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საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება 

მედიის კვლევები და მულტიმედია წარმოება   

 

Media Studies and Multimedia Production        

უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური 

მაგისტრატურა 

საგანმანათლებლო პროგრამის  ტიპი  

აკადემიური უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა  

მიმართულება 

სოციალური მეცნიერებები 

სპეციალიზაცია 

მედიის კვლევები 

სწავლის ხანგრძლივობა 

სწავლების  ხანგრძლივობა 4 სემესტრი (2 სასწავლო წელი) 

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით 

120 ECTS კრედიტი  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია  

სოციალურ მეცნიერებათა მაგისტრი მედიის კვლევებში   

Master of  Social Sciences in Media Studies 

სწავლების ენა 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება მიმდინარეობს  ქართულ ენაზე  

პროგრამის ხელმძღვანელი 

ზაზა ცოტნიაშვილი 

სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი ჟურნალისტიკაში, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის 

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი ჟურნალისტიკის სპეციალობით.     

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა  

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე მედიის კვლევები და მულტიმედია წარმოება   ჩარიცხვის 

უფლება აქვს ნებისმიერი მიმართულების/სპეციალობის ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული 

აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც ჩაირიცხება საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგებისა 

და შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა-ტესტირების საფუძველზე. 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტის სტატუსის მოპოვების საფუძველია 
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გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ჩატარებული საერთო სამაგისტრო გამოცდის, კავკასიის 

საერთაშორისო უნივერსიტეტში, სპეციალობაში ჩატარებული შიდა გამოცდისა და ინგლისურ ენაში 

ტესტირების შედეგები. 

უნივერსიტეტის გადაწყვეტილებით, სპეციალობაში გამოცდის ნაცვლად, შესაძლოა, ჩატარდეს 

გასაუბრება. 

ინგლისურ ენაში ტესტირებისგან თავისუფლდება პირი, რომელიც წარმოადგენს ინგლისური ენის B2 

დონეზე  ცოდნის დამადასტურებელ სერტიფიკატს. 

სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის მსურველს მოეთხოვება ინგლისური ენის B2 დონეზე ცოდნის 

დამადასტურებელი სერთიფიკატი. ამასთან, ინგლისური ენის B2 (ALTE) დონეზე ცოდნის 

სერთიფიკატის წარდგენისაგან თავისუფლდება პირი, რომელსაც საბაკალავრო პროგრამა გავლილი და 

დასრულებული აქვს ინგლისურ ენაზე. 

თუ სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის მსურველი ვერ წარმოადგენს ინგლისური ენის ფლობის 

დამადასტურებელ სერთიფიკატს, იგი ვალდებულია, ტესტირება გაიაროს უნივერსიტეტის ენების 

ცენტრში. 

B 2 დონის შესაბამისი სერთიფიკატების და ქულების ნუსხა: 

 

ტოიფელი (TOEFL PBT)          ქულათა ოდენობა: არანაკლებ 513 ქულა; 

ტოიფელი (TOEFL IBT)            ქულათა ოდენობა: არანაკლებ 65 ქულა; 

ბრიტანეთის საბჭოსა და  

კემბრიჯის  უნივერსიტეტის  

ინგლისური ენის გამოცდები (IELTS)      ქულათა ოდენობა: არანაკლებ 5,5 ქულა; 

ბრიტანეთის საბჭოსა და  

კემბრიჯის უნივერსიტეტის  

ინგლისური ენის გამოცდები  

(Cambridge Exam) ცოდნის დონე: არანაკლებ FCE  

 

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტის სტატუსის მოპოვების შემდეგ,  პირი 

ვალდებულია, უნივერსიტეტს წარუდგინოს ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური 

ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ხოლო კანონმდებლობით დადგენილი წესით სამხედრო 

აღრიცხვას დაქვემდებარებულმა პირმა - სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი 

დოკუმენტი. 

 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე მედიის კვლევები და მულტიმედია წარმოება   მობილობის 

წესით ჩარიცხვა შესაძლებელია წელიწადში ორჯერ,  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროს მიერ  დადგენილ ვადებში, სავალდებულო პროცედურებისა და უნივერსიტეტის მიერ 

დადგენილი წესების დაცვით. 

 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა, ან გადმოყვანის წესით ჩარიცხვა უცხო ქვეყნის 

აღიარებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან ხორციელდება საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილების საფუძველზე, მოქმედი კანონმდებლობის 

შესაბამისად. 

 

პროგრამის მიზანი 

პროგრამის მიზანია:  

 მოამზადოს მულტიმედიური ჟურნალისტიკის მკვლევარი, რომელსაც შეუძლია აკადემიურ 

სფეროში ახალი ცოდნის გენერირება;  

 გააცნოს მაგისტრანტს კომუნიკაციების თანამედროვე თეორიები და ამ ცოდნის საფუძველზე -

მულტიმედიაში საზოგადოების წარმოჩენის ტექნოლოგიები; 

 დაეხმაროს მაგისტრანტს, სწორი დაგეგმვით,  უახლესი ტექნოლოგიებისა და მიდგომების 

გამოყენებით, გააცნობიეროს სფეროს კომპლექსური საკითხები და შეიმუშაოს ორიგინალური 



 

4  

იდეები; 

 შეასწავლოს თანამედროვე დატვირთულ ინფორმაციულ ველში წყაროებზე მუშაობა, სასურველი 

მასალის მოპოვების, დამუშავების, კვლევის, ანალიზისა და გავრცელების ტექნოლოგიები; 

 გამოუმუშაოს მაგისტრანტს ბეჭდური, სამაუწყებლო და ონლაინ მედიისთვის ჟურნალისტური 

მასალების მომზადების უნარი, დაკაბადონებისა და მონტაჟის ჩათვლით. 

