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თსუ – N1 არ ჩე ვა ნი

თბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტიN1უნივერსიტეტიაკავკა
სიასადარეგიონში:

 არის მსოფლიო საუკეთესო უნივერსიტეტების1.5%-ში
/U.S.News&WorldReport2021/;

 ჰყავს200-ზემეტიპარტნიორიუნივერსიტეტიდაკვლევითი
ცენტრიმსოფლიოს56ქვეყანაში;

 ერაზმუს+ საერთაშორისო მობილობის ფარგლებში
2015-2020 წწ. – 361 დაფინანსებული პროექტი ევროპის 29
ქვეყნის149უნივერსიტეტთან; 20202022წწ. –141საპროექტოგა
ნაცხადიერაზმუს+საერთაშორისომობილობისფარგლებში;

 უნივერსიტეტშიმოქმედებს24უცხოენოვანიპროგრამა
—საბაკალავრო,სამაგისტრო,სადოქტოროდაერთსაფეხურიანი,
მათშორის,საერთაშორისოაკრედიტაციისდაABETაკრედიტებუ
ლიპროგრამები;

 27000სტუდენტი(მათშორისუცხოელისტუდენტები50ქვეყნი
დან)სწავლობს240მდესაგანმანათლებლოპროგრამაზე;

 თსუ ყველაზე მოთხოვნადი უნივერსიტეტია საქართვე-
ლოში—აბიტურიენტთა1/3თვისისპირველიარჩევანია;

 თსუბიბლიოთეკებშიგანთავსებულია8მილიონიწიგნი
და22მილიონზემეტიგამოგონება/პატენტი60ქვეყნიდან,
სტუდენტებსადაპროფესორებსაქვთწვდომასაერთაშორისოსა
მეცნიეროელექტრონულბაზებსადარესურსებზე;
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 სტუდენტებსაქვთშესაძლებლობაჩაერთონთსუსამეცნიეროკვლევებში—ყოველწლიურადტარ
დება200ზემეტისამეცნიეროპროექტი,ერთობლივკვლევებშიმონაწილეობს3000მდეუცხოელიმეცნიერი;

 თანამედროვესასწავლოსივრცეები–16კვლევითიინსტიტუტი,85მდესასწავლოლაბორატორია;

 საუნივერსიტეტოდაფინანსებასტუდენტებისსწავლისგადასახადისთვის–2021წელს700
ათასილარიაგამოყოფილი;2020წელს600-ზემეტსტუდენტსდაუფინანსდასწავლა.

 თსუიძლევააქტიურისტუდენტური,კულტურულიდასპორტულიცხოვრებისშესაძლებლო-
ბას—20172020წლებშიგამოიყო2.6მილიონილარისტუდენტურიპროექტებისდასაფინანსებლად;ყო
ველწლიურადტარდება350ზემეტისტუდენტურიღონისძიება.

 სტუდენტებსემსახურებათანამედროვესაერთოსაცხოვრებელი,განახლებულიკაფეტერი-
ები;

 თსუკურსდამთავრებულთადასაქმებისმაჩვენებელისხვადასხვაკვალიფიკაციისმიხედ-
ვით70-100%-ია.

თსუ მი სია

 ეროვნულ და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდ
რებისადასაზოგადოებისინტელექტუალური,კულტურულიდა
სოციალეკონომიკურიგანვითარებისხელშეწყობა;

 ახალიცოდნისშექმნა,შენახვადაგავრცელება;

ხედ ვა

 საზოგადოებისმოთხოვნებთანდაშრომისბაზართანჰარმონი
ზებულიპროგრამები;

 კვლევებისგაზრდილირაოდენობა;
 პროცესებისინტერნაციონალიზაცია;

ღი რე ბუ ლე ბე ბი

 თსუ იზიარებს ევროპული უნივერსიტეტების დიდი ქარტიით
განსაზღვრულიდეალებს;

თსუ დღეს 

 თსუში დღეს სწავლობს 27 000მდე სტუდენტი (60,7% ქალი,
39,3%კაცი);

