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ძვირფასო  
სტუდენტებო!

ეს ნანატრი დღეც დადგა 
და თქვენ უკვე უნივერსი-
ტეტის კედ ლე ბში იმყოფე-
ბით. ამიერიდან ცოდნის 
ასწლოვან ტაძარში დაე-
უფლებით თქვენთვის სა-

სურველ პროფესიებს, კარს გაუღებთ ცხოვრების ახალ 
ეტაპს, რომელსაც დიდი ძალისხმევით, მოწადინებითა და 
დაუღალავი შრომით ნაბიჯ-ნაბიჯ გაივლით და დიდი იმე-
დი მაქვს, წარმატებით დაასრულებთ.

სტუ დე ნ ტობის წლები განუმე ორე  ბელია, განსაკუ თრე-
ბული ხანაა - მუდმივი ძიებების, დაკვირვების, ცვლი-
ლებების, აღმოჩენების პერიოდი, როდესაც თავისუფალ 
გარემოში უწყვეტ შტუდირებებთან ერთად სწავლობ 
აზროვნებას, ავითარებ უნარებს, აწრთობ ნებისყოფას და 
ასე თანდათან ყალიბდები თავისუ ფლების მოყვარე პირო-
ვნებად, ინდივიდუ ალური თვისებებით გამორჩეულ თა-
ნასწორუფლებიან მოქალაქედ, ვისაც საკუთარი ქვეყნის 
სვე-ბედზე ზრუნვა ავალია.

საუნი ვე რ სიტეტო ცხოვრება, პირველ ყოვლისა, თანა-
მშრო მლობას გული სხმობს. აქ ლექტორსაც და სტუდენ-
ტსაც ერთი მიზანი უნდა ჰქონდეს - ურთიერთპატივისცე-
მაზე დაფუძნებული ნაყოფიერი საქმიანობით ხელი შეუ-
წყოს სასწავლო პროცესს, შექმნას ჰარმონიული გარემო, 
სადაც შესაძლებელი იქნება ცოდნის დაუფლება, აზრო-
ვნების განვითარება. თუმცა, ყველა საქმე მუდამ ასე იოლი 
როდია. ამ გზაზე ბევრი წინაღობაც შეგხვდებათ, ზოგჯერ 
- მარცხიც და გულისტკივილიც, მაგრამ ამ სიძნელეების 
გადალახვაში ისევ და ისევ ცოდნის ტაძარში ნაგროვები 
და ნაწრთობი ხასიათის თვისებები - მტკიცე ნებისყოფა, 
სიბრძნისმოყვარეობა, დათმენის ნიჭი და  შეუპოვრობა 
დაგეხმარებათ.

ჩვენ ძალზე საინტე რესო ეპოქაში ვცხო ვრობთ. აჩქარე-
ბულ დროში, სადაც ყველა ფერი იცვლება, მუდმივად 



ტრანფორმირდება. ოდნავი ჩამუხლვაც კი ჩამორჩენას ნიშ-
ნავს. და დროის ამ ულმობელ დევნაში ხშირად მთავარი გვა-
ვიწყდება - მეხსიერება და მორალი, რაზედაც დგას ჩვენი სა-
მყარო და რაც გვაგრძნობინებს თავს ადამიანებად. ამ ორი 
მნიშვნელოვანი ფასეულობის კარგვა, აქსიოლოგიურ პარა-
დიგმათა ცვლილება სერიოზული და ზოგჯერ გამოუსწორე-
ბელი პრობლემების წინაშე გვაყენებს. სწორედ ეს უნდა იყოს 
მთავარი საფიქრალი, დღენიადაგ საზრუნავი თითოეული 
ჩვენგანისთვის, რომ ამ ტექნოლოგიური სრულყოფილებების-
კენ ლტოლვაში სულიერება არ დავკარგოთ,  მთავარი არ და-
გვისხლტეს ხელიდან.  