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები 

  წარმოდგენილი სამაგისტრო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კურსები როგორც ლექციებითა 

და ჯგუფში მუშაობით, ასევე, პრაქტიკული მეცადინეობებით ხორციელდება. სწავლის პერიოდში 

სტუდენტები  რეალური საინფორმაციო სამსახურის რეჟიმში ამზადებენ სტატიებს, ფოტორეპორტაჟებს, 

ტელე და რადიოსიუჟეტებს, გადაცემებსა და პროგრამებს, თავად აკაბადონებენ, ამონტაჟებენ მასალებს 

და სხვადასხვა მედია პლატფორმაზე ათავსებენ მათ.   

    სტუდენტები  გუნდური პროექტების განხორციელებასა და რეალური სიტუაციების სიმულაციებით 

სწავლობენ. სასწავლო პროცესის განმავლობაში  აქტიურად მონაწილეობენ კავკასიის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებული მულტიმედია ცენტრის (იხ.ბმული: 

http://multimedia.ciu.edu.ge/?lang=ge) საქმიანობაში. მათ მიერ წარმოებული პროდუქცია კი, გარდა 

უნივერსიტეტის ვებგვერდისა, ასახვას   შემდეგ სოციალურ ქსელებში ჰპოვებს:  

1. ფეისბუკზე:  https://goo.gl/6Toh58   

2. ინსტაგრამში: https://goo.gl/A3rbtR  

3. იუთუბზე: https://goo.gl/gZKzYv 

       აგრეთვე, რამდენიმე მედიაპლატფორმაზე:  

1. აუდიო პლატფორმა „საუნდქლაუდი“: https://goo.gl/mLn3cU   

2. პუბლიკაციების უმსხვილესი ქსელი „issuu.com”:   https://goo.gl/cQrWG6  

პროგრამა მაგისტრანტებისათვის ხელმისაწვდომს გახდის იმ ინფორმაციას, რომლის მიღებაც 

ალტერნატიული გზით – პრესის ფურცლებიდან, ტელეეკრანებიდან თუ აკადემიური პროგრამებიდან – 

საკმაოდ რთულია. პროგრამის განხორციელებაში ჩართული პერსონალი ან მედიამკვლევარია, ან 

გამოცდილი პრაქტიკოსი, რომელიც დღესაც აქტიურად აწარმოებს მედიაპროდუქციას. 

კონკურენტურანიანი და მომავალზე ორიენტირებული სპეციალისტების მომზადებას შემდეგი   

მნიშვნელოვანი გარემოებები განაპირობებს: 

1. პროგრამის მეშვეობით ქართულ უმაღლეს ჟურნალისტურ განათლებაში მულტიმედიური 

მიმართულებების აქცენტირება; 

2. სწავლების თანამედროვე და ნოვატორული მეთოდების შერწყმა პრაქტიკულ და კვლევით 

საქმიანობასთან; 

3. გამოცდილი აკადემიური პერსონალისა და  შესაბამისის სასწავლო რესურსის სინთეზი. 

 

პროგრამის მრავალშენაკადიანი ბუნებიდან გამომდინარე, მისი სწავლების მეთოდოლოგიაც შერეული 

ხასიათისაა. პედაგოგიკურ მეთოდებს აკავშირებს საერთო საფუძველი, ესაა საგანმანათლებლო სისტემის 

მიმართულება - სტუდენტზე ორიენტირებული სასწავლო სივრცის ჩამოყალიბება, რომელიც თავის 

თავში აერთიანებს ყველა იმ მეთოდსა თუ ხერხს, რაც დასახული მიზნების წარმატებით 

განხორციელებისთვისაა აუცილებელი. 

სწავლება-სწავლის პროცესში მეთოდები ერთმანეთს ავსებს და ერთმანეთში გადადის. კონკრეტული 

სასწავლო ამოცანიდან გამომდინარე, პროფესორი, შესაძლოა იყენებდეს ერთ ან რამდენიმე მეთოდს. 

კონკრეტული სასწავლო კურსის სწავლება-სწავლის მეთოდები ასახულია შესაბამისი სასწავლო კურსის 

სილაბუსში. 

 

ამ საერთო ქოლგის ქვეშ გამოვყოფდით სწავლისა და სწავლების  შემდეგ მეთოდებს:  

 

 წიგნზე  მუშაობის მეთოდი; 

 ვერბალური – ზეპირსიტყვიერი მეთოდი; 

 პრეზენტირებისა და დემონსტრირების მეთოდი; 

http://multimedia.ciu.edu.ge/?lang=ge
https://goo.gl/6Toh58
https://goo.gl/A3rbtR
https://goo.gl/gZKzYv
https://goo.gl/mLn3cU
https://goo.gl/cQrWG6
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 წერითი მუშაობის მეთოდი; 

 დებატების წარმოების მეთოდი; 

 ინდივიდუალური და ჯგუფური მუშაობის მეთოდი; 

 თვალსაჩინო მაგალითის განხილვით სწავლება, შემთხვევის ანალიზი (Case study); 

 ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლებით ემპირიული კვლევის მეთოდების შესწავლა;  

 გამოცდილებითი სწავლების მეთოდი; 

 თანამონაწილეობითი სწავლების მეთოდი; 

 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - სასწავლო მეთოდი, რომელიც ახალი ცოდნის 

მიღების და ინტეგრაციის პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს პრობლემას.  