 2020წლიდანსტუდენტთაზღვრულიოდენობა5000ითგაიზარ
და;

 2020წელსყოველმამესამეაბიტურიენტმაკვლავთსუაირჩია;
 2019წელსჩაირიცხა7081სტუდენტი,მობილობით—672;
 აქსწავლობენსტუდენტებიმსოფლიოს50ქვეყნიდან;
 თსუთანამშრომლები:აკადემიური—734;სამეცნიერო—909;
 მოწვეულილექტორიდამასწავლებელი—1386;
 ადამინისტრაციულიდადამხმარეპერსონალი—1229;
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში ყოველწლიურად უფრო მეტი სტუდენტი
აბარებს

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა

2020 წელს 5082 პირველკურსელი მიიღო

მათგან 46%-ზე მეტს სა ხელ მწი ფო და ფი ნან სე ბა აქ ვს მო პო ვე ბუ ლი

2020 წელს ყოველი მესამე გრანტოსანი სტუდენტი თსუ-ელია

მათგან 46%-ზე მეტს სა ხელ მწი ფო და ფი ნან სე ბა აქ ვს მო პო ვე ბუ ლი

2020 წელს ყოველი მესამე გრანტოსანი სტუდენტი თსუ-ელია

2017     2018          2019           2020

3409

4432

4946

5082

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ერთადერთი
უნივერსიტეტია საქართველოდან და რეგიონიდან, რომელიც მსოფლიოს საუკეთესო
უნივერსიტეტების1,5%-შიშედის.U.S.News&WorldReportის2020წლისრანჟირებაში(BestGlobalUni
versityRanking)თსუ322ეადგილსიკავებს.
 ერთადერთიუნივერსიტეტიასამხრეთკავკასიაში,რომელიცუკვემეხუთეწელიათაიმსისმსოფლიო
უნივერსიტეტების რანჟირებაში (Times Higher Education World University Rankings) ხვდება. 2021 წლის
რანჟირებაშითსუ1001+პოზიციასიკავებს.
 თსუQSWorldUniversityRankings2021წლისმსოფლიოუნივერსიტეტებისრანჟირებაში
მოხვდა,QSEECAUniversityRankings2020წლისრეგიონულრანჟირებაშითსუ86ეადგილსიკავებს.
 თსუპირველიაშემდეგიმაჩვენებლებითაც:RoundUniversityRanking2020(N612);ShanghaiAcademic
RankingoftheWorldUniversities(თსუფიზიკისმიმართულება2020წელსN151200პოზიციასიკავებს);

თსუ – მსოფლიო რუკაზე
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აკ ად ემი ური თა ვი სუფ ლე ბა და უმ აღ ლე სი
სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის ავ ტო ნო მია
უზ რუნ ველ ყო ფი ლია კონ სტი ტუ ცი ით

ახალისაკონსტიტუციომუხლი2018წლის16დეკემბერსშევიდაძალაში;
27ემუხლშიცვლილებათსუსინიციატივითშევიდა,რომლითაცუნივერსიტეტებისავტონომია
დააკადემიურითავისუფლებააუზრუნველყოფილი;
ცვლილება შევიდა კანონში „მაუწყებლობის შესახებ“, რომელიც სახელმწიფო უნივერსიტე
ტებსსაუნივერსიტეტომაუწყებლობისუფლებასაძლევს;
მიმდინარეობსმოლაპარაკებასახელმწიფოდაკერძოსექტორისწარმომადგენლებთანსტუ
დენტთაშრომითიუფლებებისდასაცავად;

ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფა

ავტორიზაცია2024წლამდე;
 უნივერსიტეტისინტეგრირებაუმაღლესიგანათლებისევროპულსივრცეში;
 უნივერსიტეტისინსტიტუციურიეფექტიანობისდაგანვითარებისხელშეწყობა;
 პროგრამებში საერთაშორისო და ადგილობრივი შრომის ბაზრის მოთხოვნების გათვა
ლისწინება;