და რა  ვუწამლოთ, როგორ შევძლოთ ამ ვითარების გამკლა-
ვება, როგორ ავირიდოთ თავიდან ეს საფრთხე? ამ კითხვებზე 
ნიადაგ ფიქრობენ მოაზროვნენი, თანამედროვეობის გამორ-
ჩეული „გონებითი მუშაკნი“. გამოსავალი მხოლოდ და მხო-
ლოდ სწორ არჩევანშია. ამ მართებული არჩევნის ფორმულა 
კი ასე იკითხება - ზნეობრიობასთან შეზავებული ინტელექტი. 
სწორედ განათლებული და იმავდროულად მაღალზნეობრივი 
ადამიანები შეძლებენ გაუმკლავდნენ ნებისმიერ სირთულეს, 
მუდამ რომ აღიმართებიან ჩვენ წინაშე. დიახაც, უნივერსიტე-
ტი უნდა იყოს ის კერა, სადაც ცოდნასთან ერთად, სინდისის 
გაკვეთილებსაც უნდა ეწაფებოდეთ. სხვა რომ არ ვთქვათ, 
ამ სიტყვების სიმართლეს ჩვენი სულმნათი წინაპრებიც ცხა-
დლივ გვიდასტურებენ.

რაც უნდა მაღალფარდოვნად გეჩვენოთ ჩემი სიტყვები, მათ-
ში მარტოდენ დამოძღვრა არაა, არამედ ერთგვარი გაფრთხი-
ლებაცაა, ზრუნვა ხვალინდელ დღესა და ჩვენს უკეთეს მომა-
ვალზე.  დღეს თქვენთვის ახალი ეტაპი იწყება, ახალი ასაკი, 
რომელსაც არაფერი აქვს საერთო დღეების განვლილ ოდე-
ნობასთან. როგორც ერთი ბრძენი იტყოდა, ეს ასაკი კი არა, 
საქციელია, რომელიც შეგიძლიათ ჩვენს საუნივერსიტეტო 
სივრცეში წარმატებით განახორციელოთ. და ამ საქციელით 
თქვენი კვალი დატოვოთ  ჩვენი ქვეყნის უპირველესი საგანმა-
ნათლებლო კერის სისხლსავსე ცხოვრებაში!
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ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო 
უნი ვერ სი ტე ტი სო ცი ა ლურ და პო ლი ტი კურ მეც ნი ე რე ბა-
თა ფა კულ ტე ტი შე იქ მნა 2005 წელს. 

ფა კულ ტე ტის სას წავ ლო სა მეც ნი ე რო პროცესს 
უზ  რუნ ვე ლოფს 67 პრო ფე სო რი და 41 დამ ხმა რე 
სპე    ცი  ა ლის ტი.

ფა კულ ტეტ ზე სწავ ლობს 3161 სტუ დენ ტი, მათ შო რის 
ბა კა ლავ რი ატ ში – 2224, მა გის ტრა ტუ რა ში – 710, დოქ ტო-
რან ტუ რა ში – 227 სტუ დენ ტი.

სწავ ლე ბის სა მი ვე სა ფე ხუ რის პროგ რა მე ბი ხორ ცი-
ელ დე ბა, და სავ ლე თის წამ ყვა ნი უნი ვერ სი ტე ტე ბი დან გა-
ზი ა რე ბუ ლი სწავ ლე ბი სა და კვლე ვის სტან დარ ტე ბი სა და 
ად გი ლობ რი ვი კვა ლი ფი ცი უ რი აკა დე მი უ რი პერ სო ნა ლის 
გა მოც დი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე და დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე-
ბის დახ მა რე ბით.

