
 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი 

მაგისტრატურაში პირველი შუალედური გამოცდების (კოლოკვიუმი) 

  ცხრილი 

# საგნის  დასახელება პედაგოგი 

ორშაბათი 

08-15.11. 

2021 

სამშაბათი

9-16.11. 

2021 

ოთხშაბათი 

10-17.11. 

2021 

ხუთშაბათი 

11-18.11. 

2021 

პარასკევი 

12-19.11. 

2021 

შაბათი 

13-20.11. 

2021 

დრო/ადგილი 

 
 

სოციოლოგია 

1 თანამედროვე სოციალური 

თეორიები 1 
იაგო კაჭკაჭიშვილი  

      20:00-21:00 

2 თვისებრივი სოციოლოგიური 

კვლევის მეთოდები (1) 
ანა დიაკონიძე 

      18:00-19:00 

3 რაოდენობრივი სოციოლოგიური 

კვლევის მეთოდები 
რატი შუბლაძე 

      18:00-19:00 

4 პრაქტიკუმი სოციოლოგიაში 1 რატი შუბლაძე       14:00-15:00 

5 სახელმწიფო და ეკონომიკა – 

სოციოლოგიური პერსპექტივა 
ანა დიაკონიძე 

      18:00-19:00 

6 დემოკრატია, სამოქალაქო 

საზოგადოება და სოციალური 

სტრუქტურა შედარებით 

პერსპექტივაში 

მარინა 

მუსხელიშვილი 

      20:00-21:00 

7 ომის, ძალადობის და სოციალური 

კონფლიქტის სოციოლოგია 

(ინგლისურენოვანი) 

იუჯინ (ევგენი) 

სლონიმეროვი 

      17:00-18:00 

8 მედია და საზოგადოება  

(ინგლისურენოვანი)   
ნარინე იეგიანი 

      17:00-18:00 



9 პოსტმოდერნული სოციალური 

თეორიები 

იაგო კაჭკაჭიშვილი       20:00-21:00 

10 პრაქტიკუმი სოციოლოგიაში 3 იაგო კაჭკაჭიშვილი 

თამარ ხოშტარია 

      16:00-17:00 

11 ხელოვნების სოციოლოგია: 

პოსტმოდერნული დისკურსი 

დავით ანდრიაძე       20:00-21:00 

 

სოციალური მუშაობა 

 

12 ადამიანის ქცევა სოციალურ 

გარემოში (1) 
თამარ მახარაძე  

      18:00-19:00 

13 სოციალური მუშაობის 

გაღრმავებული პრაქტიკა (1) 

ნინო  

ნუცუბიძე 

      14:00-15:00 

14 ჯანდაცვის პოლიტიკა თენგიზ ვერულავა       20:00-21:00 

15 სოციალური ადვოკატობა 

 

ნინო 

შატბერაშვილი  

      20:00-21:00 

16 სოციალური მუშაობა ჯანდაცვის 

სისტემაში 

ზურაბ 

ტატანაშვილი 

      20:00-21:00 

17 
სოციალური მუშაობის პრაქტიკა 3 

ნინო 

შატბერაშვილი 

      18:00-19:00 

18 კვლევითი პროექტი თამარ მახარაძე                     19:00 -20:00 

19 სოციალური მუშაობა და 

სოციალური პოლიტიკა 

შეზღუდული შესაძლებლობების 

მქონე (შშმ) პირებთან 

მაგული 

შაღაშვილი               

      20:00-21:00 

 

სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა 

 

20 სახელმწიფო მართვის მიკრო და 

მაკროეკონომიკური პრინციპები 

მიხეილ 

თოქმაზიშვილი 

      19:00-20:00 

21 რაოდენობრივი ანალიზის 

მეთოდები  
თამარ ჩხაიძე 

      19:00-20:00 

22 საჯარო ადმინისტრირების 

თეორია და პრაქტიკა  
გიორგი მელიქიძე 

      20:00-21:00 



 

23 
საჯარო პოლიტიკის ანალიზი 

თამუნია 

ჭინჭარაული 

      19:00-20:00 

24 ლიდერობა საჯარო 

ადმინისტრირებაში 

გიორგი  

მელიქიძე 

      18:00-19:00 

25 საგანგებო სიტუაციების მართვა 

 

