
√ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 

√  საერთო სამაგისტრო გამოცდა; 

√ გამოცდა სპეციალობაში - დემოგრაფია; 

√ გასაუბრება სპეციალობასა და უცხო ენაში (ინგლისური B1); 

√ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა ან გადმოყვანის წესით 

ჩარიცხვა უცხო ქვეყნის აღიარებული უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებიდან ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ 

ვადებში და დადგენილი წესით; 

√ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე მობილობის წესით ცარიცხვა 

შესაძლებელია წელიწადში ორჯერ, საქართველოს განათლებისა და  მეცნიერების 

სამინისტროს მიერ დადგენილ ვადებში, სავალდებულო პროცედურებისა და 

უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი წესების დაცვით. 

 

კრიტერიუმები: 

1. გამოცდა სპეციალობაში (დემოგრაფია) 100 ქულა (60%) 

2. გასაუბრება 100 ქულა (40%) 

 1.  გამოცდა სპეციალობაში (დემოგრაფიაში) 

     100 ქულა= (60%) 

სტუდენტებს მიეწოდება ბილეთები, რომელიც შედგება ოთხი კითხვისაგან. 

თითოეული კითხვა ფასდება 25 ქულით. 

თითოეული კითხვა ფასდება შემდეგი კრიტერიუმებით: 

10 ქულა - საკითხის ცოდნა და გაცნობიერება: 

 პასუხი სრულიად შეესაბამება დასმულ საკითხს (9-10 ქულა) 

 პასუხი მეტწილად შეესაბამება დასმულ საკითხს (7-8 ქულა) 

 პასუხი ნაწილობრივ შეესაბამება დასმულ საკითხს (4-6 ქულა) 

 პასუხი ნაკლებად შეესაბამება დასმულ საკითხს (2-3 ქულა) 

 პასუხი არ შეესაბამება დასმულ საკითხს (0-1 ქულა) 

10 ქულა - საკითხის კრიტიკული შეფასება და ანალიზი 

 პასუხი სრულიად აკმაყოფილებს კრიტიკული შეფასებასა და ანალიზს (9-10 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე   - დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია - 

მისაღები საგამოცდო და გასაუბრების შეფასების კრიტერიუმები 

დემოგრაფიისა და მოსახლეობის გეოგრაფიის სამაგისტრო პროგრამა 

ჩარიცხვის წინაპირობა: 

 



ქულა) 

 პასუხი მეტწილად აკმაყოფილებს კრიტიკული შეფასებასა და ანალიზს (7-8 

ქულა) 

 პასუხი ნაწილობრივ აკმაყოფილებს კრიტიკული შეფასებასა და ანალიზს (4-6 

ქულა) 

 პასუხი ნაკლებად აკმაყოფილებს კრიტიკული შეფასებასა და ანალიზს  (2-3 

ქულა) 

 პასუხი არ აკმაყოფილებს კრიტიკული შეფასებასა და ანალიზს  (0-1 ქულა) 

5 ქულა - აკადემიური წერის სტილი და ენობრივი გამართულობა 

 პასუხი სრულიად გამართულია აკადემიურად და ენობრივად (9-10 ქულა) 

 პასუხი მეტწილად გამართულია აკადემიურად და ენობრივად (7-8 ქულა) 

 პასუხი ნაწილობრივ გამართულია აკადემიურად და ენობრივად (4-6 ქულა) 

 პასუხი ნაკლებად გამართულია აკადემიურად და ენობრივად (2-3 ქულა) 

 პასუხი გაუმართავია აკადემიურად და ენობრივად (0-1 ქულა) 

 

2. გასაუბრება სპეციალობასა და უცხო ენაში (ინგლისური B1) 

100 ქულა=40%  

სტუდენტებს მიეწოდებათ სპეციალობის რომელიმე საკითხის 

ინგლისურენოვანი ტექსტი, რომელიც ფასდება 40 ქულით 

 ტექსტის თარგმანი სრულიად გამართულია  (31-40 ქულა) 

 ტექსტის თარგმანი მეტწილად გამართულია (21-30 ქულა) 

 ტექსტის თარგმანი  ნაწილობრივ გამართულია (11-20 ქულა) 

 ტექსტის თარგმანი   ნაკლებად გამართულია (1-10 ქულა) 

 ტექსტის თარგმანი გაუმართავია (0 ქულა) 

 

სტუდენტის მოტივაცია ფასდება 40 ქულით. 

სტუდენტის მოტივაცია 40 ქულა 

 სტუდენტის მოტივაცია სრულიად თანხვედრაშია დემოგრაფიის პროგრამის 

მიზნებთან (31-40 ქულა) 

 სტუდენტის მოტივაცია მეტწილად  თანხვედრაშია დემოგრაფიის პროგრამის 

მიზნებთან (21-30 ქულა) 

 სტუდენტის მოტივაცია ნაწილობრივ  თანხვედრაშია დემოგრაფიის პროგრამის 

მიზნებთან (11-20 ქულა) 

 სტუდენტის მოტივაცია ნაკლებად  თანხვედრაშია დემოგრაფიის პროგრამის 

მიზნებთან (1-10 ქულა) 



 სტუდენტის მოტივაცია არ შეესაბამება დემოგრაფიის პროგრამის მიზნებს (0 

ქულა) 

 

პროფესიული ინტერესი და მიზნები ფასდება 20 ქულით. 

 სტუდენტს აქვს სრულიად ჩამოყალიბებული პროფესიული ინტერესები და 

მიზნები დემოგრაფიაში (16-20 ქულა) 

 სტუდენტს აქვს მეტწილად ჩამოყალიბებული პროფესიული ინტერესები და 

მიზნები დემოგრაფიაში (11-15 ქულა) 

 სტუდენტს აქვს ნაწილობრივ ჩამოყალიბებული პროფესიული ინტერესები და 

მიზნები დემოგრაფიაში (6-10 ქულა) 

 სტუდენტს აქვს ნაკლებად ჩამოყალიბებული პროფესიული ინტერესები და 

მიზნები დემოგრაფიაში (1-5 ქულა) 

 სტუდენტს არ აქვს პროფესიული ინტერესები და მიზნები დემოგრაფიაში (0 

ქულა) 
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