
საქართველოს უნივერსიტეტი გამორჩეულია უმაღლესი ხარისხის, მომთხოვნი საგანმანათლებლო 
პროცესითა და ისეთი ტიპის თანამედროვე ინფრასტრუქტურით, რომელშიც ადამიანი ხარისხიან 
განათლებასთან ერთად პრაქტიკულ უნარებსაც ეუფლება. სწორედ ამიტომ, საქართველოს 
უნივერსიტეტი ცნობილია, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული უნივერსიტეტი, რომლის 
კურსდამთავრებული დასაქმების რეალური პერსპექტივით არის უზრუნველყოფილი. საქართველოს 
უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები ლაღად და მყარად გრძნობენ თავს კონკურენტულ გარემოში. 

უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი წარმოადგენს მაღალკვალიფიციურ, კრეატიულ და 
ენთუზიაზმით აღსავსე პროფესიონალებისაგან შემდგარ გუნდს, რომელიც მზად არის აღზარდოს 
აუცილებელი ცოდნით, უნარებითა და ღირებულებებით აღჭურვილი ადამიანი. მნიშვნელოვანია, რომ 
უნივერსიტეტში არსებულ მულტიკულტურულ გარემოში ყალიბდება ჰუმანური ღირებულებების მქონე 
მოაზროვნე, განათლებული პიროვნება, რომელიც თავისუფლად უმკლავდება დღევანდელ სამყაროში 
არსებულ გამოწვევებს. 

საქართველოს უნივერსიტეტი ერთ-ერთი წამყვანი უნივერსიტეტია, რომლის მიზანი თითოეული 
სტუდენტის პიროვნული განვითარება და მისი, როგორც მაღალი დონის პროფესიონალის  
ჩამოყალიბებაა. სწორედ ამიტომ, ჩვენი კურსდამთავრებული მოთხოვნადია თანამედროვე შრომით 
ბაზარზე, რასაც მათი დასაქმების უმაღლესი სტატისტიკური მაჩვენებელი ადასტურებს. 
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ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ამზადებს თანამედროვე, 
მაღალი პროფესიონალიზმით გამორჩეულ სპეციალისტებს ჰუმანიტარული 
მეცნიერების სხვადასხვა დარგში. ინტერდისციპლინური სწავლება, თეორიული 
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარის განვითარება; პრაქტიკა და საველე 
კვლევები, მათ შორის უნივერსიტეტის       მუდმივმოქმედი     არქეოლოგიური     
ექსპედიციის     მეშვეობით;    ენების სასწავლოს ლაბორატორია; ენების სწავლებაში 
უცხოელი სპეციალისტების მონაწილეობა; საუკეთესო აკადემიური პერსონალი; 
დამატებითი სპეციალობების ფართო სპექტრი განაპირობებს კურსდამთავრებულის 
კონკურენტულობას შრომის ბაზარზე და ზრდის მისი დასაქმების არეალს. 

თითოეულ საბაკალავრო პროგრამას აქვს დამატებითი სპეციალობის არჩევნის 
შესაძლებლობა. გარდა ამისა, ცალკეულ მიმართულებებზე სტუდენტს შეუძლია 
აირჩიოს საგანთა კონცენტრაცია კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტში 
(არქეოლოგიისა და ხელოვნებათმცოდნეობის პროგრამები) ან მასწავლებლის 
მომზადების აკრედიტირებული პროგრამა (ისტორიის, ქართული ან ინგლისური 
ფილოლოგიის პროგრამები). 

საინტერესო, რთული და დამაფიქრებელი დისციპლინების პირისპირმარიამ ზარიძე - ხელოვნებისა და 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის 
არქეოლოგიის საბაკალავრო 
პროგრამის სტუდენტი

დღესაც არ დამავიწყდება ჩემი რეაქცია, 
პირველად, რომ  შევედი ეზოში და დავინახე ჩემი 
უნივერსიტეტი, თავი სხვა ქალაქში მეგონა 
იმდენად განსხვავებული იყო არქიტექტურულად. 
გარეთ არსებული ჭორები კი სრულიად გამიქრა 
მას შემდეგ რაც პირველ ლექციას დავესწარი. 
ჩემზე ბედნიერი იმ მომენტში არავინ იყო. 

საქართველოს უნივერსიტეტში სწავლა ჩემთვის 
არის შანსი ჩემი ცხოვრება შევცვალო 
უკეთესობისკენ. ვფიქრობ ის მთლიანად 
სტუდენტზე და სტუდენტურ ცხოვრებაზეა 
მორგებული, გაძლევს სრულ განათლებას, 
ამავდროულდ განტვირთვის საშუალებას, ეს 
აქტიური სტუდენტური ცხოვრებაა, სადაც ხელს 
გიწყობენ განვითარდე პიროვნულადაც. 

საბოლოოდ ვიტყვი იმას რომ დღეს ჩემი დაც 
ჩემივე რეკომენდაციით საქართველოს 
უნივერსიტეტის სტუდენტია და მასთან ერთად 
გაიზიარებს ყველა იმ წარმატებას რასაც ჩვენი 
უნივერსიტეტი სთავაზობს სტუდენტებს... ის არ 
ჩერდება და ყოველთვის გვთავაზობს სიახლეს.
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ქართული ფილოლოგია 
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კულტურული და სოციალური 
ანთროპოლოგია 
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კულტურული და სოციალური 
ანთროპოლოგია 

ინგლისური ფილოლოგია 

განათლების ადმინისტრირება (ინგ)

ისტორია 

არქიტექტურა და დიზაინი 


