სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიისა და
ტელეხელოვნების კოლეჯის ხელოვნების მიმართულების და მასობრივი
კომუნიკაციის/ჟურნალისტიკის დარგის/სპეციალობის პროფესიულ საგანმანათლებლო
პროგრამაზე სწავლის უფლების მოპოვების კონკურსის ჩატარების წესი

1. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიისა და
ტელეხელოვნების კოლეჯის (შემდგომში კოლეჯი) ხელოვნების მიმართულების და მასობრივი
კომუნიკაციის/ჟურნალისტიკის

დარგის/სპეციალობის

პროფესიულ

საგანმანათლებლო

პროგრამაზე სწავლის უფლების მოპოვება ხდება კონკურსის (კონკურსის წესი) წესის შესაბამისად.
2. კონკურსის წესი ეფუძნება სამართლიანობის და გამჭვირვალობის პრინციპს;
3. კონკურსის ჩატარების მიზნით კოლეჯის დირექტორის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტით იქმნება საკონკურსო კომისია, რომელიც უფლებამოსილია წარმართოს
პროფესიულ სტუდენტთა შერჩევის პროცესი და მიიღოს გადაწყვეტილება შესაბამის პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამაზე პირის ჩარიცხვის შესახებ;
4. საკონკურსო კომისიის შემადგენლობაში შესაძლოა შედიოდნენ:
ა) კოლეჯის თანამშრომელ(ებ)ი.
ბ) დამსაქმებელი ორგანიზაციის/ორგანიზაციების წარმომდგენელი/წარმომადგენლები/დარგობრივი
ასოციაციების წარმომადგენლები;
გ) სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომდგენელი/წარმომადგენლები
5. საკონკურსო კომისიის თავჯდომარეს ირჩევენ კომისიის წევრები;
6. საკონკურსო კომისია უფლებამოსილია, თუ კონკურსს ესწრება საკონკურსო კომისიის
შემადგენლობაში შემავალი არანაკლებ სამი წევრი მაინც;
7. საკონკურსო კომისიის წევრები უშუალოდ ესწრებიან კონკურსს, სვამენ წინასწარ მომზადებულ
შეკითხვებს, აფასებენ აპლიკანტის პასუხებს.
8. კონკურსის ტიპები მიმართულებების/პროგრამების მიხედვით:
1) ხელოვნების მიმართულებით - ფოტოგრაფიის პროფესიულ პროგრამაზე სწავლის უფლების
მოსაპოვებლად კონკურსი მოიცავს შემდეგი ტიპის დავალებას:
კომისიასთან გასაუბრებისას აპლიკანტი გადაიღებს ფოტოს, რომელიც შეფასდება 3 კომპონენტით:
ა) გადაღების წერტილის შერჩევა - მაქსიმუმ 4 ქულა:
ა.ა) არ შეესაბამება დავალებას - 0 ქულა;
ა.ბ) მინიმალურ დონეზე შეესაბამება დავალებას - 1 ქულა;
ა.გ) დამაკმაყოფილებლად შეესაბამება დავალებას - 2 ქულა;
ა.დ) ძირითადად შეესაბამება დავალებას - 3 ქულა;
ა.ე) სრულად შეესაბამება დავალებას - 4 ქულა.
ბ) კადრის კომპოზიციის შერჩევა - მაქსიმუმ 4 ქულა:
ბ.ა) არ შეესაბამება დავალებას - 0 ქულა;
ბ.ბ) მინიმალურ დონეზე შეესაბამება დავალებას - 1 ქულა;
ბ.გ) დამაკმაყოფილებლად შეესაბამება დავალებას - 2 ქულა;
ბ.დ) ძირითადად შეესაბამება დავალებას - 3 ქულა;
ბ.ე) სრულად შეესაბამება დავალებას - 4 ქულა.
გ) კადრის სიმსხვილე -მაქსიმუმ 4 ქულა:

გ.ა) არ შეესაბამება დავალებას - 0 ქულა;
გ.ბ) მინიმალურ დონეზე შეესაბამება დავალებას - 1 ქულა;
გ.გ) დამაკმაყოფილებლად შეესაბამება დავალებას - 2 ქულა;
გ.დ) ძირითადად შეესაბამება დავალებას - 3 ქულა;
გ.ე) სრულად შეესაბამება დავალებას - 4 ქულა.
2) ხელოვნების მიმართულებით პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე „ტელერეჟისურა“
სწავლის უფლების მოსაპოვებლად კონკურსი მოიცავს შემდეგი ტიპის დავალებებს:
ა) დრამატურგიული სავარჯიშო (წერითი დავალება) - მაქსიმუმ 1 ქულა:
ა.ა) წინადადებების დალაგება აპლიკანტის ან ავტორის ლოგიკით 1 ქულა;
ა.ბ) წინადადებები ვერ დაალაგა 0 ქულა.
ბ) კომპიუტერის საბაზისო ცოდნის დადასტურება (პრაქტიკული დავალება) - მაქსიმუმ 6 ქულა:
ოპერაციული სისტემა WINDOWS-ის და მისი ინტერფეისის გამოყენებით პრაქტიკული სავარჯიშოს
გაკეთება; სულ 6 დავალება. თითოეული სწორი პასუხი შეფასდება 1 ქულით, ხოლო არასწორი
პასუხი - 0 ქულით.
გ) კადრის ხედვის უნარის შემოწმება; თვითპრეზენტაცია და არჩევანის დასაბუთება (გასაუბრება)მაქსიმუმ 3 ქულა:
გ.ა) რა არის მოცემულ კადრში მთავარი (საგანი, ადამიანი - კადრის კომპოზიცია) ფოტოს მიხედვით
- 1 ქულა;
გ.ბ) პროგრამის/პროგრამების არჩევანის დასაბუთება - 1 ქულა;
გ.გ) თვითპრეზენტაცია 1 - ქულა.
დ) ფოტოს მიხედვით ამბის გაგრძელება (წერითი დავალება) მაქსიმუმ - 4 ქულა:
დ.ა) ამბავი აუცილებლად უნდა დაიწყოს იქიდან, რასაც აპლიკანტი ხედავს კადრში - 1 ქულა;
დ.ბ) აპლიკანტმა ამბავი უნდა გააგრძელოს და დაასრულოს - 1 ქულა;
დ.გ) წარმოსახვის უნარი - 1 ქულა;
დ.დ) ტექსტის ლოგიკური წყობის უნარი - 1 ქულა.
ე) ავტობიოგრაფიის ან საკუთრი ცხოვრების დაუვიწყარი ეპიზოდის გადმოცემა მხატვრული
ფორმით (წერითი დავალება) მაქსიმუმ - 4 ქულა:
ე.ა) საინტერესო ამბავი - 1 ქულა;
ე.ბ) ლოგიკური თხრობა - 1 ქულა;
ე.გ) მართლწერა - 1 ქულა;
ე.დ) გრამატიკა- 1 ქულა.
3) ხელოვნების მიმართულებით პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე „ვიდეომონტაჟი“
სწავლის უფლების მოსაპოვებლად კონკურსი მოიცავს შემდეგი ტიპის დავალებებს:
ა) დრამატურგიული სავარჯიშო (წერითი დავალება) - მაქსიმუმ 1 ქულა:
ა.ა) წინადადებების დალაგება აპლიკანტის ან ავტორის ლოგიკით 1 ქულა;
ა.ბ) წინადადებები ვერ დაალაგა 0 ქულა.
ბ) კომპიუტერის საბაზისო ცოდნის დადასტურება (პრაქტიკული დავალება) - მაქსიმუმ 6 ქულა:
ოპერაციული სისტემა WINDOWS-ის და მისი ინტერფეისის გამოყენებით პრაქტიკული სავარჯიშოს
გაკეთება; სულ 6 დავალება. თითოეული სწორი პასუხი შეფასდება 1 ქულით, ხოლო არასწორი
პასუხი - 0 ქულით.
გ) კადრის ხედვის უნარის შემოწმება; თვითპრეზენტაცია და არჩევანის დასაბუთება (გასაუბრება)მაქსიმუმ 3 ქულა:
გ.ა) რა არის მოცემულ კადრში მთავარი (საგანი, ადამიანი - კადრის კომპოზიცია) ფოტოს მიხედვით
- 1 ქულა;