სას წავ ლო- სა მეც ნი ე რო დე პარ ტა მენ ტე ბი:

•• ინ ტერ დი სციპ ლი ნუ რი
•• პო ლი ტი კის მეც ნი ე რე ბა;
•• ჟურ ნა ლის ტი კა და მა სობ რი ვი კო მუ ნი კა ცია
•• სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბი;
•• სა ზო გა დო ებ რი ვი გე ოგ რა ფი ა;
•• სო ცი ო ლო გია და სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბა;
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ბა კა ლავ რის აკა დე მი უ რი ხა რის ხის 
მო სა პო ვებ ლად სტუ დენ ტმა 
უნ და და აგ რო ვოს 240 კრე დი ტი

კრე დი ტი (1 კრე დი ტი = 25 სა ა თი) წარ მო ად გენს სტუ დენ-
ტის დატ ვირ თვის სა ზომ ერ თე ულს; ECTS-ის (კრე დი ტე-
ბის ტრან სფე რი სა და დაგ რო ვე ბის ევ რო პუ ლი სის ტე მა) 
შე მო ღე ბის მთა ვარ მი ზეზს წარ მო ად გენ და ქვეყ ნებს შო-
რის სტუ დენ ტე ბის მო ბი ლო ბის ხელ შეწყ ო ბა.

სო ცი ა ლურ და პო ლი ტი კურ მეც ნი ე რე ბა თა ფა კულ-
ტე ტის სტუ დენ ტს ევა ლე ბა სა ფა კულ ტე ტო მოთხ ოვ ნე-
ბის შეს რუ ლე ბა და სა ბა ზი სო- სა ფა კულ ტე ტო სას წავ ლო 
კურ სების აღე ბა. 

სა ბა ზი სო სა ფა კულ ტე ტო სწავ ლე ბა მო ი ცავს 50 კრე-
დიტს და შედ გე ბა:

ა) სა ვალ დე ბუ ლო სას წავ ლო კურ სე ბი სა გან 
(45კრე დი ტი):

1. სო ცი ა ლუ რ მეც ნი ე რე ბა თა კვლე ვის მე თო დებ ი – 5
კრე დი ტი

2. სტა ტის ტი კა – 5 კრე დი ტი;

3. ინ გლი სუ რი ენა (I და II) - 10 კრე დი ტი

4. აკა დე მი უ რი წე რა-5 კრე დი ტი

5. შე სა ვა ლი კურ სე ბი სპეციალობაში – 20 კრე დი ტი,

ფა კულ ტე ტი გთა ვა ზობთ 6 შე სა ვალ კურსს, რო მელ თა-
გან ოთხ სა ვალ დე ბუ ლო, სტუ დენ ტმა თა ვად უნ და შე არ-
ჩი ოს, მათ შო რისაა სპე ცი ა ლო ბის შე სა ვა ლი კურ სი. 

ესე ნი ა:
•• ჟურ ნა ლის ტი კი სა და მას კო მუ ნი კა ცი ის შე-

სა ვა ლი – 5 კრე დი ტი
•• პო ლი ტი კის მეც ნი ე რე ბის შე სა ვა ლი– 5

კრე დი ტი
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•• სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბის შე სა ვა ლი
– 5კრე დი ტი;

•• სა ზო გა დო ებ რი ვი გე ოგ რა ფი ის შე სა ვა ლი –
5 კრე დი ტი;

•• სო ცი ო ლო გი ის შე სა ვა ლი – 5 კრე დი ტი;
•• სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბის შე სა ვა ლი – 5

კრე დი ტი;

ბ) არ ჩე ვი თი სას წავ ლო კურ სე ბის გან 
(5 კრე დი ტი), ქვე მოთ ჩა მოთ ვლილ თა გან 
სა ვალ დე ბუ ლოა ერ თი კურ სის აღე ბა

•• ლო გი კა – 5 კრე დი ტი
•• გა მო ყე ნე ბი თი ეკო ნო მი კა – 5 კრე დი ტი
•• ან თრო პო ლო გია – 5 კრე დი ტი
•• კონ ფლიქ ტი, გენ დე რი და მშვი დო ბის მშე-

ნებ ლო ბა – 5კრე დი ტი
•• მეტყ ვე ლე ბის კულ ტუ რა (ა რა ჟურ ნა ლის ტე-

ბის თვის) – 5კრე დი ტი
•• ევროპული და ევროატლანტიკური

ინტეგრაციის ისტორია – 5კრე დი ტი
•• გამოცდილებითი სწავლა/ სწავლების

მეთოდები – 5კრე დი ტი

ძირითადი სპეციალობის სასწავლო კურსების 
ოდენობა განისაზღვრება 120 ECTS (კრედიტით).