 სწავლასწავლებისახალმოთხოვნებთანშესაბამისობა,სწავლასადაკვლევაშითანამედ
როვემიდგომებისდანერგვა;

 ორმაგი, ერთობლივიდა საერთაშორისოდაკრედიტებული პროგრამების განვითარების
ხელშეწყობა;

უნივერსიტეტის მართვა

უნივერსიტეტის მთავარი მმართველობითიორგანო არის 38 წევრიანი აკადემიური საბჭო. აკადემიურ
საბჭოშითითოეულიფაკულტეტიდანაირჩევასამიწარმომადგენელი.თითოეულიდამოუკიდებელისა
მეცნიეროკვლევითიერთეულიდან–თითოწარმომადგენელი.
წარმომადგენლობითისაბჭოს(სენატის)არჩევახდება4წლისვადით,საყოველთაო,პირდაპირი,თანას
წორიარჩევნებისსაფუძველზე,ფარულიკენჭისყრით.სტუდენტებისაბჭოსსრულიშემადგენლობისერთ
მესამედსშეადგენენ.
რექტორიუნივერსიტეტისუმაღლესიაკადემიურითანამდებობისპირია,არისაკადემიურისაბჭოსთავ
მჯდომარე.
კანცლერი(ადმინისტრაციისხელმძღვანელი)არისუნივერსიტეტისუმაღლესიადმინისტრაციულიმმარ
თველიფინანსური,მატერიალურიდაადმინისტრაციულირესურსებისსფეროში;წარმოადგენსუნივერ
სიტეტსსაფინანსოეკონომიკურურთიერთობებში.
7ფაკულტეტიდანთითოეულსმართავსარჩეულიფაკულტეტისსაბჭო,დეკანისხელმძღვანელობით.
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სწავლა და კვლევა უნივერსიტეტში 7 ფაკულტეტსა და
16 სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში მიმდინარეობს

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ფაკულტეტი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი

სტუდენტი– 3595
აკადემიურიპერსონალი– 147
საგანმანათლებლო პროგრამები:
საბაკალავრო– 13, მათშორის
2ინგლისურენოვანი,
1ქართულ–ფრანგული;
სამაგისტრო– 18, მათშორის
1ინგლისურენოვანი;
სადოქტორო– 11, მათშორის
1ინგლისურენოვანი.

სტუდენტი– 6941

აკადემიურიპერსონალი– 97

საგანმანათლებლო პროგრამები:
საბაკალავრო– 4, მათშორის

1ინგლისურენოვანი

სამაგისტრო– 5, მათშორის

1ინგლისურენოვანი,

1ქართულ–ფრანგული;

სადოქტორო– 3

სტუდენტი– 4402
აკადემიურიპერსონალი– 188
მოწვეულიპერსონალი– 269
საგანმანათლებლო პროგრამები:
საბაკალავრო– 33, მათშორის
2რუსულენოვანი
სამაგისტრო – 33, მათშორის
2რუსულენოვანი
სადოქტორო– 10, მათშორის
1ქართულფრანგული

სტუდენტი– 2573

აკადემიურიპერსონალი– 62

მოწვეულიპერსონალი– 134

საგანმანათლებლო პროგრამები: 

საბაკალავრო– 8,

სამაგისტრო– 15, მათშორის

2ინგლისურენოვანი

სადოქტორო– 11

იურიდიული ფაკულტეტი

სტუდენტი– 4850

აკადემიურიპერსონალი– 79

მოწვეულიპერსონალი – 104

საგანმანათლებო პროგრამები:
საბაკალავრო– 2,

სამაგისტრო– 5, მათშორის

2ინგლისურენოვანი;

სადოქტორო– 2,მათშორის

1ინგლისურენოვანი;

ფსიქოლოგიისა და განათლების 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი
მედიცინის ფაკულტეტი

სტუდენტი– 1564

აკადემიურიპერსონალი– 104

მოწვეულიპერსონალი– 127

საგანმანათლებლო პროგრამები:

ერთსაფეხურიანი– 3, მათშორის

1ინგლისურენოვანი

სამაგისტრო– 1,

სადოქტორო– 3

სტუდენტი– 1964

აკადემიურიპერსონალი– 41

მოწვეულიპერსონალი– 147

საგანმანათლებლო პროგრამები:

საბაკალავრო– 4,

სამაგისტრო– 6,

სადოქტორო– 7
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თსუ 2021 წელს გთა ვა ზობთუცხოენოვანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამები
220 პროგრამას, მათ შორის:

67 საბაკალავრო პროგრამა

3 ერთსაფეხურიანი პროგრამა

99 სამაგისტრო პროგრამა

49 სადოქტორო პროგრამა

1 ქართულ ენაში მომზადების 
პროგრამა

1 მასწავლებელთა მომზადების
ინტეგრირებული პროგრამა

1 მასწავლებელთა მომზადების 
პროგრამა

24
უცხოენოვანი

პროგრამა

9 
უცხოენოვანი 

პროგრამა 
მზადების 

პროცესშია

10
საბაკალავრო

პროგრამა

10
სამაგისტრო
პროგრამა

3
სადოქტორო
პროგრამა

1
ერთსაფეხურიანი

პროგრამა
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თსუ სტუდენტებს საერთაშორისოდ აკრედიტებულ პროგრამებს სთავაზობს:

ელექტრულიდაელექტრონულიინჟინერია—50სტუდენტი;
კომპიუტერულიმეცნიერება—130სტუდენტი;
თსუ-სსაბაკალავროპროგრამაქიმიაში(პირველიპროგრამასაქართველოში,რომელიცამერიკისქიმი
ურისაზოგადოებისმიერიქნებასერტიფიცირებული)—30სტუდენტი;
საქართველომსოფლიოში36ექვეყანაა,სადაცABET-ისაკრედი-
ტირებულიპროგრამებიმოქმედებს;
საქართველო24ე ქვეყანაა, სადაცACS-ის წარმომადგენლობა
გაიხსნა.

ორ მა გი ხა რის ხის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა შემ დე გი პროგ რა მე ბი:

 სამაგისტროპროგრამები:•კიოლნისუნივერსიტეტისსამაგისტროპროგრამაLL.M.ZuKoln(გერმანულენოვა
ნი)•სამაგისტროპროგრამა„ტურიზმი“UniversitéLyon2.

 სადოქტოროპროგრამები—საერთაშორისოპროგრამამათემატიკაში(ინგლისურენოვანი)UniversityofGot
tingen—ევროპულილიტერატურა(ქართულფრანგული)–UniversitadiBologna

 ქ.შპაიერისადმინისტრაციულმეცნიერებათაუნივერსიტეტთანთანამშრომლობით10წელიათსუში„საჯარო
მმართველობის“პროგრამახორციელდება.

 ჰარვარდისსამართლისსკოლადათსუიურიდიულიფაკულტეტიწარმატებითახორციელებენერთობლივ
სასერტიფიკატოპროგრამას.

 VolkswagenFoundationისდაფინანსებითდაორგერმანულუნივერსიტეტთანთანამშრომლობითსადოქტო
როპროგრამაში„ფიზიკა“ინტეგრირდაინგლისურენოვანიმოდული–UniversitätBonnUniversitätSiegen.
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 2015წლიდანთსუშიმოქმედებსSDSUსაერთაშორისოაკრედიტაციისმქონე/ABET,CSA,WASC/საბაკალავ
როპროგრამებიSTEMდარგებშიდაგაიცემაამერიკულიდიპლომიც;

 პროგრამებმაახლახანსმიიღესABETექსპერტებისუმაღლესიშეფასება;

 SDSUთანამშრომლობითთსუშიგანახლდადათანამედროვეტექნოლოგიებითაღიჭურვალაბორატორიები
დააუდიტორიები;

 SDSUპროგრამებზესაქართველოშისტუდენტთა80%თსუშისწავლობს;

 სტუდენტების34%ქალია.