 ევრისტიკული მეთოდი; 

 გონებრივი იერიში (Brain storming);  

 როლური და სიტუაციური თამაშები; 

 ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი; 

 ახსნა-განმარტებითი მეთოდი; 

 პრაქტიკული სწავლების მეთოდი. 

სწავლის შედეგების მიღწევის ფორმები 

 ლექცია; 

 სამუშაო ჯგუფში მუშაობა: დასმულ პრობლემაზე მსჯელობა/დისკუსია, ანალიზი, გუნდური და 

ინდივიდუალური მუშაობის პრინციპით; 

 კითხვა–პასუხი; 

 კვლევის წარმოება;   

 მიმართულებითი დისკუსია; 

 პრაქტიკული მეცადინეობები; 

 თავისუფალი დისკუსია; 

 გონებრივი იერიში; 

 გონებრივი განტოტვა; 

 გათამაშება– სიმულაცია; 

 ინდივიდუალური და ჯგუფური  პროექტის მომზადება;                      

 პრეზენტაციები;   

 შუალედური და დასკვნითი გამოცდების მომზადება; 

 სამაგისტრო ნაშრომზე მუშაობა. 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა 

მედიის კვლევებისა და მულტიმედიის წარმოების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამით 

გათვალისწინებული სასწავლო კურსების დაუფლება სწავლების პროცესში სტუდენტთა აქტიურ 

მონაწილეობას ითვალისწინებს და შეძენილი ცოდნის უწყვეტი შეფასების პრინციპს ეფუძნება.  

სტუდენტის სემესტრის განმავლობაში გაწეული შრომის შეფასება გარკვეული შეფარდებით 

ითვალისწინებს: 

 მისი დამოუკიდებელი მუშაობის შეფასებას; 

 შუა სემესტრულ შეფასებას; 

 საბოლოო  შეფასებას. 

 

სტუდენტების ცოდნის შეფასებისთვის  გამოიყენება როგორც ზეპირი ასევე  წერითი (ტესტი, ქეისების 

განხილვა და ანალიზი, ღია კითხვები, ესსე, და ა.შ) გამოკითხვა. ცალკეული სასწავლო კურსები შეიძლება 

ითვალისწინებდეს საშინაო დავალების ან კვლევითი თუ პრაქტიკული პროექტების მომზადებას და მათ 

პრეზენტაციას.   

შეფასების წესი, ფორმები, კრიტერიუმები და მათი ხვედრითი წილი, სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან 

და სწავლების მიზნებიდან გამომდინარე, განისაზღვრება სასწავლო კურსის წამყვანი პროფესორის მიერ 
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ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან შეთანხმებით, რაც აისახება კონკრეტული სასწავლო კურსის 

სილაბუსში და  ეცნობება სტუდენტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში.  

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის კვლევითი კომპონენტის შეფასების წესი, ფორმები და 

კრიტერიუმები განისაზღვრება უნივერსიტეტის კანცლერის 2014 წლის 27 მარტის  #01-36  ბრძანებით 

დამტკიცებული „კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაგისტრატურის დებულების“ შესაბამისად 

(იხ. www. ciu.edu.ge ). 

პროგრამის განხორციელებისას სტუდენტის მოსწრება ფასდება ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული 

სისტემის (ECTS) და ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის 

შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3 ბრძანებით 

დამტკიცებული შეფასების სისტემის შესაბამისად. 

განვლილი სასწავლო კურსის სილაბუსით გათვალისწინებული საკითხების ათვისება, ისევე როგორც 

სამაგისტრო პროგრამის კვლევითი კომპონეტის შეფასება უნივერსიტეტში წარმოებს 100 ქულიანი 

სისტემით, რომელიც სასწავლო პროცესში ჩართული შეფასების მეთოდების წილისგან შედგება. 

შუასემესტრული შეფასება მოიცავს ყოველკვირეულ შეფასებებს, რომელიც ჯამში მაქსიმუმ 40 ქულის 

ტოლია და შუალედური გამოცდის შეფასებას, რომელიც მაქსიმუმ 20 ქულიანია; 

მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი შუალედურ შეფასებებში 25 ქულაა. 

რაც შეეხება დასკვნით გამოცდას, მისი მაქსიმალური შეფასება 40 ქულაა ხოლო მინიმალური 

კომპეტენციის ზღვარი 16 ქულის ტოლია. 

კრედიტის მისაღებად საჭირო მინიმალური შეფასება შუალედური და დასკვნითი გამოცდის 

შეფასებებით, 51 ქულის ტოლია. 

 

დადებით შეფასებად ითვლება: 

 (A) - ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91 ქულა  და მეტი - სასწავლო კურსის ყველა 

კომპონენტის მოთხოვნა ზედმიწევნით არის შესრულებული. სტუდენტი ავლენს საგნის ღრმა 

ცოდნას, ერუდირებულია, გააჩნია გამორჩული ლოგიკური და დამოუკიდებელი მსჯელობის 

უნარი; 

 (B) - ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა  - სასწავლო კურსის ყველა 

კომპონენტების მოთხოვნა კარგად არის შესრულებული (მცირე ხარვეზებით) სტუდენტი ავლენს 

საგნის კარგ ცოდნას, ლოგიკურად და დამოუკიდებლად მსჯელობს; 

 (C) - კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა  - სასწავლო კურსის კომპონენტების 

მოთხოვნები ძირითადად შესრულებულია. სტუდენტი ავლენს საგნის საკმაოდ კარგ ცოდნას, 

უნიშვნელო შეცდომებს უშვებს დამოუკიდებლად მსჯელობისას; 

 (D) - დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა  - სასწავლო კურსის 

მოთხოვნების შესრულების ხარისხი დამაკმაყოფილებელია (მნიშვლელოვანი ხარვეზებით). 