ალექსანდრე 

კუხიანიძე 

      21:00-22:00 

26 პერსონალურ მონაცემთა დაცვა 

საჯარო სამსახურში 

ქეთევან 

ცაცანაშვილი 

      20:00-21:00 

27 გარემოსდაცვითი პოლიტიკა და 

მართვა 

გვანცა სივსივაძე       11:00-12:00 

28 ადამიანური რესურსების მართვა 

და საჯარო მმართველობა 

თამთა 

ჭრიკიშვილი 

      20:00-21:00 

29 თვისებრივი კვლევის მეთოდები თამარ ქარაია       20:00-21:00 

 

პოლიტიკის მეცნიერება 

 

30 პოლიტიკური მეცნიერება: ახალი 

მიმართულებები და 

პერსპექტივები 

მალხაზ მაცაბერიძე 

/ნინო მაისურაძე 

      19:00-20:00-21:00 

31 თვისებრივი კვლევის მეთოდები თამარ ქარაია       18:00-19:00-20:00 

32 პოლიტიკური პარტიები და 
პარტიული სისტემები 

ლევან 

ლორთქიფანიძე 

      18:00-19:00 

33 სახელმწიფო და ეკონომიკური 
პოლიტიკა 

გიორგი მელიქიძე 
      20:00-21:00 

34 პოლიტიკური ელიტების 

თეორიები 
ავთანდილ ტუკვაძე 

      18:00-19:00 

35 კონფლიქტები კავკასიასა და 

ბალკანეთში  
ჯაბა უროტაძე 

      19:00-20:00-21:00 

36 სახელმწიფო მართვა და 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობა 

ალექსანდრე 

სვანიშვილი 

      19:00-20:00-21:00 

37 სამაგისტრო კვლევის დიზაინი გიორგი მელიქიძე       19:00-20:00-21:00 



38 პოლიტიკური მარკეტინგი და 

საარჩევნო კამპანია 
ლია თეთრაძე 

      19:00-20:00-21:00 

39 საზოგადოებასთან ურთიერთობა: 

სტრატეგია და ტაქტიკა 
ირინე ჭუმბურიძე 

      18:00-19:00-20:00 

40 პოლიტოლოგის პროფესიული 

ეთიკა 
ნათია ზედგინიძე  

      19:00-20:00-21:00 

41 ხელისუფლება და პოლიტიკური 

პროცესი საქართველოში 

მალხაზ მაცაბერიძე  

თინა ცხოვრებაძე  

     

 

 19:00-20:00-21:00 

42 პოსტსაბჭოთა ქვეყნების 

შედარებითი პოლიტიკა 

მალხაზ 

მაცაბერიძე 

      20:00-21:00 

 

საზოგადოებრივი გეოგრაფია 

 

 

43 ინგლისური ენა I 

 

თამარ იაშვილი 

 

      13:00-14:00-15:00 

44 გეოინფორმაციული 

ტექნოლოგიები სოციალურ და 

პოლიტიკურ კვლევებში 

 

ვლადიმერ ჩხაიძე       16:00-17:00-18:00-

19:00 

45 განვითარების გეოგრაფია ვალერიან 

მელიქიძე 

      18:00-19:00-20:00 

46 ევროპის ტურიზმის გეოგრაფია ნინო 

პავლიაშვილი 

      18:00-19:00-20:00 

47 ტურიზმის თეორია და პოლიტიკა ნიკოლოზ 

კვარაცხელია 

      19:00-20:00-21:00 

48 ტურიზმის  მარკეტინგი ია იაშვილი       19:00-20:00-21:00 

49 გეოპოლიტიკა და 

ეთნოპოლიტიკური 

კონფლიქტების გეოგრაფია 

გიორგი გოგსაძე       18:00-19:00-20:00 

50 თანამედროვე გლობალური 

სისტემები და პროცესები 

ვალერი მელიქიძე       18:00-19:00-20:00 

51 ახლო აღმოსავლეთის რევაზ გაჩეჩილაძე       18:00-19:00-20:00 



პოლიტიკური გეოგრაფია 

 

დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია 

 

