
 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი 

მაგისტრატურაში მეორე შუალედური გამოცდების (კოლოკვიუმი) 

ცხრილი 

# საგნის  დასახელება პედაგოგი 
ორშაბათი 

14.12.2020 

სამშაბათი 

15.12.2020 

ოთხშაბათი 

16.12.2020 

ხუთშაბათი 

17.12.2020 

პარასკევი 

18.12.2020 

შაბათი 

19.12.2020 
დრო/ადგილი 

 
 

სოციოლოგია 

1 თანამედროვე სოციალური 

თეორიები 1 
იაგო კაჭკაჭიშვილი  

      20:00 - 21:00 

 

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

 

3 დემოკრატია, სამოქალაქო 

საზოგადოება და სოციალური 

სტრუქტურა შედარებით 

პერსპექტივაში 

მარინა 

მუსხელიშვილი 

      20:00 - 21:00 

 

4 პოსტმოდერნული სოციალური 

თეორიები 

იაგო კაჭკაჭიშვილი       20:00 - 21:00 

 

5 პრაქტიკუმი სოციოლოგიაში 3 იაგო კაჭკაჭიშვილი 

თამარ ხოშტარია 

      16:00 - 17:00 

 

 

სოციალური მუშაობა 

 

6 კლინიკური გერონტოლოგია მანანა ლაცაბიძე       18:00-19:00 

 

 

სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა 



 

7 სახელმწიფო მართვის მიკრო და 

მაკროეკონომიკური პრინციპები 

მიხეილ 

თოქმაზიშვილი 

      19:00-20:00 

 

8 რაოდენობრივი ანალიზის 

მეთოდები  
თამარ ჩხაიძე 

      19:00-20:00 

 

9 თვისებრივი კვლევის მეთოდები თამარ ქარაია       19:00-20:00-21:00 

 

 

პოლიტიკის მეცნიერება 

 

10 პოლიტიკური მეცნიერება: ახალი 

მიმართულებები და 

პერსპექტივები 

მალხაზ მაცაბერიძე  

      19:00-20:00-21:00 

 

11 თვისებრივი კვლევის მეთოდები 
თამარ ქარაია 

      18:00-19:00-20:00 

 

12 პოლიტიკური პარტიები და 
პარტიული სისტემები 

ლევან 

ლორთქიფანიძე 

      20:00-21:00 

 

13 სახელმწიფო და ეკონომიკური 
პოლიტიკა 

გიორგი მელიქიძე 
      18:00-19:00 

 

14 პოლიტიკური ელიტების 

თეორიები ავთანდილ ტუკვაძე 
      20:00-21:00 

 

15 სამაგისტრო კვლევის დიზაინი გიორგი მელიქიძე       19:00–20:00-21:00 

 

16 პოლიტიკური მარკეტინგი და 

საარჩევნო კამპანია ლია თეთრაძე 
      19:00-20:00-21:00 

 

17 საზოგადოებასთან ურთიერთობა: 

სტრატეგია და ტაქტიკა ირინე ჭუმბურიძე 
      18:00–19:00–20:00 

 

18 პოლიტოლოგის პროფესიული 

ეთიკა ნათია ზედგინიძე  
      18:00-19:00-20:00 

 

19 ლობიზმი და ინტერესთა ჯგუფები მარიანა 

ქევხიშვილი 

      18:00–19:00–20:00 

 

20  

პოლიტიკური კონსულტირება გიორგი მელიქიძე 
      18:00-19:00-20:00 

 



21 ხელისუფლება და პოლიტიკური 

პროცესი საქართველოში 
მალხაზ მაცაბერიძე  

თინა ცხოვრებაძე  

      18:00-19:00-20:00 

 

 

საზოგადოებრივი გეოგრაფია 

 

 

22 ინგლისური ენა I 

 

თამარ იაშვილი 

 

      13:00-14:00-15:00 

 

23 ტურიზმის  მარკეტინგი ია იაშვილი       18:00-19:00-20:00 

 

 

 

 

დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა 

 

24 გლობალიზაცია და გლობალური 

პრობლემები 

ზურაბ 

დავითაშვილი 

      19:00-20:00 

 

25 ახლო აღმოსავლეთის 

პოლიტიკური პრობლემები 
ნიკო ქელბაქიანი 

      13:00-14:00 

 

26 ეთნიკური უმცირესობების 

პრობლემები პოსტსოციალისტურ 

სივრცეში: შედარებითი ანალიზი 

(ბალკანეთი და კავკასია) 

დავით მაცაბერიძე 

      21:00-22:00 

 

 

ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები 

 

27 შესავალი ნაციონალიზმის 

კვლევებში დავით მაცაბერიძე 
      19:00-20:00 

 

28 შესავალი ეთნიკურობისა და 

კულტურის კვლევებში 

ელენე ბოდაველი 

 

ნინო ჩიქოვანი 

      18:00- 19:00-20:00 

 

29 ქართული ნაციონალიზმის 

ისტორია 

ირაკლი ჩხაიძე       17:00-18:00 

 



  

მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები 

 

30 სტატისტიკა სოციალური 

მეცნიერებებისთვის SPSS 

ვანო კეჭაყმაძე 

 

      20:00-21:00 

 

  

 

 

კვლევა 

 

  

ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება 

 

31 კონსულტირების ფილოსოფიური 

და ეთიკური საფუძვლები 
ნოდარ ბელქანია 

      17:00-18:00-19:00 

 

32 
პროექტის ციკლის მართვა ირინე ფრუიძე 

      18:00- 19:00- 

 

33 ინტერპერსონალური 

კომუნიკაციის პრაქტიკა 
ნოდარ ბელქანია 

      18:00-19:00-20:00 

  

 

  

კონფლიქტების ანალიზი და მართვა 

 

34 აღმოსავლეთის და დასავლეთის 

ცივილიზაციები 

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

 

35 სტატისტიკა სოციალური 

მეცნიერებებისთვის (SPSS) 

ივანე კეჭაყმაძე     

 

  11:00-12:00 

 

 