სტუდენტი ავლენს საგნის საშუალო დონის ცოდნას შეზღუდულია შესაბამისი თემატიკის 

ირგვლივ დამოუკიდებელი მსჯელობისას;    

 (E) - საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა - სასწავლო კურსის მოთხოვნები 

შესრულებულია მინიმალურად. სტუდენტი ავლენს საგნის ცოდნას საკმაოდ შეზღუდულ 

ფარგლებში. დამოუკიდებლად მსჯელობისას უშვებს ბევრ უზუსტობებს. 

 

უარყოფით შეფასებად ითვლება:  

 

 (FX) - ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს 

ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით 

გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება. 

 (F) - ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა  და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ 

ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

 

დასკვნით გამოცდაზე (FX) შეფასების მიღების შემთხვევაში სტუდენტს აქვს ერთხელ გადაბარების 

უფლება, დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღეში. 

რაც შეეხება სამაგისტრო ნაშრომის შეფასების წესს, ის ფასდება ერთჯერადად, კომისიის წინაშე 

სამაგისტრო ნაშრომის დაცვისას. დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში მაგისტრანტი მიიღებს 

სამაგისტრო ნაშრომისთვის განსაზღვრულ 30 კრედიტს და მიენიჭება  სამაგისტრო პროგრამით 

გათვალისწინებული აკადემიური ხარისხი / კვალიფიკაცია. 
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უნივერსიტეტში სტუდენტის აკადემიური  მოსწრების დონე განისაზღვრება როგორც  სასწავლო 

კურსებში მიღებული ქულებით, ასევე აღნიშნული ქულების 4 ბალიანი ექვივალენტით - საშუალო 

აკადემიური  შეფასებით (GPA). 

 

აკადემიური ხარისხის/ კვალიფიკაციის  დამადასტურებელი დიპლომის გაცემა 

მედიის კვლევებისა და მულტიმედიის წარმოების სამაგისტრო პროგრამის 

კურსდამთავრებულისათვის კვალიფიკაციის მინიჭება ხდება ,,ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 10 

დეკემბერის №120/ნ ბრძანების შესაბამისად. საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს 

ენიჭება მედიის კვლევებში სოციალურ მეცნიერებათა მაგისტრის აკადემიური ხარისხის/კვალიფიკაცია  

და ეძლევა შესაბამისი სამაგისტრო პროგრამის გავლის დამადასტურებელი სახელმწიფო ნიმუშის 

დიპლომი, სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ნიმუშის  დანართთან ერთად. 

მედიის კვლევებში სოციალურ მეცნიერებათა მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მინიჭების 

წინაპირობაა სტუდენტის მიერ  მინიმუმ 120 ECTS კრედიტის დაგროვება.  

სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულთა დიპლომის კატეგორიის განსაზღვრისათვის  სასწავლო 

პროგრამის დასრულების შემდეგ გაიანგარიშება კუმულატიური GPA, რის მიხედვითაც უნივერსიტეტი  

კურსდამთავრებულებს აძლევს სამაგისტრო პროგრამის გავლის დამადასტურებელი შემდეგი 

ხარისხის სახელმწიფო ნიმუშის დიპლომს, სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ნიმუშის  დანართთან 

ერთად:  

 წარჩინების დიპლომი -  GPA 3.5 და მეტი კომპენტენციის მაღალი დონით და ცოდნის 

შემოქმედებითად გამოყენების უნარით; 

 ჩვეულებრივი დიპლომი - ყველა საგანში დადებითი შეფასება და GPA 3.5-ზე ნაკლები.  

 

დიპლომის კატეგორიის შეცვლის მიზნით სტუდენტმა შეიძლება ისარგებლოს საგნის გადაბარების 

უფლებით, მაგრამ არაუმეტეს სამი საგნისა. 

 

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულს უფლება აქვს, სწავლა განაგრძოს საქართველოს ან სხვა 

ქვეყნების უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სოციალური მეცნიერებების მიმართულების 

სადოქტორო პროგრამაზე, რომელიც ორიენტირებულია შემდგომი დონის მკვლევარის მომზადებაზე. 

კურსდამთავრებულს სწავლის გაგრძელების უფლება აქვს სხვა მიმართულების სადოქტორო 

პროგრამაზეც, თუ უნივერსიტეტს რაიმე შეზღუდვა არა აქვს დაწესებული პროგრამაზე მიღების 

წინაპირობით. 

 

დასაქმების სფერო  

შრომის ბაზარს დაკვეთა მართავს. უკანასკნელ ხანს, მედიის მკვლევარები სულ უფრო მოთხოვნად 

კადრებად სახელდება. ზემოთქმულს მედიის მონიტორინგისა და მედიის კვლევების წარმოების 

მოთხოვნის მიმართულებით სხვადასხვა ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ 

გამოცხადებული საგრანტო კონკურსები და გაცემული დაფინანსებაც ადასტურებს. კონკურენციის 

პირობებში, დამსაქმებელი სწორედ მულტიდიმედიური კომპეტენციების მქონე კადრებს არჩევს.   

