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ANTR104005 ანთროპოლოგია
ანთროპოლოგია – მეცნიერება ადამიანის შესახებ, როგორც ცალკე დისციპლინა, წარმოდგენილი იმ
ფორმით, როგორითაც ჩვენ მას თავისუფალი უნივერსიტეტის 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.

MATH105034 აზროვნების მათემატიკური წესი
კურსის მიზანია სტუდენტებისათვის მათემატიკის უმთავრესი დარგების გაცნობა, სხვადასხვა
პრაქტიკული გამოყენებების ილუსტრაცია და მათში მათემატიკური აზროვნების ჩვევების
ჩამოყალიბება. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება აზრის მკაფიოდ და ნათლად გადმოცემის
უნარის განვითარებას. კურსის მოსალოდნელი შედეგია აზროვნების ზოგადი კულტურისა და
ძირითადი მათემატიკური მეთოდების გამოყენების ჩვევების განვითარება.

საუნივერსიტეტო ზოგადი განათლების საგნების
ანოტაციები

MATH105035 საყოველთაო მათემატიკა

კურსის მიზანია სტუდენტებისათვის მათემატიკის უმთავრესი დარგების გაცნობა, სხვადასხვა
პრაქტიკული გამოყენებების ილუსტრაცია და მათში მათემატიკური აზროვნების ჩვევების
ჩამოყალიბება. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება აზრის მკაფიოდ და ნათლად გადმოცემის
უნარის განვითარებას. კურსის მოსალოდნელი შედეგია აზროვნების ზოგადი კულტურისა და
ძირითადი მათემატიკური მეთოდების გამოყენების ჩვევების განვითარება.

ECO104015 ეკონომიკის საფუძვლები
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.

SCI104005 ბუნებისმეტყველება
ბუნებისმეტყველების კურსი მოიცას 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.

საუნივერსიტეტო ზოგადი განათლების საგნების
ანოტაციები

PH104027 ლოგიკა

კურსის ფარგლებში სტუდენტები შეისწავლიან ენაში მოქცეული ზუსტი აზროვნების კანონებს.
კერძოდ, ცნებათა ლოგიკას, სიმრავლეთა თეორიას, წინადადებათა ლოგიკას, კატეგორიული
სილოგიზმის თეორიას, კვანტორების თეორიასა და მოდალურ ლოგიკას.

PH204616 ფილოსოფია
კურსის განმავლობაში სტუდენტები გაეცნობიან ფილოსოფიური იდეების ისტორიას. ასევე,
გაანალიზებული იქნება მნიშვნელოვანი ფილოსოფიური თემები და ნაჩვენები იქნება მათი კავშირი
დღევანდელობასთან. ფილოსოფია გააზრებული იქნება, როგორც ერთ-ერთი საშუალება იმისა, თუ
როგორ გავხდეთ ადამიანები უკეთესნი.

PSY304003 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.

POLS204040 თანამედროვე პოლიტიკური იდეოლოგიები
თანამედროვე პოლიტიკური იდეოლოგიების კურსში სტუდენტები გაივლიან
თეორიებს
პოლიტიკური იდეების შესახებ. გაეცნობიან ამ იდეების გავლენას ადამიანებზე, საზოგადოებრივ
ცხოვრებაზე. როგორ მუშაობენ ეს იდეები ადამიანების ცხოვრებაში, პოლიტიკურ სისტემებში და ა.შ.

საუნივერსიტეტო ზოგადი განათლების საგნების
ანოტაციები
PHIL105149 ლიტერატურა და ხელოვნება
კურსის მიზანია სტუდენტს გააცნოს დასავლური ლიტერატურა და ხელოვნება, ლიტერატურის და
ხელოვნების სხვადასხვა მიმდინარეობები ეპოქების მიხედვით, ხელოვნებისა და ლიტერატურის
განვითარების პარადიგმები.

