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სამაგისტრო პროგრამის დასახელება 

პოსტსაბჭოთა ტრანსფორმაცია : პოლიტიკა, ეკონომიკა, საზოგადოება 

სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: მარინა მუსხელიშვილი 

 

წერითი გამოცდა ბარდება ქართულ ან ინგლისურ ენაზე. ნაშრომის ენა არ 

ახდენს გავლენას შეფასებაზე. 

 

 წერითი მიმღები გამოცდის (ესე) შესაძლო თემები: 

1. პოლიტიკური სისტემები და მათი ტრანსფორმაცია - Political systems and their 

transformation 
2. დემოკრატიის სახეობები - Patterns of democracy 

3. თანამედროვე პოლიარქია და მისი გამოწვევები - Modern polyarchy and its 

challenges  
4. დემოკრატიზაციის მესამე ტალღა და საბჭოთა კავშირი - The third wave of 

democratization and USSR 
5. შეადარეთ საბჭოთა სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკა და საბაზრო 

ეკონომიკა - Compare Soviet economic politics with the market -state 

relations in market economy 
6. პოლიტიკური იდეოლოგიების ცნება; იდეოლოგიის დასასრული - What is 

political ideology; the end of ideology 
7. ლიბერალიზმი კონსერვატიზმის საპირისპიროდ - Liberalism versus 

conservatism 
8. გლობალიზაცია და სამყაროს ცვალებადობა - Globalization, global 

transformations and challenges 
9. სოციალური კლასი, სოციალური სტრუქტურის თანამედროვე ტრანსფორმაცია - 

Social class; how social structures transform in our times 

10. სიღარიბე, უთანასწორობა და კეთილდღეობის სახელმწიფო - Poverty; 

inequality; welfare state 

11. მინიმალური სახელმწიფო და სოციალურად პასუხისმგებლური სახელმწიფო 

დემოკრატიულ ქვეყნებში - Democracies: minimal state versus socially responsible 

state 

12. პოლიტიკური კომუნიკაცია და ახალი ტექნოლოგიები - Political communication 

and new technologies 

13. მიგრაცია და გლობალიზაცია - Migration and globalization 

14. ტოტალიტარიზმი მეოცე საუკუნეში - Totalitarianism in XX century 
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რეკომენდირებული ლიტერატურა: 

 ე. ჰეივუდი. პოლიტოლოგია 

 ე.გიდდენსი. სოციოლოგია 

 ბაკალავრიატის დონის აღიარებული სხვა სახელმძღვანელოები 

პოლიტოლოგიასა და სოციოლოგიაში 

 

2. წერითი ნაშრომის შეფასების კრიტერიუმები: 

წერითი ნაშრომი ფასდება 100 ქულით. წერითი ნაშრომის შეფასება 

წარმოადგენს მთლიანი შეფასების 40 პროცენტს. 

ნაშრომის შეფასების კრიტერიუმებია: 

91-100 ქულა - საგამოცდო საკითხი წარმოდგენილი ამომწურავად და სრულად 

არის დაცული აკადემიური წერის სტანდარტები და ნორმები; დოკუმენტი 

ორგანიზებულია შესაბამისი სტრუქტურის დაცვით; რეფერატი ნათლად აჩვენებს, 

რომ სტუდენტი ზედმიწევნით კარგად იცნობს განხილულ საკითხს  

81-90 ქულა - საკითხი წარმოდგენილია ამომწურავად და დაცულია აკადემიური 

წერის ნორმები; რეფერატში მოცემული მსჯელობა დამაჯერებელია, მაგრამ არ 

არის სრული ჩამოყალიბებული;  

71-80 ქულა - საკითხი წარმოდგენილია არასრულად და აკადემიური წერის 

ნორმები სრულად დაცული არ არის; ნაშრომის სტრუქტურა არ არის 

აკადემიურად გამართული;  

61-70 ქულა - ნაშრომი შეიცავს საკითხის შესახებ ნაკლულ, არასრულფასოვან 

ინფორმაციას; ესე არ მოიცავს შესაბამის არგუმენტებს; დოკუმენტს არ აქვს 

სტრუქტურა, ან მისი სტრუქტურა არ შეესაბამება აკადემიური წერის ნორმებს;  

51-60 ქულა - საგამოცდო ნაშრომში წარმოდგენილი ცოდნა მწირია, ხოლო 

განვითარებული მსჯელობა არადამაჯერებელია;  

0- 50 - წარმოდგენილი ნაშრომი პრაქტიკულად ან სრულად ვერ ავლენს 

საკითხის ცოდნას და შესაბამისი მსჯელობის უნარს; გამოცდა ჩაბარებულად არ 

ითვლება 
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3. მიმღებ კომისიასთან გასაუბრების კრიტერიუმები 

მიმღებ კომისიასთან გასაუბრება ფასდება 100 ქულით. მიმღებ კომისიასთან 

გასაუბრება წარმოადგენს მთლიანი შეფასების 30 პროცენტს. 

გასაუბრების შეფასების კრიტერიუმები: 

 აზრის მკაფიოდ გადმოცემის უნარი - 50 ქულა 

 მოტივაცია - 25 ქულა 

 კომუნიკაბელურობა - 25 ქულა 

 