და მა ტე ბი თი სპე ცი ა ლო ბი სა და თა ვი სუ ფა ლი 
კრე დი ტე ბის არ ჩე ვა და საშ ვე ბი ა, რო გორც ძი-
რი თა დი ფა კულ ტე ტის, ასე ვე თსუ -ის სხვა ფა-
კულ ტე ტე ბის სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მე ბი დან. 



უცხო ენის სწავ ლე ბა

სო ცი ა ლურ და პო ლი ტი კურ მეც ნი ე რე ბა თა ფა კულ ტეტ ზე, სპე-
ცი ა ლო ბე ბის სა ჭი რო ე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, სა ვალ დე ბუ ლოა 
ინ გლი სუ რი ენის შეს წავ ლა და 10 კრე დი ტის დაგ რო ვე ბა. სა ერ-
თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბი სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი გე ოგ რა ფი-
ის მი მარ თუ ლე ბე ბზე, სა ვალ დე ბუ ლოა 30 კრე დი ტის შეს რუ ლე-
ბა. სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბის სტუ დენ ტებ ს და მა ტე ბით 
ასე ვე ევა ლე ბათ 20 კრე დი ტის მო ცუ ლო ბით მე ო რე უცხო ენის 
გავ ლაც. ინ გლი სურ ენას თან ერ თად სტუ დენტს სურ ვი ლის შემ-
თხვე ვა ში შე უძ ლია მე ო რე უცხო ენის არ ჩე ვაც, რაც ჩა ეთ ვლე-
ბათ თა ვი სუ ფალ კრე დი ტებში.

ინ გლი სუ რი ენის 10 კრე დი ტი ა ნი სწავ ლე ბის ვალ დე ბუ ლე-
ბი სა გან თა ვი სუფ ლდე ბა ინ გლი სუ რი ენის B2 დო ნე ზე ცოდ ნის 
და მა დას ტუ რე ბელ შემ დეგ სერ ტი ფი კა ტების მქონე სტუდენტი 
(CEFR B2; IELTS exam-5;BEC exam and CELS exam- Vantage; Cambridge 
exam FCE, Pritman ESOL Interna onal; TOEIC-541; TOEFEL (500-paper 
based; 173- vomputer based; 61-internet based)

პირველსემესტრელთა ინგლისური ენის სწავლის დონე 
განისაზღვრება სწავლის დაწყებამდე ინგლისური ენის ტეს-
ტირების  საფუძველზე.



რას ნიშ ნავს ად მი ნის ტრა ცი უ ლი და აკა დე მი უ რი 
რე გის ტრა ცი ა?

ად მი ნის ტრა ცი უ ლი რე გის ტრა ცია გუ ლის ხმობს ყო ვე ლი სე მეს ტრის 
და საწყ ის ში სწავ ლის სა ფა სუ რის გა დახ დას, თი ბი სი ბან კი, ლი ბერ თი 
ბან კი), ასევე TBC PAY (სწრაფი ჩარიცხვის აპარატების მეშვეობით) 
ხო ლო აკა დე მი უ რი რე გის ტრა ცი ი სას სტუ დენ ტი თსუ -ის ბა ზა ში 
(sms.tsu.ge) ირ ჩევს სას წავ ლო დის ციპ ლი ნებს.

რამ დე ნი კრე დი ტის აღე ბის უფ ლე ბა აქვს 
სტუ დენტს ყო ველ სე მეს ტრში?

