მეცნიერების ძირითად მეთოდოლოგიებსა და 
კრიტიკულ მიდგომებს, ხელოვნებათმცოდნეობის საკვანძო საკითხებს, თუ როგორ გავიგოთ 
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ხელოვნება და ავხსნათ ვიზუალური სახეები, ხელოვნებაში გამოხატული განსხვავებული 
ფუნქციები და იდეები, გავაანალიზოთ მისი ენობრივ-თემატურ-ჟანრობრივი თავისებურებები, 
როგორ შეიძლება ვიზუალური მასალის ინტერპრეტაცია კულტურულ-ისტორიული, 
რელიგიური, ისტორიულ-პოლიტიკური კონტექსტების გათვალისწინებით; 

თანამედროვე  ხელოვნების  ინსტიტუციები  და  ინფრასტრუქტურა  

საგანი თანამედროვე ხელოვნების სამყაროს ინსტიტუციები და ინფრასტუქტურა გვაცნობს 
თანამედროვე დასავლური ხელოვნების სამყაროს დღევანდელ სურათს, მისი მუშაობის 
მეთოდებსა და საქმიანობას. სტუდენტები გაეცნობიან: სახელოვნებო სკოლების, სახელმწიფო 
და კერძო მუზეუმების, საგამოფენო სივრცეების, გალერეების სისტემის, საერთაშორისო 
ბიენალეებისა და გამოფენების, არტ ბაზრობებისა და ხელოვნების ბეჭდური და ონლაინ 
კრიტიკული პრესის მუშაობის პრინციპებს. პარალელურად ისინი შეისწავლიან თანამედროვე 
არტ სამყაროს სპეციფიკურ ტერმინოლოგიას და ცნებებს. საგანი წარმოადგენს სტუდენტისთვის 
ერთგვარ ტოპოგრაფიულ გზამკვლევს თანამედროვე ხელოვნების სამყაროში. 
 
ძირითადი  განათლება  
 
ხატვის  სტუდია  1  
ეს შესავალი კურსი მოიცავს ხატვის სხვადასხვა მეთოდით სტუდენტებისთვის ხედვისა და 
გამოხატვის საფუძვლების სწავლებასა და განვითარებას. კურსის სტრუქტურა ითვალისწინებს 
სტუდენტებისთვის ხაზის, ლაქის, მოცულობის, ფაქტურის და მასშტაბის გამოყენების ხერხების 
გაცნობას და მათი საშუალებით მოდელთან მუშაობას. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა 
სტუდენტის აღქმის განვითარებას და ანალიზის უნარის ჩამოყალიბებას. კურსის 
მიმდინარეობისას მოხდება ლექციისა და ინდივიდუალური დავალებების დროს 
შესრულებული მონაცემების კონცეპტუალური და ტექნიკური თვალსაზრისით განხილვა. 
მოცემულობად გამოიყენება როგორც ნატურასთან მუშაობა, ისე სტუდენტისთვის თავისუფალი 
ნახატის შესრულების შესაძლებლობის მიცემა. თავისუფალი ნახატის (drawing, die Zeichnung, 
рисунок)	  შექმნა გულისხმობს სტუდენტის მიერ ნატურასთან მუშაობის შედეგად დაგროვილი 
ტექნიკური გამოცდილებით ნახატის საშუალებით საკუთარი სათქმელის გადმოცემის 
მოხერხება.  

 
ხატვის  სტუდია  2  

ეს არის საბაზისო კურსი, რომელიც მოიცავს ხატვის სხვადასხვა ტექნოლოგიების გაცნობას, 
სხვადასხვა მასალის გამოყენებით პრაქტიკული სამუშაოების შესრულებას, საფუძვლის 
მომზადებას იმისთვის, რომ სტუდენტმა დამოუკიდებლად შეძლოს სხვადასხვა მასალის 
სხვადასხვა შინაარსთან მისადაგება.   

განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა სტუდენტების მხრიდან სხვადასხვა ტექნიკური 
შესაძლებლობების გამოყენებას, დასახული მიზნისკენ მეთოდურ სწრაფვას, დაკვირვებისა და 
ანალიზის უნარის ჩამოყალიბებას. მოცემულობად გამოიყენება ცოცხალი მოდელი (ნატურა), 
ნატურმორტი და ცოცხალი ბუნება. 