52 დემოგრაფია 1 ანზორ სახვაძე       19:00-20:00-21:00 

53 დემოგრაფიული სტატისტიკა 1 ანზორ სახვაძე       19:00-20:00-21:00 

54 საქართველოს მოსახლეობა1 ვაჟა 

ლორთქიფანიძე 

      19:00-20:00-21:00 

55 მოსახლეობის 

განვითარები56კონცეფციები 

ანზორ სახვაძე       10:00-11:00-12:00 

56 დემოგრაფიული ანალიზი და 

მოდელირება 

ანზორ სახვაძე       15:00-16:00-17:00 

57 ქვეყნის შიდა რეგიონების 

სოციალურ-ეკონომიკური და 

დემოგრაფიული განვითარება 

რუსუდან თევზაძე       19:00-20:00-21:00 

58 მიგრაციული პროცესები და 

გეოგრაფია 

ია იაშვილი       18:30-19:30-20:30 

59 დემოგრაფიული პოლიტიკა ვაჟა 

ლორთქიფანიძე 

      19:00-20:00-21:00 

60 სოციალური კვლევის  მეთოდები თეონა მატარაძე/ 

მარიამ 

ზანგურაშვილი 

      20:00-21:00 

 

დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა 

 

61 საჯარო საერთაშორისო  

სამართალი 
ირინე ქურდაძე 

      19:00-20:00 

62 თვისებრივი კვლევის მეთოდები ანა პაპიაშვილი       11:00-12:00-13:00 

63 ეკონომიკური დიპლომატია ლევან 

ნატროშვილი 

      19:00-20:00 

64 ევროკავშირის ინსტიტუტები და 

მმართველობა 
თათია დოლიძე 

      16:00-17:00 

65 კავკასიის კონფლიქტები დავით მაცაბერიძე       19:00-20:00 



66 ევროპული სახელმწიფოების 

პოლიტიკური სისტემები 
გიორგი ბადრიძე 

      19:00-20:00 

67 დიდი სახელმწიფოების საგარეო 

პოლიტიკა 

ფიქრია 

ასანიშვილი 

      13:00-14:00 

68 საერთაშორისო ურთიერთობების 

თეორიები 
შოთა კაკაბაძე 

      19:00-20:00 

69 გლობალიზაცია და გლობალური 

პრობლემები 

ზურაბ 

დავითაშვილი 

      19:00-20:00 

70 ახლო აღმოსავლეთის 

პოლიტიკური პრობლემები 
ნიკო ქელბაქიანი 

      19:00-20:00 

71 საერთშორისო მედიაცია ტარიელ 

სიხარულიძე 

      19:00-20:00 

72 ლათინური ამერიკა მსოფლიო 

პოლიტიკაში 

სოფიკო 

ალავერდაშვილი 

      18:00-19:00 

  

მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები 

 

73 მედიისა და კომუნიკაციის კვლევის 

მეთოდები  

ხათუნა მაისაშვილი       18:00-19:00 

74 მასკომუნიკაციის თეორიები 

 

ეკა ბასილაია       19:00-20:00 

75 სამაუწყებლო პროდიუსირება რევაზ  ჭიჭინაძე       14:00-15:00-16:00 

76 მედიამონიტორინგი და შეფასება მაია ტორაძე       18:00-19:00 

77 მედიასამართალი: ყალბი ახალი 

ამბები და დეზინფორმაცია 

ნინო შენგელია       12:00-13:00 

78 საერთაშორისო პოლიტიკის 

საკითხები და მედია 

სესილი გოგიბერიძე       20:00-21:00 

79 მონაცემთა ანალიზი და 

მედიარეპროდუქცირება 

 

ნათია კუპრაშვილი 

      19:00-20:00-21:00 

80 სტატისტიკა სოციალური 

მეცნიერებებისთვის SPSS 

ვანო კეჭაყმაძე 

 

      20:00-21:00 

97 მედიაციისა  და ფასილიტაციის 

პროცესი 

რევაზ ჯორბენაძე 

მარეხ დევიძე 

      18:00-19:00-20:00 

98 საზოგადოებასთან ურთიერთობის        18:00-19:00 



თეორიები მარიამ გერსამია 

99 მედია გარემოს შეფასება და 

მონიტორინგი 

მამუკა ანდღულაძე       20:00-21:00 

100 ინფორმაციული საზოგადოების 

თეორიები 

ამირან 

ბერძენიშვილი 

      12:00-13:00 

 