სას წავ ლო წლის გან მავ ლო ბა ში ბა კა ლავ რი ა ტის სტუ დენტს აქვს 65 
კრე დი ტის აღე ბის უფ ლე ბა (თი თო ე ულ სე მეს ტრში 30 ან და 35 კრე-
დი ტი). ასე ვე VIII-XII და მამ თავ რე ბელ სე მეს ტრში სტუ დენტს აქვს უფ-
ლე ბა, აი ღოს 40 კრე დი ტი, თუ მას ამ დრო ის თვის უკ ვე დაგ რო ვი ლი 
აქვს 200 კრე დი ტი. სტუ დენ ტი, რო მე ლიც რვა სე მეს ტრის გან მავ ლო-
ბა ში ვერ და აგ რო ვებს 240 კრე დიტს და არ შე ას რუ ლებს სა ფა კულ-
ტე ტო პროგ რა მით გათ ვა ლის წი ნე ბულ სავალდებულო  მოთხ ოვ ნებს, 
დარ ჩე ნი ლი კრე დი ტე ბის და საგ რო ვებ ლად თვით და ფი ნან სე ბის სა-
ფუძ ველ ზე აი ღებს და მა ტე ბით სე მესტრს. 
გა ით ვა ლის წი ნეთ, რომ სა ხელ მწი ფო გრან ტი მოქ მე დებს მხო ლოდ 
რვა სე მეს ტრის გან მავ ლო ბა ში.

შე იძ ლე ბა თუ არა ერ თი და იმა ვე სა ვალ დე ბუ ლო 
საგ ნის ხელ მე ო რედ არ ჩე ვა კრე დი ტის 
შე უს რებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში?

შე საძ ლე ბე ლია ერ თი და იმავე სა ვალ დე ბუ ლო საგ ნის სამ ჯერ არ ჩე-
ვა, მაგ რამ მე სა მედ კრე დი ტის შე უს რუ ლებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში შე-
გიწყ დე ბათ სტუ დენ ტის სტა ტუ სი.
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ვის მივმართოთ დამატებითი კითხვებისა და ინფორმაციის 
შემთხვევაში: 
თქვენ თვის სა სურ ვე ლი ინ ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბად სას წავ ლო 
პროგ რა მე ბი სა და გან რი გის შე სა ხებ მი მარ თეთ:

პო ლი ტი კის მეც ნი ე რე ბა – თსუ IV კორპ., ოთა ხი №301, 
Tel -2 22 11 01 (254)

ჟურ ნა ლის ტი კა და მა სობ რი ვი კო მუ ნი კა ცია – თსუ VI კორპ., ოთა-
ხი №206, Tel -2 22 11 01 (234) 

სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბი – თსუ IV კორპ., ოთა ხი №201 - 202, 
Tel -2 29 03 66

სა ზო გა დო ებ რი ვი გე ოგ რა ფია – თსუ IV კორპ., ოთა ხი №211, 
Tel -2 22 11 01(261)

სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბა და სო ცი ო ლო გია – თსუ IV კორპ., ოთა ხი 
№306, Tel -2 25 08 19

ფა კულ ტე ტის სას წავ ლო პრო ცე სის მარ თვის სამ სა ხუ რი – თსუ VI 
კორპ., ოთა ხი №207, Tel -225 17 35

სტუ დენ ტთა მომ სა ხუ რე ბის ცენ ტრი – თსუ VI კორპ., ოთა ხი №104

სა მეც ნი ე რო კვლე ვე ბი სა და გან ვი თა რე ბის სამ სა ხუ რი – თსუ VI 
კორპ., ოთა ხი №406, Tel -2 22 11 01(228)

შე ნიშ ვნა: პი რად ბა რათ ში მი თი თე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის ცვლი ლე-
ბის შემ თხვე ვა ში ერ თი თვის ვა და ში აც ნო ბეთ ფა კულ ტე ტის სას-
წავ ლო პრო ცე სის მარ თვის სამ სა ხურს. 



