
ამერიკისმცოდნეობის სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღები 
სასპეციალიზაციო გამოცდა

გამოცდის ფორმატი

სასპეციალიზაციო გამოცდა ჩატარდება ამერიკისმცოდნეობის შესავლის კურსის მასალების 
მიხედვით შედგენილი ტესტების საფუძველზე. წერითი ნამუშევარი შეფასდება 100
ქულიანი სისტემით.
ტესტები სამნაწილიანია: I – 15 დახურული  ტესტი (30 ქულა);  II –  5 ღია ტესტი (20 ქულა); 
III – 2 ორგვერდიანი ესეი (25-25 ქულიანი)

საგამოცდო საკითხები სპეციალობაში (ამერიკისმცოდნეობის შესავალი)

1. ამერიკისმცოდნეობა - ახალი აკადემიური დისციპლინა საქართველოში
2.  შეერთებული  შტატების  რეგიონები  (შშ-ის  ექვსი  რეგიონის  კულტურული  და

გეოგრაფიული მახასიათებლები)
3. ამერიკის ცივილიზაცია და ევროპელები. ამერიკა - ახალი სამყარო
4. ამერიკის სიმბოლოები
5. ამერიკული ღირებულებები.
6. ამერიკის იმიჯი საქართველოში
7. ამერიკული ნაციონალიზმი
8. შეერთებული შტატების კონსტიტუცია და ქვეყნის ძირითადი პოლიტიკური 

ინსტიტუტები
9. პოლიტიკური პარტიები და საარჩევნო სისტემის თავისებურებები
10. ამერიკული დემოკრატია, პურიტანები
11. აბოლიციონიზმი და მოძრაობა სამოქალაქო უფლებებისათვის
12. ფრონტირი ამერიკულ ლიტერატურასა და ისტორიაში
13. მულტიკონფესიური ამერიკა
14. ქალთა სტატუსი ამერიკაში 

ლიტერატურა
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