 

ზემოთქმული დასტურდება უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებული ბაზრის კვლევითაც, რომელიც 

პროგრამას თანდართული აქვს. კვლევა საფუძვლად დაედო სამაგისტრო პროგრამის მომზადებას და 

კიდევ ერთხელ ცხადჰყო მისი საჭიროება.    

      

წარმოდგენილი პროგრამის მაგისტრს ექნება, ერთი მხრივ, მედიის კვლევის კომპეტენცია, მეორე მხრივ 

კი მულტიმედიური პროდუქტის წარმოებისა და პროფესიული ტექნოლოგიების გამოყენების ცოდნა; 
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ასევე, სოციალური ცხოვრების სფეროში საქმიანობისათვის აუცილებელი ის მეთოდოლოგიური 

აპარატი, რომელიც საშუალებას მისცემს, აკადემიურად და კრეატიულად ჩაერთოს საქმიან 

ურთიერთობებში.  

 

კურსდამთავრებული შეიძლება დასაქმდეს მედია ორგანიზაციებსა და კვლევით ცენტრებში, 

საერთაშორისო ორგანიზაციებში, რათა იკვლიოს თანამედროვე საინფორმაციო-საკომუნიკაციო გარემო 

და  მედია სივრცე, გაწევრიანდეს შესაბამისი მიმართულების არასამთავრობო ორგანიზაციებში და 

ჩაერთოს სხვადასხვა ინსტიტუციების საქმიანობაში.  

პროგრამის სტრუქტურა 

სამაგისტრო პროგრამის „მედიის კვლევები და მულტიმედია წარმოება“    

ელემენტები (120 ECTS) 

(A) სპეციალობის სავალდებულო  სასწავლო კურსები  -  40 ECTS  

(B) სპეციალობის   არჩევითი  სასწავლო კურსები  -  15/16/17 ECTS 

(C) პრაქტიკული კომპონენტი  - 10 ECTS      

(D) კვლევითი კომპონენტი  - 45 ECTS 

სპეციალობის სავალდებულო  სასწავლო კურსები      

 (40 ECTS) 

ემსახურება მაგისტრანტის თეორიულ და პრაქტიკულ მომზადებას შემდგომში სამეცნიერო გზის 

გასაგრძელებლად ან პრაქტიკულ საქმიანობაში ჩასაბმელად. კურსდამთავრებულს ექნება საკმარისი 

თეორიული ბაზა და ის  პრაქტიკული უნარ–ჩვევები, რომლებიც დასაქმების ბაზარზე მის 

კონკურენტუნარიანობას განაპირობებს.  

 

სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსების მოდული  რამდენიმე ძირითად მოდულს 

ითვალისწინებს:   

მედიის ფუნდამენტური პრინციპებისა და  თეორიების მოდული, რომელშიც გაერთიანებულია: 

მასკომუნიკაციის თანამედროვე თეორიები; მსოფლიოს ინფორმაციული რუკა; საინფორმაციო  

სტრატეგიები; კომუნიკაციის აუდიოვიზულური ფორმები 1 და 2. 

კვლევითი სასწავლო კურსების მოდული, რომელიც მაგისტრანტის მკვლევრად ჩამოყალიბებაში 

უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს. მასში გაერთიანებულია შემდეგი სასწავლო კურსები: მედიის 

კვლევების ფორმები და ტექნოლოგიები; მედია პოსტსაბჭოთა საქართველოში; ლოკალური მედიის 

ტენტენციები საქართველოში. 

ტექნოლოგიების შესწავლაზე ორიენტირებული სასწავლო კურსების მოდული, რომელიც 

მულტიმედია სპეციფიკის სწავლებაზეა ორიენტირებული. მასში გაერთიანებულია შემდეგი სასწავლო 

კურსები: ვებ პროგრამირება; წერა მულტიმედიისთვის; მულტიმედია ტექნოლოგიები 1 და 2; 

მედიაფორმატირების ხელსაწყოები (ტექნოლოგიები და კონტენტი). 

სპეციალობის არჩევითი  სასწავლო კურსები  (15/16/17 ECTS) 

წარმოდგენილი პროგრამის ფარგლებში შეთავაზებული არჩევითი კურსები განსაკუთრებული 

დატვირთვის შემცველია. ამ საგნების ერთობლიობით მაგისტრანტი სავალდებულო კურსების 

ფარგლებში მიღებულ ცოდნას ამყარებს და თვალსაწიერს კიდევ უფრო ივითარებს.  

არჩევითი საგნები სამი სემესტრის მანძილზე (პირველ, მეორე და მესამე სემესტრებში) შეეთავაზება 

მაგისტრანებს.  

პრაქტიკული კომპონენტი  (10 ECTS) 

  პრაქტიკული კომპონენტი თეორიული სწავლების შემაჯამებელი, ხატოვნად რომ ვთქვათ, 

დამაგვირგვინებელი ბლოკია. მართალია, პროგრამა ისეა გაწერილი, რომ მაგისტრანტს მთელი 

სწავლების მანძილზე უწევს პრაქტიკული საქმიანობა, თუმცა მესამე სემესტრში ის უშუალოდ შედის 
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თავისი სპეციალობის საკომუნიკაციო რეჟიმში: უნდა მოერგოს შეთავაზებულ გარემოს, ადაპტირდეს 

მასთან, მოახერხოს საკუთარი ცოდნისა და უნარ–ჩვევების გამოყენება კონკრეტულ საქმიანობაში, 

შეძლოს მედია პროდუცირება ყველა სახის მედიასა და საინფორმაციო სამსახურში, ანალიტიკურ–

საკონსულტაციო სააგენტოებში, მედიის და კომუნიკაციების კვლევით ორგანიზაციებში, მედია–

მონიტორინგის კომპანიებში. 