პო ლი ტი კის მეც ნი ე რე ბა - Poli cal Science 
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ა: 

პო ლი ტი კის მეც ნი ე რე ბის ბა კა ლავ რი

პროგ რა მა იძ ლე ვა ძი რი თა დი და და მა ტე ბი თი (major, minor) სპე ცი ა-
ლო ბე ბის კომ ბი ნი რე ბის სა შუ ა ლე ბას.

პროგ რა მის ხელ მძღვა ნელ ები: 

პრო ფე სო რე ბი მალ ხაზ მა ცა ბე რი ძე და ალექ სან დრე კუ ხი ა ნი ძე

ჟურ ნა ლის ტი კა და მა სობ რი ვი კო მუ ნი კა ცი ა
(ქართულენოვანი) - Journalism and Mass Communica ons

მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ა: 

სო ცი ა ლურ მეც ნი ე რე ბა თა ბა კა ლავ რი 

პროგ რა მა იძ ლე ვა ძი რი თა დი და და მა ტე ბი თი (major, minor) სპე ცი ა-
ლო ბე ბის კომ ბი ნი რე ბის სა შუ ა ლე ბას.

პროგ რა მის კოორდინატორი:

ასოცირებული პრო ფე სო რი მა ნა ნა შა მი ლიშ ვი ლი

ჟურ ნა ლის ტი კა და მა სობ რი ვი კო მუ ნი კა ცი ა  (ქართულ-რუსული)
Journalism and Mass Communica ons

 მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ა: 

სო ცი ა ლურ მეც ნი ე რე ბების ბა კა ლავ რი 

პროგ რა მა იძ ლე ვა ძი რი თა დი და და მა ტე ბი თი (major, minor) სპე ცი ა-
ლო ბე ბის კომ ბი ნი რე ბის სა შუ ა ლე ბას.

პროგ რა მის ხელ მძღვა ნელ ი: 

ასოცირებული პროფესორი ხათუნა მაისაშვილი

სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბი - Interna onal Rela ons

მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ა:

სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბის ბა კა ლავ რი

პროგ რა მა იძ ლე ვა მხო ლოდ ძი რი თა დი (major) სპე ცი ა ლო ბის 
სა    შუ ა  ლე ბას.
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პროგ რა მის ხელ მძღვა ნელ ი:

პრო ფე სო რი ზუ რაბ და ვი თაშ ვი ლი

სა ზო გა დო ებ რი ვი გე ოგ რა ფია - Human Geography
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ა: 

სო ცი ა ლურ მეც ნი ე რე ბა თა ბა კა ლავ რი სა ზო გა დო ებ რივ გე ოგ რა ფი ა ში

პროგ რა მა იძ ლე ვა ძი რი თა დი და და მა ტე ბი თი (major, minor) სპე ცი ა ლო ბე ბის 
კომ ბი ნი რე ბის სა შუ ა ლე ბას.

პროგ რა მის ხელ მძღვა ნელ ებ ი:

პრო ფე სო რე ბი იო სებ სა ლუქ ვა ძე და გი ორ გი გოგ სა ძე

სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბა- Social Work

მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ა: 

სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბის ბა კა ლავ რი 

პროგ რა მა იძ ლე ვა ძი რი თა დი და და მა ტე ბი თი (major, minor) სპე ცი ა ლო ბე ბის 
კომ ბი ნი რე ბის სა შუ ა ლე ბას.

პროგ რა მის ხელ მძღვა ნელ ი:

ასოცირებული პრო ფე სო რი სალომე ნამიჭეიშვილი

სო ცი ო ლო გი ა - Sociology
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ა: 

სო ცი ო ლო გი ის ბა კა ლავ რი

პროგ რა მა იძ ლე ვა ძი რი თა დი და და მა ტე ბი თი (major, minor) სპე ცი ა ლო ბე ბის 
კომ ბი ნი რე ბის სა შუ ა ლე ბას.

