ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი
საფეხური :მაგისტრატურა
პროგრამა: სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა სამაგისტრო პროგრამა
(ბუნებათსარგებლობა (MBA), ბუნებათსარგებლობა (MSc), სატყეო მეცნიერება, ტყის რესურსების
მდგრადი მართვა,)

პროგრამაზე მიღების გასაუბრების რეკომენდაციები და შეფასების სისტემა
გასაუბრებაზე კანდიდატმა უნდა გამოავლინოს თავისი აკადემიური მონაცემები, ლოგიკური და
კრიტიკული აზროვნების უნარი, მოტივაცია და კომუნიკაციის უნარი.
გასაუბრების მსვლელობისას კანდიდატს დაესმევა კითხვები შემდეგი თემების ირგვლივ: ზოგადი
ბიოლოგია, ცხოველთა და მცენარეთა ბიოლოგია, ბიომრავალფეროვნება.

კანდიდატმა უნდა გამოავლინოს დამოუკიდებლად მოქმედების და გადაწყვეტილებების მიღების უნარი.
კანდიდატმა უნდა ჩამოაყალიბოს, რის მიღწევას გეგმავს აკადემიური და პროფესიული თვალსაზრისით
და რა არის პროგრამაზე ჩაბარების მოტივაცია. ასევე, სასურველია, კანდიტატმა ისაუბროს იმაზე, თუ რას
მოელის პროგრამისაგან (ცოდნა, გამოცდილება, პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და ა.შ.) კანდიდატს ექნება
საშუალება, ისაუბროს მის ყველაზე მნიშვნელოვან აკადემიურ მიღწევაზე.
კანდიდატი ფასდება 100 ქულიანი სისტემით.
გვარი, სახელი

არჩეული
სფეროს
შესახებ ინფორმაცია
- 40 ქულა

მოტივაცია
- 30 ქულა

აკადემიური/
პროფესიული
მიღწევები ქულა

საკუთარი
შესაძლებლობების
10 გაცნობიერების,
კომუნიკაციის უნარი - 20
ქულა

კრიტერიუმები

რუბრიკები

შეფასება

აპლიკანტს აქვს შესაბამისი დარგის საბაზისო ცოდნა, სრულყოფილად
გადმოსცემს საკითხთან დაკავშირებულ ინფორმაციას; იცნობს შესაბამის

_26-40__ქულა

ლიტერატურას; მართებულად იყენებს დარგობრივ ტერმინოლოგიას;
არჩეული სფეროს
შესახებ
ინფორმაცია

აპლიკანტი

გადმოსცემს

საკითხთან

დაკავშირებულ

მნიშვნელოვან

ინფორმაციას; იცნობს შესაბამის ლიტერატურას; იყენებს დარგობრივ

11-25___ ქულა

ტერმინოლოგიას;
აპლიკანტი

გადმოსცემს

საკითხთან

დაკავშირებულ

არასრულ

ინფორმაციას; იცნობს შესაბამისი ლიტერატურის მხოლოდ ნაწილს; არ

0-10_ ქულა

იყენებს დარგობრივ ტერმინოლოგიას;

სამაგისტრო
მოტივაცია

პროგრამაზე

სწავლის

მოტივაცია

და

მსჯელობა

დასაბუთებული და არგუმენტირებულია; მოსაზრებები ნათლად არის

_21-30_ქულა

წარმოდგენილი;
სამაგისტრო

პროგრამაზე

სწავლის

მოტივაცია

და

მსჯელობა

ნაწილობრივად დასაბუთებულია, მაგრამ არგუმენტების ნაწილი არ არის

11-20__ ქულა

ნათლად წარმოდგენილი;
არგუმენტების დიდი ნაწილი არათანმიმდევრულია და არალოგიკური;

აპლიკანტი

მკაფიოდ

აყალიბებს

და

გადმოსცემს

საკუთარ

0-10_ ქულა

აზრს;

ადექვატურად აფასებს თავის შესაძლებლობებს, ამყარებს სათანადო

15-20 ქულა

კავშირს აუდიტორიასთან;
საკუთარი
აპლიკანტი აყალიბებს და გადმოსცემს საკუთარ აზრს; არ გააჩნია
შესაძლებლობების
შესაძლებლობების
კრიტიკულად
შეფასების
უნარი,
გაცნობიერების, საკუთერი
კომუნიკაციის
ნაწილობრივ ამყარებს კავშირს აუდიტორიასთან;
უნარი
აპლიკანტი ბუნდოვნად აყალიბებს და გადმოსცემს საკუთარ აზრს; ვერ
ამყარებს

კავშირს

აუდიტორიასთან

და

ვერ

აფასებს

საკუთარ

7-14 ქულა

0-6 ქულა

შესაძლებლობებს.

აპლიკანტს გააჩნია აკადემიური მიღწევები, სამეცნიერო პუბლიკაციები ან
სამუშაო გამოცდილება შესაბამის დარგში

8-10__ქულა

აპლიკანტს არ გააჩნია სამეცნიერო პუბლიკაციები ან დარგობრივი
აკადემიური
მიღწევები

გამოცდილება, მაგრამ გააჩნია სხვა სახის გამოცდილება აკადემიური

5-7 ქულა

მიღწევები (კონფერენციებში, კონკურსებში გამარჯვება და სხვა)
აპლიკანტს აკადემიური მიღწევები შემოიფარგლება მხოლოდ
ბაკალავრიატში ან სწავლის სხვა საფეხურზე სწავლის პროცესით.

0-4 ქულა