      კსუ-ს მულტიმედია ცენტრი, რომელიც უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის პროგრამების 

სტუდენტებისთვის დახელოვნების ძირითადი ბაზაა, რეალურ სარედაქციო რეჟიმში მუშაობს. აქ 

მზადდება ფოტო, რადიო და ტელე-მასალები, გამოიცემა გაზეთები და ჟურნალები. სტუდენტები 

მუშაობენ ბლოგებზე, თავად მართავენ ახალი მედიის ინსტრუმენტებს.  

სწავლის პერიოდში მაგისტრანტის მიერ მომზადებული მედია პროდუქცია  ერთგვარ პორტფოლიოს 

დაემსგავსება, რომელსაც ის მომავალში  პოტენციურ დამსაქმებელს წარუდგენს. 

თავისი არსით, მულტიმედიური ჟურნალისტიკა მრავალშენაკადიანი სფეროა, ამიტომაც პროგრამა 

ასევე მრავალპროფილურ ჟურნალისტ მკვლევარს ამზადებს. მაგისტრანტს სწავლის პროცესშივე 

ეძლევა საშუალება, შეთავაზებული ვერსიებიდან თავად განსაზღვროს ინტერესების სფერო და, 

თეორიული ცოდნის საფუძველზე, პრაქტიკული გზის გაკვლევაც დაიწყოს. 

კვლევითი კომპონენტი  (45 ECTS)   

კვლევითი კომპონენტის ძირითადი მიზანი ბაკალავრის შემდგომი დონის სპეციალისტისა და 

მკვლევარის მომზადებაა. აღნიშნულ პროგრამაში კვლევითი კომპონენტი საკმაოდ მოცულობითია. 

მედიის კვლევების მიმართულებით სასწავლო კურსები ყველა სემესტრშია გათვალისწინებული, 

სამაგისტრო ნაშრომი კი საკმაოდ მოცულობითია. ისე, რომ კვლევითი კომპონენტი ჯამში   45  

კრედიტს შეადგენს. 

 

მისი სავალდებულო ელემენტებია:   

 მედია კვლევების ფორმები და ტექნოლოგიები (10 კრედიტი); 

 აკადემიური წერა მაგისტრანტებისთვის (5 კრედიტი);  

 სამაგისტრო ნაშრომის შესრულება,  სამაგისტრო ნაშრომის დაცვა (30 კრედიტი). 

წარმოდგენილი სამაგისტრო პროგრამის სტრუქტურა გამოყენებითი კვლევების წარმოებაზეა 

ფოკუსირებული. პროგრამის ფარგლებში წარმოებული ხარისხიანი მედია–კვლევები ინოვაციური 

ჟურნალისტიკის შესახებ  მედია–ბაზარს დაეხმარება საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრებასა 

და არსებული ხარვეზების გამოსწორებაში.  

პროგრამის ფარგლებში,  მაგისტრანტები ეცნობიან მედია კვლევების ფორმებსა და ტექნოლოგიებს, 

იღებენ ინფორმაციას კვლევის ყველა ტიპისა და მეთოდის შესახებ, დეტალურად შეისწავლიან 

კვლევის ეტაპებს: დაგეგმვას, აქტუალურობის განსაზღვრას, კვლევის დიზაინის ჩამოყალიბებას, 

წყაროთა მოძიება-ანალიზს, შედეგების შეჯამებას, პრეზენტაციას და სხვ. ყოველივე ეს ეხმარება მათ 

სრულყოფილი და ხარისხიანი აკადემიური კვლევის ჩატარებისათვის საჭირო უნარების 

გამომუშავებაში.  

მედიის კვლევებისა და მულტიმედია წარმოების სამაგისტრო პროგრამაში გათვალისწინებული 

საკვალიფიკაციო ნაშრომის ფორმატი ორი ნაწილისგან შედგება. ის შეიცავს როგორც კვლევით, ისე 

პრაქტიკულ კომპონენტს.   

  

 

პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი მატერიალური რესურსი  

სამაგისტრო პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მისაღწევად გამოიყენება 

სტუდენტებისთვის შეზღუდვების გარეშე ხელმისაწვდომი უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა და 

მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი, კერძოდ:  

 სათანადო ინვენტარით აღჭურვილი სასწავლო აუდიტორიები და საკონფერენციო დარბაზები;  

 კომპიუტერული ტექნიკითა და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით აღჭურვილი  

ბიბლიოთეკა; 

 კომპიუტერული ბაზა - კომპიუტერული კლასები, ინტერნეტსა და შიდა ქსელში ჩართული 
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კომპიუტერული ტექნიკა და სწავლის/სწავლების პროცესის ადეკვატური კომპიუტერული პროგ-

რამები;  სხვადასხვა ტექნიკური მოწყობილობები და ა.შ;  

 თანამედროვე სტანდარტებით, კომპიუტერული ტექნიკითა და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ბიბლიოთეკა, სამკითხველო დარბაზით, საბიბლიოთეკო 

ფონდებთან მკითხველის თავისუფალი დაშვებით, იზოლირებული შეხვედრების ოთახებით, 

საკონფერენციო ოთახით და ბიბლიოთეკარების სამუშაო სივრცით. 

  ბიბლიოთეკაში უხვადაა  სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო ლიტერატურა, ბეჭდური და ელექტრო-

ნული სახელმძღვანელოები, ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის მონაცემთა ბაზა და უნივერსიტეტის ვებ-

გვერდზე განთავსებული ელექტრონული კატალოგი.  

