
კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღები
სასპეციალიზაციო  გამოცდა

გამოცდის ფორმატი:

გამოცდა   წერითია.  ბილეთში  შევა ოთხი საკითხი.   კანდიდატს  მოეთხოვება  
თითოეულ მათგანზე დაწეროს დაახლოებით 500 სიტყვიანი (ნახევარი გვერდი)
არგუმენტირებული ნარკვევი.   თითოეული ესსე  შეფასდება 25 ქულით (25%); 
მაქსიმალური ჯამური შეფასება შეადგენს 100 ქულას (100%).

დადებითი შეფასების მინიმალური ზღვარია - 51 ქულა.

არგუმენტირებული ნარკვევის შეფასებისას გათვალისწინებული იქნება: მსჯელობის
თანამიმდევრულობა და ლოგიკურობა;   ინფორმაციის ფლობისა და ანალიზის უნარი, 
დასკვნების დასაბუთების ხარისხი.

საგამოცდო საკითხები ანთროპოლოგიაში

1. ტერმინ ანთროპოლოგიის დეფინიცია;
2. ანთროპოლოგიის მიმართება მომიჯნავე დისციპლინებთან;
3. ანთროპოლოგიური კვლევის საგანი და ობიექტი;
4. ანთროპოლოგიური კვლევის ამოცანები;
5. სოციალური ანთროპოლოგიის ბრიტანული ტრადიცია;
6. კულტურული ანთროპოლოგია ამერიკულ ტრადიციაში;
7. ანთროპოლოგიური კვლევის მეთოდები (ზოგადი მიმოხილვა);
8. ანთროპოლოგიური კვლევის მეთოდები (დაკვირვება);
9. ანთროპოლოგიური კვლევის მეთოდები (ინტერვიურება);
10. ძირითადი ტერმინები (კულტურა);
11. ძირითადი ტერმინები (სოციალური ჯგუფი, საზოგადოება);
12. ძირითადი ტერმინები (იდენტობა);
13. ძირითადი ტერმინები (ტრადიცია/ინოვაცია);
14. ძირითადი ეთნოლოგიური ტერმინები (მოდერნიზაცია) ;
15. მსოფლიოს ხალხთა საკლასიფიკაციო სისტემები (ზოგადი დახასიათება);
16. ნათესაობის სისტემის ანთროპოლოგიური  კვლევა;
17. ოჯახისა და ქორწინების ანთროპოლოგიური კვლევა;
18. სიცოცხლის უზრუნველყოფის სისტემის ანთროპოლოგიური  კვლევა;
19. მეურნეობის ფორმებს ანთროპოლოგიური კვლევა;
20. სივრცის ორგანიზაციის ანთროპოლოგიური კვლევა;
21. საკვების ანთროპოლოგიური კვლევა;
22. ტანსაცმლის ანთროპოლოგიური კვლევა;
23. სოციონორმატიული კულტურის ანთროპოლოგიური კვლევა;
24. რელიგიის ანთროპოლოგია;



25. ეკონომიკური ანთროპოლოგია;
26. ვიზუალური ანთროპოლოგია;
27. ურბანული ანთროპოლოგია;
28. ისტორიული ანთროპოლოგია;
29. სამედიცინო ანთროპოლოგია;
30. ფიზიკური ანთროპოლოგია.

ლიტერატურა:

1. ანთროპოლოგია – მომავლის მეცნიერება?!, თბ. 2007 გამომც. უნივერსალი, რედ.
ქ. ხუციშვილი

2. რ. თოფჩიშვილი, ქ. ხუციშვილი, რ. გუჯეჯიანი, თეორიული ეთნოლოგია, თბ. 2010
გამომც. თსუ

კონსულტაციისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის ხელმძღვანელს პროფ. ქეთევან
ხუციშვილს
ტელ:  595457007
ელ-ფოსტა: ketevan.khutsishvili@tsu.ge
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გამოცდის ფორმატი:


გამოცდა   წერითია.   ბილეთში   შევა  ოთხი  საკითხი.   კანდიდატს   მოეთხოვება   თითოეულ მათგანზე დაწეროს დაახლოებით 500 სიტყვიანი (ნახევარი გვერდი) არგუმენტირებული ნარკვევი.    თითოეული  ესსე  შეფასდება  25 ქულით  (25%);  მაქსიმალური  ჯამური  შეფასება შეადგენს 100 ქულას (100%).

დადებითი შეფასების მინიმალური ზღვარია - 51 ქულა.

არგუმენტირებული ნარკვევის შეფასებისას გათვალისწინებული იქნება: მსჯელობის თანამიმდევრულობა და ლოგიკურობა;    ინფორმაციის ფლობისა და ანალიზის უნარი, დასკვნების დასაბუთების ხარისხი.

საგამოცდო საკითხები ანთროპოლოგიაში

1. ტერმინ ანთროპოლოგიის დეფინიცია;

2. ანთროპოლოგიის  მიმართება მომიჯნავე დისციპლინებთან;

3. ანთროპოლოგიური  კვლევის საგანი და ობიექტი;

4. ანთროპოლოგიური  კვლევის ამოცანები;

5. სოციალური ანთროპოლოგიის ბრიტანული ტრადიცია;

6. კულტურული ანთროპოლოგია ამერიკულ ტრადიციაში;

7. ანთროპოლოგიური  კვლევის მეთოდები (ზოგადი მიმოხილვა);

8. ანთროპოლოგიური  კვლევის მეთოდები (დაკვირვება);

9. ანთროპოლოგიური  კვლევის მეთოდები (ინტერვიურება);

10. ძირითადი ტერმინები (კულტურა);

11. ძირითადი ტერმინები (სოციალური ჯგუფი, საზოგადოება);

12. ძირითადი ტერმინები (იდენტობა);

13. ძირითადი ტერმინები (ტრადიცია/ინოვაცია);

14. ძირითადი ეთნოლოგიური ტერმინები (მოდერნიზაცია) ;

15. მსოფლიოს ხალხთა საკლასიფიკაციო სისტემები (ზოგადი დახასიათება);

16. ნათესაობის სისტემის ანთროპოლოგიური  კვლევა;

17. ოჯახისა და ქორწინების ანთროპოლოგიური  კვლევა;

18. სიცოცხლის უზრუნველყოფის სისტემის ანთროპოლოგიური  კვლევა;

19. მეურნეობის ფორმებს ანთროპოლოგიური  კვლევა;

20. სივრცის ორგანიზაციის ანთროპოლოგიური  კვლევა;

21. საკვების ანთროპოლოგიური  კვლევა;

22. ტანსაცმლის ანთროპოლოგიური  კვლევა;

23. სოციონორმატიული  კულტურის ანთროპოლოგიური  კვლევა;

24. რელიგიის ანთროპოლოგია;

25. ეკონომიკური ანთროპოლოგია;

26. ვიზუალური ანთროპოლოგია;

27. ურბანული ანთროპოლოგია;

28. ისტორიული ანთროპოლოგია;

29. სამედიცინო ანთროპოლოგია;

30. ფიზიკური ანთროპოლოგია.
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