სან დი ეგ ოს სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის
პროგ რა მე ბი თსუ-ში

SDSU-TSU

 კურსდამთავრებულთა98%დასაქმებულიაპროფე
სიით. მათი საშუალო ხელფასი 4ჯერ აღემატება
სტატისტიკისსამსახურისსაშუალოშემოსავლისმო
ნაცემებს

 მაღალიმოთხოვნისშედეგად2017წლიდანსკოლა
აბიტურიენტებსსაბაკალავროპროგრამასაცსთავა
ზობს

 ISETის ინგლისურენოვან საბაკალავრო პროგრა
მაზე ყოველწლიურად ყველაზე მაღალქულიანი
სტუდენტებიირიცხებიან

 სკოლაში11ქვეყნისწარმომადგენელისწავლობს;

ISET სა მა გის ტრო პროგ რა მა
სტუ დენ ტთა მე-13 ნა კად მა
და ას რუ ლა წარ მა ტე ბით

ISET საბაკალავრო პროგრამაზე მზარდი მოთხოვნა
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თსუ „სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის“ პროგ რა მა

პროგრამახორციელდებათსუდაგერმანიისქ.შპაიერისადმინისტრაციულმეცნიერებათაუნივერსიტეტის
თანამშრომლობით;
აქვსსაერთაშორისოაკრედიტაციადაგასცემსშესაბამისდიპლომს;
100მდესტუდენტმაგაიარასასწავლოპრაქტიკაევროპისქვეყნებისსხვადასხვასაჯაროდაწესებულებაში;

თსუ სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბა

 2020 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა ევროპის 29 ქვეყნის უნივერსიტეტებთან
თანამშრომლობით 141 საგრანტო პროექტი მოამზადა, რომელთა შორის 102 პროექტი დაფინანსდა
ევროპის29 ქვეყანაში,რაცგასულწლებშიდაფინანსებულპროექტებთანშედარებით(2019წ66პროექტი,
2018წ62პროექტი),უმაღლესიმაჩვენებელია.

 20212023 წლებში ICMის დაფინანსებული პროექტებით თსუ სტუდენტები ისარგებლებენ აკადემიური
მობილობით ევროპის უნივერსიტეტებში, ხოლო პერსონალი კი წაიკითხავს ლექციებს და აიმაღლებს
კვალიფიკაციას. დაფინანსება ასევე გულისხმობს პროექტებში მონაწილე ევროპის უნივერსიტეტებიდან
თბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტშისტუდენტებისადააკადემიურიპერსონალისმიღებას.

 20212023 წლებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ERASMUS+ პროექტის ფარგლებში
ითანამშრომლებსსამახალქვეყანასთან: მაკედონია, სერბეთი, ხორვატია.

 სულ,2015წლიდანდღემდეთბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტმადაფინანსებამიიღო361 პროექტის
ფარგლებშიევროპის29ქვეყნის149უნივერსიტეტში.

 აზიაშითსუთანამშრომლობს10 ქვეყნის26უნივერსიტეტთან.
 თსუს სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალისგან შემდეგარი გუნდი ყოველწლიურად იღებს

მონაწილეობასAsiaScienceCampში,რომელიცაზიისსხვადასხვაქვეყანაში(იაპონია,სინგაპური,ისრაელი,
ტაილანდი,მალაიზია,ინდონეზიადაა.შ.)იმართება.
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კვლე ვა თსუ-ში

 2020 წლის განმავლობაში თსუში ხორციელდებოდა 200ზე მე
ტი ადგილობრივი/საერთაშორისო პროექტი შემდეგი დონორი
ორგანიზაციების დაფინანსებით: შრესფ, EC (H2020, Erasmus+), US (Em
bassy,NIH,TheEastWestManagementInstitute,NavalResearchOffice,USAID,
UNDP,UNICEF,USDepartmentofState),UnitedKingdomResearchandInnova
tion/GlobalChallengesResearchFundUKRI/GCRF;AustrianDevelopmentAgen
cy…დასხვა;