გ.ბ) პროგრამის/პროგრამების არჩევანის დასაბუთება - 1 ქულა;
გ.გ) თვითპრეზენტაცია 1 - ქულა.
დ) ფოტოს მიხედვით ამბის გაგრძელება (წერითი დავალება) მაქსიმუმ - 4 ქულა:
დ.ა) ამბავი აუცილებლად უნდა დაიწყოს იქიდან, რასაც აპლიკანტი ხედავს კადრში - 1 ქულა;
დ.ბ) აპლიკანტმა ამბავი უნდა გააგრძელოს და დაასრულოს - 1 ქულა;
დ.გ) წარმოსახვის უნარი - 1 ქულა;
დ.დ) ტექსტის ლოგიკური წყობის უნარი - 1 ქულა.
4) ხელოვნების მიმართულებით პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე
„ვიდეო- საოპერატორო ხელოვნება“ სწავლის უფლების მოსაპოვებლად კონკურსი მოიცავს შემდეგი
ტიპის დავალებებს:
ა) დრამატურგიული სავარჯიშო (წერითი დავალება) - მაქსიმუმ 1 ქულა:
ა.ა) წინადადებების დალაგება აპლიკანტის ან ავტორის ლოგიკით 1 ქულა;
ა.ბ) წინადადებები ვერ დაალაგა 0 ქულა.
ბ) კომპიუტერის საბაზისო ცოდნის დადასტურება (პრაქტიკული დავალება) - მაქსიმუმ 6 ქულა:
ოპერაციული სისტემა WINDOWS-ის და მისი ინტერფეისის გამოყენებით პრაქტიკული სავარჯიშოს
გაკეთება; სულ 6 დავალება. თითოეული სწორი პასუხი შეფასდება 1 ქულით, ხოლო არასწორი
პასუხი - 0 ქულით.
გ) კადრის ხედვის უნარის შემოწმება; თვითპრეზენტაცია და არჩევანის დასაბუთება (გასაუბრება)მაქსიმუმ 3 ქულა:
გ.ა) რა არის მოცემულ კადრში მთავარი (საგანი, ადამიანი - კადრის კომპოზიცია) ფოტოს მიხედვით
- 1 ქულა;
გ.ბ) პროგრამის/პროგრამების არჩევანის დასაბუთება - 1 ქულა;
გ.გ) თვითპრეზენტაცია 1 - ქულა.
დ) ფოტოს მიხედვით ამბის გაგრძელება (წერითი დავალება) მაქსიმუმ - 4 ქულა:
დ.ა) ამბავი აუცილებლად უნდა დაიწყოს იქიდან, რასაც აპლიკანტი ხედავს კადრში - 1 ქულა;
დ.ბ) აპლიკანტმა ამბავი უნდა გააგრძელოს და დაასრულოს - 1 ქულა;
დ.გ) წარმოსახვის უნარი - 1 ქულა;
დ.დ) ტექსტის ლოგიკური წყობის უნარი - 1 ქულა.
5) ხელოვნების მიმართულებით პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე
„ტელეეთერის დიზაინი“ სწავლის უფლების მოსაპოვებლად კონკურსი მოიცავს შემდეგი ტიპის
დავალებებს:
ა) დრამატურგიული სავარჯიშო (წერითი დავალება) - მაქსიმუმ 1 ქულა:
ა.ა) წინადადებების დალაგება აპლიკანტის ან ავტორის ლოგიკით 1 ქულა;
ა.ბ) წინადადებები ვერ დაალაგა 0 ქულა.
ბ) კომპიუტერის საბაზისო ცოდნის დადასტურება (პრაქტიკული დავალება) - მაქსიმუმ 6 ქულა:
ოპერაციული სისტემა WINDOWS-ის და მისი ინტერფეისის გამოყენებით პრაქტიკული სავარჯიშოს
გაკეთება; სულ 6 დავალება. თითოეული სწორი პასუხი შეფასდება 1 ქულით, ხოლო არასწორი
პასუხი - 0 ქულით.
გ) კადრის ხედვის უნარის შემოწმება; თვითპრეზენტაცია და არჩევანის დასაბუთება (გასაუბრება)მაქსიმუმ 3 ქულა:
გ.ა) რა არის მოცემულ კადრში მთავარი (საგანი, ადამიანი - კადრის კომპოზიცია) ფოტოს მიხედვით
- 1 ქულა;
გ.ბ) პროგრამის/პროგრამების არჩევანის დასაბუთება - 1 ქულა;
გ.გ) თვითპრეზენტაცია 1 - ქულა.