FLS107310 ინგლისური ენა A2-1
პრერეკვიზიტი: სტუდენტის ენობრივი დონე უნდა შეესაბამებოდეს Elementary–ს A1+.
კურსი წარმოადგენს ინგლისური ენის შესწავლის საწყის ეტაპს. მეცადინეობები ორიენტირებულია
ძირითადი ენობრივი საკომუნიკაციო მიმართულებების - კითხვა, წერა, ლაპარაკი მოსმენა განვითარებაზე. A2 (Pre-intermediate) დონეზე სტუდენტს შეუძლია წაიკითხოს მოკლე და მარტივი
ინგლისურენოვანი ტექსტი. ის მოცემული ნიმუშის მიხედვით წერს სხვადასხვა შინაარსის წერილს,
იმეილს, ღია ბარათს და ა.შ. საუბრისას იყენებს მარტივ, A2 დონისთვის შესაბამის ლექსიკას და
გრამატიკულ სტრუქტურებს.

FLS107311 ინგლისური ენა A2-2
პრერეკვიზიტი: სტუდენტის ენობრივი დონე უნდა შეესაბამებოდეს Elementary–ს A1+/A2კურსი წარმოადგენს A2-1 კურსის გაგრძელებას. მეცადინეობები ორიენტირებულია ძირითადი
ენობრივი საკომუნიკაციო მიმართულებების - კითხვა, წერა, ლაპარაკი მოსმენა - განვითარებაზე.
A2 (Pre-intermediate) დონეზე სტუდენტს შეუძლია წაიკითხოს მოკლე და მარტივი ინგლისურენოვანი
ტექსტი. ის მოცემული ნიმუშის მიხედვით წერს სხვადასხვა შინაარსის წერილს, იმეილს, ღია ბარათს
და ა.შ. საუბრისას იყენებს მარტივ, A2 დონისთვის შესაბამის ლექსიკას და გრამატიკულ
სტრუქტურებს.
.

FLS107315 ინგლისური ენა A2
პრერეკვიზიტი: სტუდენტის ენობრივი დონე უნდა შეესაბამებოდეს Elementary–ს A1+
კურსი წარმოადგენს ინგლისური ენის შესწავლის საწყის ეტაპს. მეცადინეობები ორიენტირებულია
ძირითადი ენობრივი საკომუნიკაციო მიმართულებების - კითხვა, წერა, ლაპარაკი მოსმენა განვითარებაზე. A2 (Pre-intermediate) დონეზე სტუდენტს შეუძლია წაიკითხოს მოკლე და მარტივი
ინგლისურენოვანი ტექსტი. ის მოცემული ნიმუშის მიხედვით წერს სხვადასხვა შინაარსის წერილს,

საუნივერსიტეტო ზოგადი განათლების საგნების
ანოტაციები

იმეილს, ღია ბარათს და ა.შ. საუბრისას იყენებს მარტივ, A2 დონისთვის შესაბამის ლექსიკას და
გრამატიკულ სტრუქტურებს.

FLS200312 ინგლისური ენა B1-1
პრერეკვიზიტი: სტუდენტის ენობრივი დონე უნდა შეესაბამებოდეს Pre-intermediate-ს, A2
B1 (Intermediate) დონის კურსი წარმოადგენს ინგლისურის როგორც უცხო ენის შესწავლის
შუალედურ ეტაპს. B1 დონეზე სტუდენტს შეუძლია ჩამოაყალიბოს საკუთარი აზრი წერილობითი და
ზეპირი ფორმით, წაიკითხოს საშუალო სირთულის ტექსტი, ამოიცნოს საკომუნიკაციო სიტუაცია,
გაიგოს ზოგადი შინაარსი, მოიპოვოს კონკრეტული ინფორმაცია.

FLS107329 ინგლისური ენა B1-2
პრერეკვიზიტი: სტუდენტის ენობრივი დონე უნდა შეესაბამებოდეს Pre-intermediate-ს A2+
კურსი წარმოადგენს B1-1 კურსის გაგრძელებას. B1 დონეზე სტუდენტს შეუძლია ჩამოაყალიბოს
საკუთარი აზრი წერილობითი და ზეპირი ფორმით, წაიკითხოს საშუალო სირთულის ტექსტი,
ამოიცნოს საკომუნიკაციო სიტუაცია,გაიგოს ზოგადი შინაარსი, მოიპოვოს კონკრეტული ინფორმაცია.