პროგ რა მის ხელ მძღვა ნელ ი:

პრო ფე სო რი ია გო კა ჭა კა ჭიშ ვი ლი

პრპროგოგოგგ რა მის ხელ მძღვვვვვა ნელ ი:

პპრპ ო ფეეეეე ს სსოოოოორირირირიი ზუზუზუუუუ რრრაბ და ვი თაშ ვი ლლილილლ

სასასსასას ზზზ ზზო ო ოოოოოგა დდდდდოოოოოოოებებებებბეე რრ რ რრიიიი ი ვივივივივივიი გგგგგგე ეე ე ე ოგოგოგგოგგო რრრრრრრა აააფიფიფიფიიიფიფ აა ა --- HuHHuHuHuuHH mmaann GeGeGeGGG ogogogogrararr phhy

მი სსსსსსააანინიჭ ჭ ჭეეეე ებე ლლლლი კვა ალილილიილიფფფფფფიიიიიიკააკააცცციიი ა:  

სო ცი ა ლუულულუურრრრ მემემემემმეცცნინინინინი ე ერრრრრრე ე ე ე ე ე ებბაბაბაბბბბ თთააა ბბაბაბაბ კკა ა ლაალავვვრირირ სსა ზოზოზო გა დდოდდოდოდდ ეებბბრირირრ ვ ვ გეოოგგ გგგრარარრარააა ფფ ფფ ფფფფფი ა  შიშიშიშიში

პროგ რრრრრა ა მამამა იიიიიძძძძძლელელევვა ა ა ძძიძიძძ რრრიიითთათადდდი დადად დდა ამამატ ტეებიბბ  თი ((((mamamajojoj rr, miminor) ) სპსპსპეეეეციციციც აააა ლ ლლ ლო ოობებებბისისისი  
კოკ მ მმმ ბიბიბიბიბიბ ნნნნნ ნიიიირერერერერერებბ ბ ბბბისიისი სსსა აა აა აა შუშუშუშუშუშუშუშშუააა ლლლ ლლლლე ბაბაბასსს.

პრპპპრპპ ოოოოგოოოგ რა მის ხეხეელ ლლმმძღღვღვვღვღღვვააა ანენენეეელლლ ლლლლ ლლლლებებბბბებბებებბიიი ი::

პრპპრპრრრრრპპრრო ო ფეფეფეფფფფფე სსსსსსსსოოოოორერერე ბბი ი იიოოოსსსსეებეე სსსსაა ლულულუუუუუქქქქქქვვავაძძეეეე დდა გი ორ გიიი გგგოგოოგგ სა ძძეძეეე

სსოსოოცცცცცცცციიი იია აა ლულულულულუუურ რ რრრრრიიიი მუმუმუმუმუმუმუშშშშშშშააა ა ოოოოოოოო ო ობბბაბაბბაბბა-- SoSoSoSoS ciciicicialalal WWoWWoorkrkrkk

მიმიიმიმიიისს ს სს სსსანნნნინინნ  ჭეეეე ეეებბებებებებბბბებბებე ლლლი იი კვვვვკვვა ა ალილილილილ ფფფფიიკაკ ცცცცცცცი ი ი ა:ა:ა: 

სსსოსსოსოსოოს ცციიიიაა ა ლულულ რრრი მუმუმმუმუ შშაააოო  ბიბიბიბისსს სს ბაბბაბ  კ კკკა ა ლალაალავვვ ვრრირირრ  

პრპრპ ოგოგოგგგგრრრრ რ რა აამამამააა იიიძძძძძძძლელეელელელევვვვვა ააა ძიძძიძიძძირრრი თათაათააადდდდდიიი დადაადდ დდდდააა მამამა ტ ტ ტტტტტეეეეეებიიიიბბიბიბ  თთთთთთი (((((mamamamam jojooojojojojorrrrrrr,,,, miminonor) ) ) სპსპსპსპპსპპეეეეეეციციციცცც აა ლ ლოო ბებეეეეეებბისისისიისის 
კოოომ მმმმ ბბბბიბიბბ  ნიიიიიირრერ  ბის სა შუააააა ლლლლლლლეეეეებას.სსსსსს