დ) გეომეტრიული ფიგურის აგების, საგნების ხატვის და სივრცითი უნარების შემოწმება. მაქსიმუმ 3 ქულა:
დ.ა) გეომეტრიული ფიგურის სწორად აგება - 1 ქულა;
დ.ბ) ხატვის უნარი (შინაური ცხოველის ან ფრინველის ხატვა) - 1 ქულა;
დ.გ) სივრცითი უნარის სავარჯიშო - 1 ქულა.
6) მასობრივი კომუნიკაციის/ჟურნალისტიკის დარგის/სპეციალობის პროფესიულ პროგრამებზე
სწავლის უფლების მოსაპოვებლად კონკურსი მოიცავს სამი სხვადასხვა ტიპის დავალებას:
ა) გასაუბრება, თვითპრეზენტაცია და ტექსტის კითხვა (მეტყველების/საარტიკულაციო აპარატის,
კითხვის უნარის და კომუნიკაციის უნარის შესამოწმებლად) - მაქსიმუმ 3 ქულა:
ა.ა) გამართული მეტყველება - 1;
ა.ბ) გამოსწორებადი მეტყველება - 0,5;
ა.გ) ცუდი მეტყველება - 0;
ა.დ) კითხულობს გამართულად – 1;
ა.ე) კითხულობს ნელა და დამარცვლით - 0,5;
ა.ვ) ვერ კითხულობს - 0;
ა.ზ) კომუნიკაციის უნარი -1;
ა.თ) უჭირს კომუნიკაცია - 0,5;
ა.ი) არ აქვს კომუნიკაციის უნარი - 0.
ბ) წერითი დავალება (მოსმენილი ტექსტის შინაარსის გადმოცემის უნარის დასადგენად) –
მაქსიმუმ 4 ქულა:
ბ.ა) მოსმენილი შინაარსის ზუსტი გადმოცემა - 2 ქულა;
ბ.ბ) მოსმენილი შინაარსის ნაწილობრივ გადმოცემა - 1 ქულა;
ბ.გ) ვერ გადმოცემს მოსმენილის შინაარსს -0 ქულა;
ბ.დ) მართლწერა - 1 ქულა;
ბ.ე) გრამატიკა- 1 ქულა.
გ) დრამატურგიული წერითი სავარჯიშო (ლოგიკური აზროვნების უნარის შესამოწმებლად) მაქსიმუმ 1 ქულა.
9. კონკურსის შედეგების გასაჩივრება შესაძლებელია შედეგების გამოცხადების მომდევნო დღეს
კოლეჯისთვის წერილობით მიმართვის ფორმით სააპელაციო კომისიასთან, რომელიც იქმნება
კოლეჯის დირექტორის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით;
10. კოლეჯი კონკურსის შედეგებს, არაუგვიანეს პროფესიული ტესტირების თარიღიდან 2 დღისა,
ასახავს სსიპ − განათლების

მართვის

საინფორმაციო სისტემის

(რეიტინგულ სიაში აპლიკანტის რანგის მითითებით).

სპეციალურ

პროგრამაში