სტუდენტების როგორც მომავალი მხატვრების თვალსაწიერის გაფართოვების მიზნით კურსის 
ფარგლებში იგეგმება ვიზიტები როგორც მუზეუმში, ისე მოქმედ მხატვრებთან, მასალების 
მოძიება ინტერნეტით და საკუთარი ნამუშევრების ექსპოზიციის შექმნა.   
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ხატვის  სტუდია  3  
ეს კურსი მოიცავს ხატვის სხვადასხვა ტექნიკის გაცნობას და მისი გამოყენების სწავლას, 
სხვადასხვა მასალის გამოყენებით პრაქტიკული სამუშაოების შესრულებას, საფუძვლის 
მომზადებას იმისთვის, რომ სტუდენტმა დამოუკიდებლად შეძლოს სხვადასხვა მასალის 
განსხვავებულ თემატიკასთან მისადაგება.   

განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა სტუდენტების მხრიდან სხვადასხვა ტექნიკური 
შესაძლებლობების გამოყენებას, დასახული მიზნის მიღწევას, დაკვირვებისა და ანალიზის 
უნარის ჩამოყალიბებას. მოცემულობად გამოიყენება ცოცხალი მოდელი (ნატურა), 
ნატურმორტი და პლენერი (ღია ცისქვეშ პეიზაჟის შესრულება). 

სტუდენტების როგორც მომავალი მხატვრების თვალსაწიერის გაფართოვების მიზნით კურსის 
ფარგლებში იგეგმება ვიზიტები როგორც მუზეუმში, ისე მოქმედ მხატვრების სახელოსნოებში, 
მასალების მოძიება ინტერნეტით და კურსის ბოლოს საკუთარი ნამუშევრების ექსპოზიციის 
შექმნა.   

 
ხატვის  სტუდია  4  
ეს კურსი წარმოადგენს ხატვის სტუდია 3-ის შემდგომ ეტაპს, რომელიც უფრო ღრმად 
განიხილავს წინა სემესტრში ნასწავლ მასალას (სივრცე, მასშტაბი, რაკურსი და ლაქობრივი 
კომპოზიცია). კურსს დამატებით შემოაქვს ისეთი თემები როგორიცაა: ნატურმორტი, 
შუქჩრდილი და აკვარელით ხატვა. სტუდენტები დამოუკიდებლად არჩეულ თემაზე 
შეასრულებენ ნამუშევრებს სხვადასხვა მასალით.  

 
კონცენტრაცია  
 
ფერწერის  სტუდია  1  

კურსი შეასწავლის სტუდენტებს ფერწერას, მის სხვადასხვა ტექნიკას და კონცეფციებს, 
ფორმალურ ენასა და გამომსახველობას.  
 
ფერწერის  სტუდია  2  

კურსის ფარგლებში სტუდენტები თავიდანვე უნდა შეისწავლიან არა მხოლოდ, ფუნჯით 
ფერში თავისუფლად მუშაობას, არა მხოლოდ ოსტატობას, არამედ გაიაზრებენ ფერწერას 
მთელს მრავალფეროვნებაში, მრავალენოვანობაში, მრავალსახოვანებასა და 
მრავალფუნქციურობაში რათა, აქედან გამომდინარე, მიეცეთ არჩევანის გაკეთების, 
გადარჩევის, ექსპერიმენტების, სიახლის შექმნის შესაძლებლობა.  

 
ფერწერის  სტუდია  3  

კურსი მოიცავს ფერის თეორიასა და ფერით წერის გამოცდილების გაღრმავებას, 
ტექნოლოგიური და ტექნიკური პროცესების კიდევ უფრო დახვეწას, მუშაობის პროცესის 
დაგეგმვის უნარ-ჩვევების განვითარებას და ამზადებს სტუდენტებს პროექტის 
დამოუკიდებლად განხორციელებისთვის.  
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ფერწერის  სტუდია  4  
კურსი მოიცავს სტუდენტის მიერ შერჩეული თემის გარშემო დამოუკიდებელ მუშაობასა და 
საკურსო ნამუშევრის შესრულებას საჯარო პრეზენტაციისთვის. 
 
ფერწერის  სტუდია  5  

კურსი ითვალისწინებს სტუდენტის, როგორც ხელოვანის აღმოჩენას. ეს მოხდება სემესტრის 
განმავლობაში შესრულებული რამდენიმე ჯგუფური და ინდივიდუალური პროექტის 
განხორციელების გზით რაც მათ დაეხმარება ახალი გამოცდილების შეძენასა და უკვე 
არსებული უნარ-ჩვევების დახვეწაში. სტუდენტები თვითრეფლექსიის საფუძველზე 
შეძლებენ  საკუთარი ინტერესების ჩამოყალიბებასა და მათ სისტემატიზაციას. კურსის დროს 
სხვადასხვა სფეროდან (ლიტერატურა, კინემატოგრაფი, ფილოსოფია) აღებული თემების 
განხილვა და ანალიზი მისცემს მათ საშუალებას, გაიფართოვონ თვალსაწიერი და 
გამოიმუშავონ კონცეპტუალური, სხვადასხვა ასპექტიდან ჩამოყალიბებული მიდგომა 
ნამუშევრის მიმართ, განავითარონ ინდივიდუალური არტისტული ხედვა.  