FLS107322 ინგლისური ენა B2-1
პრერეკვიზიტი: სტუდენტის ენობრივი დონე უნდა შეესაბამებოდეს Intermediate-ს, B1
კურსი ორიენტირებულია ძირითადი ენობრივი საკომუნიკაციო მიმართულებების - კითხვა, წერა,
ლაპარაკი მოსმენა -განვითარებაზე. B2 დონეზე სტუდენტს შეუძლია ჩამოაყალიბოს საკუთარი აზრი
წერილობითი და ზეპირი ფორმით, წაიკითხოს სხვადასხვა ხასიათის ავთენტური ტექსტი, ამოიცნოს
უცნობი სიტყვები და გამოთქმები სხვადასხვა ვერბალურ კონტექსტში, დაწეროს მოკლე მოხსენება,
თხზულება, კითხვარი, ინფორმაცია ბროშურისთვის, სტატია, სარეკლამო განცხადება, განასხვაოს
ოფიციალური და არაოფიციალური რეგისტრი.

საუნივერსიტეტო ზოგადი განათლების საგნების
ანოტაციები

FLS107325 ინგლისური ენა B2-2

პრერეკვიზიტი: სტუდენტის ენობრივი დონე უნდა შეესაბამებოდეს Upper-intermediate-ს, B2-/B2
კურსი შედგება ორი ნაწილისგან. პირველი ნაწილი წარმოადგენს შემოდგომის კურსის გაგრძელებას.
მეორე ნაწილი მოიცავს IELTS ტესტის აკადემიური ვერსიისთვის მოსამზადებელ მასალას. როგორც
ცნობილია, IELTS ტესტის აკადემიური ვერსია განკუთვნილია მათთვის, ვისაც სურვილი აქვს სწავლა
განაგრძოს ინგლისურენოვან უმაღლეს სასწავლებელში. ტესტი ამოწმებს კანდიდატის ენობრივ
კომპეტენციას ოთხი მიმართულებით - კითხვა, წერა, ლაპარაკი, მოსმენა. კურსი ორიენტირებულია
აღნიშნული ენობრივი უნარების განვითარებაზე. ამას გარდა, სტუდენტი გაეცნობა IELTS ტესტის
ფორმატს და ტესტზე მუშობის სტრატეგიებს.

FLS200300 ინგლისური ენა B2
პრერეკვიზიტი: სტუდენტის ენობრივი დონე უნდა შეესაბამებოდეს Intermediate-ს, B1
კურსი ორიენტირებულია ძირითადი ენობრივი საკომუნიკაციო მიმართულებების - კითხვა, წერა,
ლაპარაკი მოსმენა -განვითარებაზე. B2 დონეზე სტუდენტს შეუძლია ჩამოაყალიბოს საკუთარი აზრი
წერილობითი და ზეპირი ფორმით, წაიკითხოს სხვადასხვა ხასიათის ავთენტური ტექსტი, ამოიცნოს
უცნობი სიტყვები და გამოთქმები სხვადასხვა ვერბალურ კონტექსტში, დაწეროს მოკლე მოხსენება,
თხზულება, კითხვარი, ინფორმაცია ბროშურისთვის, სტატია, სარეკლამო განცხადება, განასხვაოს
ოფიციალური და არაოფიციალური რეგისტრი.

FLS100905 ინგლისური ენის სერთიფიკატი
სტუდენტები, რომლებსაც აქვთ საერთაშორისო სერთიფიკატი - FCE, CAE, CPE, TOEFL, PTE,
თავისუფლდებიან ზოგადი ინგლისურის სავალდებულო კურსისგან. საერთაშორისო სერთიფიკატი
ასევე არის პრერეკვიზიტი დარგობრივი ინგლისურის ასარჩევად.