უნივერსიტეტის წიგნადი ფონდი სრულადაა ასახული სერვერზე ინტეგრირებულ საბიბლიოთეკო 

სისტემაში „openbiblio” (http://www.ciu.edu.ge/openbiblio). 

უნივერსიტეტში უზრუნველყოფილია საერთაშორისო ელექტრონულ საბიბლიოთეკო ქსელში 

ჩართულობა.     

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი დარეგისტრირებულია ასოციაცია "ელექტრონული ინფორმაცია 

ბიბლიოთეკებისათვის" – eIFL",  მონაწილეთა კონსორციუმის წევრად და მინიჭებული აქვს უფლება, 

გამოიყენოს არაერთი ელექტრონული რესურსი. 

სამაგისტრო პროგრამაზე მედიის კვლევები და მულტიმედია წარმოება სწავლებისთვის ერთობ 

მნიშვნელოვანია კსუ-ს მულტიმედია ცენტრის აქტიური ფუნქციონირება. ის აერთიანებს თანამედროვე 

ტექნიკით აღჭურვილ ტელე და რადიო სტუდიებს, ე.წ. ნიუსრუმსა და სამონტაჟო კაბინეტებს, გაზეთისა 

და ჟურნალის რედაქციებს, ხმის ჩამწერ სტუდიებს, საგრიმიოროს და სხვ.  

 

   უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებული მულტიმედია ცენტრი, რომელიც პროგრამაზე ჩარიცხულთა 

მთავარი საწარმოო ბაზაა, ინტელექტუალური დიზაინისა და შინაარსის სრულიად ინოვაციური სივრცეა. 

მხოლოდ სატელევიზიო სტუდია 80 კვ-მდეა, ორი სართულის დონისა, შიდა კიბით, სარეჟისორო 

კაბინით. ნიუსრუმი, რადიოსტუდია, ხმის ჩამწერი სტუდიები, ოთახები თათბირებისა და 

პრეზენტაციებისთვის, რედაქციები და სამონტაჟოები პრაქტიკული დახელოვნებისთვის ყველა პირობას 

ქმნის.  

გარდა წმინდა სასწავლო-პრაქტიკული საქმიანობისა,  ჟურნალისტის სწავლება ხომ მხოლოდ თეორიული 

ნაწილით არ შემოიფარგლება, ცენტრში მუდმივად იმართება დარგის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი 

ღონისძიებები: სემინარები, დისკუსიები, საჯარო შეხვედრები ექსპერტებსა თუ პრაქტიკოსებთან. 

მრავალფუნქციურ შემეცნებით გარემოს ორი კომპონენტი ქმნის. ერთი მხრივ, ესაა თანამედროვე 

მოთხოვნებს მორგებული, უახლესი ტექნიკითა და მიზნობრივი დიზაინით მოწყობილი 

ინფრასტრუქტურა და, მეორე მხრივ, უნივერსიტეტის ინტელექტუალური რესურსი, რომლის გარეშეც 

ვერანაირი ტექნიკა პროდუქტიული ვერ იქნებოდა.   

მულტიმედია ცენტრის ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელი სტუდენტებისა და პროფესორ-

მასწავლებლების თანამშრომლობაშია. აქ წარმოებული პროდუქციის: გადაცემების, დოკუმენტური 

ფილმებისა  თუ პერიოდული გამოცემების ერთ ნაწილს ახალგაზრდები გამოცდილ პრაქტიკოსებთან 

ერთად ქმნიან. ამ ტიპის კოლაბორაცია: განსხვავებული თაობების, გამოცდილების, გემოვნებისა და 

უნარების მქონე ადამიანთა საერთო იდეის ირგვლივ გაერთიანება და მისი ხორცშესხმა, საუკეთესო 

შედეგებს იძლევა. 

    საწყის ეტაპზე სტუდენტებს ეხმარებიან როგორც პროფესორ-მასწავლებლები, ისე ტექნიკური 

პერსონალი. საბაზისო უნარების დაუფლების შემდეგ კი ახალგაზრდები მულტიმედიურ მასალებს უკვე 

სრულიად დამოუკიდებლად, თავად აწარმოებენ. ცენტრის ტექნიკური რესურსი საშუალებას იძლევა, 

სტუდენტებმა იმუშაონ როგორც პირდაპირი ეთერის რეჟიმში (ფუნქციონირებს სარეჟისორო პულტი, 

განათების უახლესი დანადგარები, სტუდიური და გარე-გადაღების კამერები და სხვ.), ასევე, ჩაწერონ და 

ვებგვერდზე განათავსონ თოქ-შოუები და გადაცემები. ინფორმაცია კსუ-ს მულტიმედია ცენტრის შესახებ 

განთავსებულია შემდეგ ბმულზე: http://multimedia.ciu.edu.ge/?lang=ge  

    აღსანიშნავია, რომ უნივერსიტეტის მულტიმედია ცენტრი რამდენიმე მიმართულებას აერთიანებს. 

ესაა: ბეჭდური მედია, რადიო, ტელევიზია, ფოტო, ბლოგი და სხვ. თითოეული მიმართულება 

ქვემიმართულებებად იშლება და კონკრეტული ჟანრისა ან ფორმის პროექტებს აერთიანებს.   მასალების 

განახლება სტუდენტების მიერ ყოველდღიურად ხდება. 