 
ფერწერის  სტუდია  6  

კურსის განმავლობაში სტუდენტი  შექმნის ნამუშევრების სერიას წინა წერწერის კურსების 
ცოდნის საფუძველზე. კურსის შესწავლისას სტუდენტები დახვეწავენ საკუთარ ტექნიკას, 
ვიზუალურ ენას, გამოსახვის უნარებს.  ამასთან, მოხდება ნაშრომების კრიტიკული შეფასება 
და მათი თეორიული კვლევა. 
 
 
 
 
 
პრაქტიკული  განათლება  
 
საველე  პრაქტიკა  I  

საველე პრაქტიკა არის თავისუფალი უნივერსიტეტის სასწავლო გეგმის შემადგენელი ნაწილი, 
რომელიც სტუდენტთათვის სავალდებულოა.  პრაქტიკის გავლა მოიცავს სტუდენტთა 
ჯგუფების გამგზავრებას პრაქტიკის ადგილზე.  პრაქტიკის  დაწყებამდე, სტუდენტთა ჯგუფებს 
შორის ხდება ამოცანების გადანაწილება.  შესაბამისად, პრაქტიკის მსვლელობისას, ამ 
ამოცანებიდან გამომდინარე, მიმდინარეობს კონკრეტული აქტივობების განხორციელება. 
აქტოვიბები მიზნად ისახავს საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი და შემეცნებითი მიზნების 
მიღწევას. საველე პრაქტიკას უძღვება ჯგუფის კოორდინატორი.  პრაქტიკა შესაძლებელია იყოს 
ანაზღაურებადი. 
 
საველე  პრაქტიკა  II  
საველე პრაქტიკა არის თავისუფალი უნივერსიტეტის სასწავლო გეგმის შემადგენელი ნაწილი, 
რომელიც სტუდენტთათვის სავალდებულოა.  პრაქტიკის გავლა მოიცავს სტუდენტთა 
ჯგუფების გამგზავრებას პრაქტიკის ადგილზე.  პრაქტიკის  დაწყებამდე, სტუდენტთა ჯგუფებს 



თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი F r e e    U n i v e r s i t y    o f    T b i l i s i 
	  

13	  
	  

შორის ხდება ამოცანების გადანაწილება. შესაბამისად, პრაქტიკის მსვლელობისას, ამ 
ამოცანებიდან გამომდინარე, მიმდინარეობს კონკრეტული აქტივობების განხორციელება. 
აქტივობები მიზნად ისახავს სტუდენტთა ძირითადი სპეციალობიდან გამომდინარე 
საზოგადოების კონკრეტული სეგმენტისთვის მნიშვნელოვანი და შემეცნებითი მიზნების 
მიღწევას. საველე პრაქტიკას უძღვება ჯგუფის კოორდინატორი.  პრაქტიკა შესაძლებელია იყოს 
ანაზღაურებადი. 
 
 
არჩევითი  საგნები  
 
ანატომიის  საფუძვლები  

ადამიანის ანატომია ხელოვნებათმცოდნეთათვის და დიზაინერებისთვის. ანატომიის სწავლება 
განხორციელდება რეგიონული მიდგომით ხელოვნებასთან კავშირში და მისი თავისებურებების 
გათვალისწინებით. 

განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა მასალის თვალსაჩინოებას. სწავლების პროცესისთვის 
გამოყენებული იქნება თანამედროვე სამგანზომილებიანი ანატომიური კომპიუტერული 
პროგრამები, რომლებიც საშუალებას იძლევა ნებისმიერი ხედით და ნებისმიერ ჭრილში იქნეს 
განხილული შესასწავლი სტრუქტურები.   
 
Great ideas III :  თავისუფლება  

კურსის მიზანია სტუდენტებს გააცნოს ისეთი რთული პრობლემა, როგორიცაა 
თავისუფლების იდეა და მასთან მჭიდროდ დაკავშირებული საკითხები: პიროვნების 
პრობლემა, ნების საკითხი, ნების თავისუფლება, პოლიტიკური თავისუფლება, ადამიანის 
პასუხისმგებლობა და სხვა. კურსი ისე არის ორგანიზებული, რომ თავისუფლების 
პრობლემა დანახული იქნება სხვა დასხვა ჭრილიდან, იქნება ეს ფილოსოფიური, 
ლოგიკური, ეგზისტენციური, პოლიტიკური, რელიგიური, ფსიქოლოგიური თუ სხვა. 
 