პრპრპპრპრრროგოგოგოგოგგრრრრრრრა ა ააააამიიიიმიიიმ სსსს ხეხეხხეხხხ ლ მძღვვვვვვა ნენნენენნელ ი:::

ასასსსსსოცოოცოოოცცცირირირირრრებებებებებულულულულულლლულუ იიიი ი პრრრპრპრროოოოოოფფეეეფფეფეფეფეეფეფეესსსსსსსოო ო ოო ოორირირირირირი სასააასაალლლლოლოლოლოლოლლ მმემმემ ნნნნნნ მამამამამაამიჭჭჭჭიჭჭიიჭი ეეეიე შვშვილილლილილილლიი

სოსსოსოოსოოს ცციიიიიი ო ო ო ოოოლოლოლოლოოლოლლ გგგგგგიიიიაა აა ა ა --- SoSoSooocciciioololololo ogogogogoggogyyyyyy

მიმმმიმიმიი სს სს სსააააანინინინნიინი ჭ ჭჭჭე ბებებებებე ლლ ლლლ ლი ი იი კვკვკკვა აალლლილილლლლიფფფფფფიიკაკაკაკაკკაცცცცცცციი იიია:ა:ა:ა  

სოსოოსსოსოოოცცცი ოო ოოლოლოლოოო გგგგგიიიი იიიისსსისსი ბბაააა აკა ლლლლლავავავავავავა  რრრ რრრრი

პროოოგოგოგოგო  რრ რ რ რ რა ა აა ააამამაამამმამა იიიიიიძძძძძძლელელელელელეევვვვვვა ძიძიძძძირრრრრრიიიიიითათათათადდდდდდიი დდადადადადდ დდა აამამამამაამ  ტ ტტეეეეებიბიბიბბიბიიბი თთ თთიიიი ((mmamamamamamajooojorrrr,,, mmimimimiiiinonnn rrrrr)) )))) სპსპსსსპეეეეეეციც  ა ლლოოო ოო ბებებბბბიისისისისსს 
კომ მბბიბიბიბიბ ნ ნნნნნი რერეერერე ბბ ბ ბისსისისისის სსსსსსა შუშუუუუუააალ ლ ლლ ლ ლლეებაბაას.სს.სს.ს.სს

პრპრრრრროგოგოგოგოოგოგოოგგრრრრრრრააა მიიიმიმ სსს ხეხეხეხეხეხეელლლლ ლლლ ლ ლლმძძმმმმ ღვღვღვა ნენეეეელ ლ ი:ი:იიი

პრპპრპპრრროოო ფე სოოოოოორრრრრირ  იიაააიააგგგგგ გგოოოო კააკაკაკკაჭ ჭჭჭჭა ა ა ა კკკაკაკკაკკკკ  ჭჭჭჭიშიშშშშიშშშიში ვვვვვიიიიილლილლილიილლლ



სა ფა კულ ტე ტო რე სურ სე ბი:

•• ახალ გაზ რდა მკვლე ვარ თა ელექ ტრო ნუ ლი ჟურ ნა ლი
•• სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებაში
•• კომ პი უ ტე რუ ლი ცენ ტრე ბი
•• გე ო ინ ფორ მა ცი უ ლი სის ტე მე ბის ლა ბო რა ტო რია
•• მულ ტი მე დია ცენ ტრი
•• ტე ლე რა დიო ლა ბო რა ტო რია
•• პრეპ რინ ტის ლა ბო რა ტო რია
•• სამკითხველო დარბაზები



სოციალურ მეცნიერებათა კვლევის მეთოდები

სტატისტიკა

აკადემიური წერა
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გისურვებთ ნაყოფიერ და  

წარმატებულ წელს!