გენდერისგენდერის კვლევაgგენდერის კვლევა 

 

112 ქალთა უფლებების 

ისტორიული ასპექტები 
ქეთევან ჩხეიძე 

      19:00-20:00 

113 გენდერი, ოჯახი და რელიგია 

პოსტ-სოციალისტურ  სივრცეში 

მედეა ბადაშვილი 
 

      19:00-20:00 

114 შესავალი ფემინისტურ 

თეორიებში 

მაია ბარქაია/ 

მედეა ბადაშვილი 

      19:00-20:00 

115 სექსუალობის ანთროპოლოგია ეთერ ნოღაიდელი       18:00-19:00 

116  

გენდერი და განვითარება 

ქეთევან ჩხეიძე       19:00-20:00 

  

ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება 

 

118 ინტერპერსონალური 

კომუნიკაციის ფსიქოლოგია 
ნოდარ ბელქანია 

      18:00-19:00-20:00 

119 ორგანიზაციის თეორია I ნოდარ ბელქანია       19:00-20:00-21:00 

120 ჯგუფის დინამიკა რევაზ ჯორბენაძე       17:00-18:00-19:00 

  

ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები (ინგლისურენოვანი) 

 

123 სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების 

პოლიტიკა საბჭოთა კავშირის 

დაშლის შემდეგ 

The Politics of South Caucasian 

ფიქრია 

ასანიშვილი 

Pikria  Asanishvili 

      17:00-18:00 



states after the Dissolution of  

USSR 

124 საერთაშორისო ეკონომიკა 

International Economics 

ნინო 

პაპაჩაშვილი 

Nino 

Papachashvili 

      19:00-20:00 

125 საგარეო პოლიტიკის ანალიზი 

Foreign Policy Analysis 

გიორგი 

მჭედლიშვილი 

George 

Mchedlishvili 

      19:00-20:00 

126 სოციალური კვლევის 

მეთოდები  

თეონა მატარაძე 

Teona Mataradze/ 

მარიამ 

ზანგურაშვილი 

      17:00-18:00-19:00 

 შედარებითი პოლიტიკა: 

ავტორიტარიზმიდან 

დემოკრატიებამდე 

Comparative Politics: From 

Authoritarianism to Democracy 

with Adjectives 

მიხეილ 

შავთვალაძე 

Mikheil 

Shavtvaladze 

      17:00-18:00 

 საბჭოთა კავშირის ისტორია 

 Political History of USSR 
კლარკ ვებერი 

      19:00-20:00 

  

კონფლიქტების ანალიზი და მართვა 

 

127 შესავალი კონფლიქტოლოგიაში   გუგული მაღრაძე 

 

      17:00-18:00-19:00-

20:00 

128 კონფლიქტების ანალიზი და 

მოგვარების ალტერნატიული 

გზები 1 

რევაზ ჯორბენაძე        20:00-21:00-22:00 

129 სოციალური კვლევის თვისებრივი თეონა მატარაძე       10:00-11:00-12:00 



მეთოდები 

130 კონფლიქტები „ცივი ომისა“ და მის 

შემდგომ პერიოდში 
ზურაბ აბაშიძე 

      18:00-19:00-20:00 

131 საერთაშორისო ტერორიზმთან 

ბრძოლის სტრატეგია 

ვახტანგ მაისაია       19:00-20:00-21:00 

132 აღმოსავლეთის და დასავლეთის 

ცივილიზაციები 

ნოდარ ბელქანია       15:00-16:00-17:00 

133 ეკონომიკური ფაქტორების როლი 

კონფლიქტების 

ტრანსფორმაციაში 

ლაშა ტუღუში   

 

    18:00-19:00-20:00 

134 მშვიდობის მშენებლობა გუგული მაღრაძე 

 

      18:00-19:00-20:00 

135 საერთაშორისო კონფლიქტები ლაშა ტუღუში 

 

      18:00-19:00-20:00 

136 მედიაცია 

 