 

http://www.ciu.edu.ge/openbiblio
http://multimedia.ciu.edu.ge/?lang=ge
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უნივერსიტეტში არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გარდა, მაგისტრანტებს ემსახურებიან ის 

ორგანიზაციებიც, რომლებთანაც პროგრამის ფარგლებში ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები 

გაფორმდა: 

 

1. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სსიპ - 

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა -  მემორანდუმი წყდება მხარეთა მოთხოვნის 

შემდეგ; 

2. სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, მემორანდუმი სამი წლის 

ვადით (2021 წლამდე); 

3. მაუწყებელთა ალიანსი - უვადო მემორანდუმი;  

4. ჟურნალისტიკის რესურსცენტრი - უვადო მემორანდუმი; 

5. რეგიონული მაუწყებელი TOK TV,  უვადო მემორანდუმი; 

6. საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია „ერთსულოვნება“ - უვადო მემორანდუმი; 

7. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო  - უვადო მემორანდუმი; 

8. მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე  - უვადო მემორანდუმი;  

9. ბეჭდური პერიოდული გამოცემა „ლიტერატურული საქართველო“ - უვადო მემორანდუმი. 

 

აღსანიშნავია, რომ უკვე არაერთი წელია, რაც უნივერსიტეტის მულტიმედია ცენტრის მასალებზე  

წვდომა აქვს საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსს. მათ სერვერზე ყოველკვირეულად 

იტვირთება კსუ-ს სტუდენტების მიერ წარმოებული პროდუქცია, რაც ასახვას ასოციაციის წევრი ყველა 

ტელე-არხის ეთერში ჰპოვებს.  

  მულტიმედია ცენტრის პროდუქცია, პერიოდულად, ქვეყნის სხვადასხვა სატელევიზიო და 

რადიოარხებზე, ასევე ბეჭდურ მედიაშიც თავსდება.  
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პროგრამის მოსალოდნელი სწავლის შედეგები 

№ სასწავლო კურსი 

ც
ო

დ
ნა

 დ
ა 

გ
აც

ნო
ბ

ი
ერ

ებ
ა 

  

 უ
ნა

რ
ი

 

პა
სუ

ხ
ი

სმ
გ

ებ
ლ

ო
ბ

ა 
დ

ა 

ავ
ტ

ო
ნო

მი
უ

რ
ო

ბ
ა 

 
სპეციალობის სავალდებულო  სასწავლო კურსები   

 
x x x 

1.  
მასკომუნიკაციის თანამედროვე თეორიები   

   
x x x 

2.  
ვებ პროგრამირება   

 
x x x 

3.  

მულტიმედია ტექნოლოგიები 1 

(გრაფიკა, დიზაინი)   

 

x x x 

4.  
ლოკალური მედიის ტენტენციები საქართველოში 

  
x x x 

  5. 
მსოფლიოს ინფორმაციული რუკა  

  
x x  

 6. 
მედიის კვლევების ფორმები და ტექნოლოგიები 

  
x x  

 7. 
საინფორმაციო  სტრატეგიები 

  
x x x 

 8. 
მულტიმედია ტექნოლოგიები 2  (მონტაჟი )    

 
X 

x 
x 

 9. 
კომუნიკაციის აუდიოვიზუალური ფორმები 1 

(აუდიო კონტენტის წარმოება)  
x x x 

10 
წერა მულტიმედიისთვის 

  
x x  

11. 
მედია პოსტსაბჭოთა საქართველოში 

     
x x x 

12. 
მედიაფორმატირების ხელსაწყოები (ტექნოლოგიები და კონტენტი)  

   
x x x 



 

14 

 

13. 
კომუნიკაციის აუდიოვიზუალური ფორმები 2 

(ფოტო და ვიდეო კონტენტის წარმოება)  
x x x 

~ 

 
                                                     სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები   

   

1. 
საქმიანი კომუნიკაციები (ინგლისურ ენაზე) 

  
x x x 

2. 
მედიის სამართლებრივი რეგულირება  

თამარ ავალიანი 
x x x 

3. კიბერუსაფრთხოების კრიტიკული ასპექტები  x x  

4. 
მედია ორგანიზაციის ბიზნესმოდელირება 

  
x x x 

5. მასმედია და მასკულტურა x x x 

6. დიპლომატია და მსოფლიო პოლიტიკური პროცესები  x x  

7. საერთაშორისო ორგანიზაციები და საერთაშორისო უსაფრთხოება  x x x 

8. საჯარო - პოლიტიკური  მმართველობა   x x  

9. ძალაუფლების თანამედროვე თეორიები  x x  

 11. კონსტრუქციული აგროჟურნალისტიკა   x x x 

12. მეღვინეობა   x x x 

 მევენახეობა x x x 

13. ღვინის სამომხმარებლო კულტურა მსოფლიო ბაზრებზე   x x  

14. კროს–კულტურული მენეჯმენტი x x x 

15. გლობალური მარკეტინგის მენეჯმენტი   x x x 

16. საერთაშორისო და რეგიონული ეკონომიკური ორგანიზაციები  x x x 

17. საერთაშორისო ვაჭრობა  x x x 

18. საერთაშორისო ბიზნესი და კომპანიების ინტერნაციონალიზაცია   x x x 
 პრაქტიკული კომპონენტი    

       1. პრაქტიკა   x x x 
          სამეცნიერო კვლევის კომპონენტი    

      1. აკადემიური წერა  მაგისტრანტებისთვის x x  

      2. სამაგისტრო ნაშრომის შესრულება,  სამაგისტრო ნაშრომის დაცვა x x x 
 