სოციალური  და  კულტურული  ანთროპოლოგია  

რა არის კულტურა? ეს არის მთავარი კითხვა, რომელსაც  სვამს ეს კურსი და მიზნად ისახავს 
„კულტურის“ როგორც კონცეპტის ეთნოგრაფიულ და თეორიულ გააზრებას. თეორიულ და 
ეთნოგრაფიულ ლიტერატურაზე დაყრდნობით, კურსი მიმოიხილავს თავად კულტურული 
ანთროპოლოგიის როგორც დისციპლინის წარმოშობისა და განვითარების ისტორიას და 
ყურადღებას ამახვილებს იმ ძირითად თემებსა და საკითხებზე, რომლებიც აერთიანებს ამ 
დარგის სხვდასხვა ქვედისციპლინებს.   
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სწავლის  შედეგების  რუკა  

საგანმანათლებლო  პროგრამით  გათვალისწინებული  
სასწავლო  და  კვლევითი  კომპონენტები   

ც
ო
დ
ნა

 დ
ა 

გა
ც
ნო

ბი
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ებ
ა 

ც
ო
დ
ნი

ს 
პრ

აქ
ტ
ი
კა

ში
 

გა
მო

ყე
ნე

ბი
ს 
უ
ნა

რ
ი

 

დ
ას

კვ
ნი

ს 
უ
ნა

რ
ი

 

კო
მუ

ნი
კა

ც
ი
ი
ს 
უ
ნა

რ
ი

 

სწ
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რ
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უ
ლ

ებ
ებ

ი
 

აკადემიური  წერა  X	   X	   X	   X	   X	   X	  

ინგლისური  ენა  X	   X	   X	   X	   X	   	  
	  

აზროვნების  მათ .  წესი  /  საყოველთაო  მათემატიკა  X	   X	   X	   X	   X	   	  

მსოფლიო  ისტორია  და  საქართველო  X	   X	   X	   X	   X	   X	  

ეკონომიკის  საფუძვლები  X	   X	   X	   	   X	   	  

ბუნებისმეტყველება  X	   X	   X	   	   X	   	  

ორგანზომილებიანი   (2D)კომპიუტერული  გრაფიკის  
საწყისები  

X	   X	   X	   	   X	   	  

რაოდენობრივი  და  სივრცითი  აზროვნების  წესი  X	   X	   X	   X	   X	   	  

მსოფლიოს  ვიზუალური  ხელოვნების  ისტორია  
(რენესანსამდე)  

X	   X	   X	   X	   X	   	  

მსოფლიოს  ვიზუალური  ხელოვნების  ისტორია  (რენესანსიდან  
1789-მდე)  

X	   X	   X	   X	   X	   	  

მოდერნული  ვიზუალური  ხელოვნების  ისტორია  (1789-1945) X	   X	   X	   X	   X	   	  

თანამედროვე  ხელოვნების  ისტორია  (1945- დღემდე)  X	   X	   X	   X	   X	   	  
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ხატვის   სტუდია  1,  2,  3,  4  
 

X	   X	   	   	   X	   	  

კონცენტრაციის  სტუდია  1,  2,  3,  4,  5,  6 
 

X	   X	   	   	   X	   	  

ანატომიის  საფუძვლები  X	   X	   	   	   X	   	  

Great ideas III :  თავისუფლება  X	   X	   X	   X	   X	   	  

საველე  პრაქტიკა  I ,  II  	   X	   X	   X	   X	   	  

სოციალური  და  კულტურული  ანთროპოლოგია  X	   X	   X	   X	   X	   X	  

ანთროპოლოგია  X	   X	   X	   X	   X	   X	  

ბიზნესის  საწყისები  X	   X	   X	   X	   X	   	  

ლოგიკა  X	   X	   X	   X	   X	   	  

ლიტერატურა  და  ხელოვნება  X	   X	   X	   X	   X	   	  

ფილოსოფია  X	   X	   X	   X	   X	   X	  

ფსიქოლოგია  X	   X	   X	   X	   X	   	  

თანამედროვე  პოლიტიკური  იდეოლოგიები  X	   X	   X	   X	   X	   X	  

კრიტიკული  აზროვნება  ვიზუალურ  ხელოვნებაში  X	   X	   X	   X	   X	   	  

თანამედროვე  ხელოვნების  ინსტიტუციები  და  
ინფრასტრუქტურა  

X	   X	   X	   X	   X	   	  
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