რევაზ ჯორბენაძე 

მარეხ დევიძე 

      19:00-20:00-21:00 

137 
სამხედრო პოლიტოლოგია 

ვახტანგ მაისაია  

 

      18:00-19:00-20:00 

138 სტატისტიკა სოციალური 

მეცნიერებებისთვის (SPSS) 

ივანე კეჭაყმაძე       18:00-19:00 

139 ინგლისური ენა დარეჯან აფციაური       18:00-19:00-20:00 

 

მედიაფსიქოლოგია და კომუნიკაციები (ინგლისურენოვანი) 
(Media psychology and communications) 

 

140 კვლევის მეთოდები 

მედიაფსიქოლოგიასა და 

კომუნიკაციებში / Research methods 

in media psychology and 

communications 

მარიამ გერსამია / 

Mariam Gersamia 

      20:00-21:00-22:00 

141 მედიაფსიქოლოგიის თეორიები 

და ისტორია / Theories and history 

of media psychology  

მარიამ გერსამია / 

Mariam Gersamia 

      20:00-21:00 

142 აკადემიური წერა 

(მედიაფსიქოლოგებისთვის)  / 

Academic writing (for media 

თათია ობოლაძე /  

Tatia Oboladze 

  

 

    19:00-20:00-21:00 



psychologists) 

143 პროექტების მენეჯმენტი / 

project management 
მედეა ბადაშვილი / 

Medea Badashvili 

(Canada) 

      18:00-19:00 

144 სოციალური ფსიქოლოგია /  

Social psychology 

თეა გველესიანი / 

Tea Gvelesiani, 

      20:00-21:00 

145 საინფორმაციო ომი და 

უსაფრთხოება / Information 

warfare and security 

მარიამ გერსამია / 

Mariam Gersamia 

      18:00-19:00 

146 მასკომუნიკაციის თეორიები /  

Theories of Mass Communications 

ეკა ბასილაია/  

Eka Basilaia 

      11:00-12:00 

147 სტაჟირების კრედიტ-კურსი 2 

/Internship credit-course 2 

მარიამ გერსამია / 

Mariam Gersamia 

      19:00-20:00 

148 მედიაგარემო და 

ტრანსფორმაციები /Media 

environment and transformations 

მამუკა ანდღულაძე / 

Mamuka Andguladze 

  
 

    19:00-20:00 

149 Georgian language (beginner level) 

ქართული ენა (დამწყების დონე) 

მაია ტორაძე /  

Maia Toradze 

      18:00-19:00 

 

 

პოსტსაბჭოთა ტრანსფორმაცია: პოლიტიკა, ეკონომიკა, საზოგადოება 

(ინგლისურენოვანი ქართული კომპონენტებით) 
 

 Anthropological Studies of 
Postsocialism  
პოსტსოციალიზმის 

ანთროპოლოგიური შესწავლა 

Teona Mataradze 

თეონა მატარაძე 

      13:00-14:00 

 Social Movements Theory and Post-

Socialist Movements 

სოციალური მოძრაობების 

თეორია და პოსტ -

სოციალისტური მოძრაობები 

Nino Khelaia  

ნინო ხელაია 

      19:00-20:00 

 Democracy, Post-democracy, 

Populizm  

დემოკრატია, პოსტდემოკრატია, 

პოპულიზმი 

Marina Muskhelishvili 

მარინა 

მუსხელიშვილი 

      20:00-21:00 



 Political Institutions: Theory And 

The Case Of Georgia  

პოლიტიკური ინსტიტუტები: 

თეორია და საქართველოს 

რეალობა 

Marina Muskhelishvili 

მარინა 

მუსხელიშვილი 

  
 
 

    20:00-21:00 

  

პოსტმოდერნული სოციალური 

თეორიები  
(ქართულად. სოციოლოგიის 
სამაგისტრო პროგრამიდან)   
Georgian only 

Iago Kachkachishvili 

იაგო კაჭკაჭიშვილი 

      20:00-21:00 

 Post-Communist Ruling Class 
პოსტკომუნისტური მმართველი 

კლასი 

Bakar Berekashvili 

ბაქარ ბერეკაშვილი 

      20:00-21:00 

 

 

 

 