 2020წელსსსიპშოთარუსთაველისსაქართველოსეროვნულისამეცნიერო
ფონდის მიერ საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტის კვლევების
ხელშემწყობიკონკურსებიარგამოცხადებულა;2019წლისმონაცემებით
კი:

 შოთა რუსთაველის სახელობის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
კონკურსებში2019წელსთსუსმონაწილეობითწარდგენილმა80მაპროექტმაგაიმარჯვა;

 რუსთაველისფონდისდოქტორანტურისსაგანმანათლებლოპროგრამებისსაგრანტოკონკურსში (PHDF)
/ PhD Scholarships2019 გამარჯვებული პროექტების52% (29) თსუ დოქტორანტების, ფუნდამენტური
კვლევებისსახელმწიფოკონკურსშიგამარჯვებულიპროექტების29% (18),ახალგაზრდამკვლევრების
დაფინანსებულიპროექტების37%თსუდოქტორანტებისადამკვლევრებისავტორობითაა;

 გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2019 წლის კონკურსში
გამარჯვებული4პროექტიდანერთითსუსია;

 2020 წელს ელსევიერის Scopusის ბაზის მონაცემებით
თსუის თანამშრომლების ავტორობით გამოქვეყნდა 502
პუბლიკაცია...

 2020წელსთსუშიდაცულია65სადისერტაციონაშრომი.

თსუ სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტები
 მაღალიენერგიებისფიზიკისსამეცნიეროკვლევითიინსტიტუტი;
 ილიავეკუასსახელობისგამოყენებითიმათემატიკისს/კინსტიტუტი;
 რაფიელაგლაძისარაორგანულიქიმიისადაელექტროქიმიისინსტიტუტი;
 ივანეჯავახიშვილისისტორიისადაეთნოლოგიისინსტიტუტი;
 ალექსანდრეჯანელიძისგეოლოგიისინსტიტუტი;
 ვახუშტიბაგრატიონისგეოგრაფიისინსტიტუტი;
 ელეფთერანდრონიკაშვილისფიზიკისინსტიტუტი;
 შოთარუსთაველისქართულილიტერატურისინსტიტუტი;
 პეტრემელიქიშვილისფიზიკურიდაორგანულიქიმიისინსტიტუტი;
 კავკასიისალექსანდრეთვალჭრელიძისმინერალურინედლეულისინსტიტუტი;
 ალექსანდრენათიშვილისმორფოლოგიისინსტიტუტი;
 მიხეილნოდიასგეოფიზიკისინსტიტუტი;
 ანდრიარაზმაძისმათემატიკისინსტიტუტი;
 თინათინწერეთლისსახელმწიფოსადასამართლისინსტიტუტი;
 პაატაგუგუშვილისეკონომიკისინსტიტუტი;
 არნოლდჩიქობავასსახელობისენათმეცნიერებისინსტიტუტი;
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სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ერო თა ნამ შრომ ლო ბა 

 თსუ მეცნიერები ჩართული არიან მნიშვნელოვან საერთაშორისოსამეცნიეროპროექტებში, მათშორისაა:
ატომურიბირთვულიკვლევებისევროპულიორგანიზაციისCERNდაATLASექსპერიმენტები,იულიხისკვლე
ვითი ცენტრის (გერმანია) COSY accelerator; იაპონიის პროტონების ამაჩქარებელთა კომპლექსზე (JPARC)
მიმდინარეJEDIდაCometექსპერიმენტები,ხმელთაშუაზღვაშიმიმდინარეKM3Netექსპერიმენტი,პროექტი
FAIR(FacilityforAntiprotonandIonResearch)(გერმანია);

 ერთობლივიპუბლიკაციებიგამოქვეყნებულია150ზემეტსაერთაშორისოპარტნიორთანერთად(Scopus);

 ერთობლივკვლევებშიჩართულია3000მდეუცხოელიმეცნიერი;

„ჩვენდიდიმედებსვამყარებთსაქართველოზედადარწმუნებულივარ,
საქართველომნიშვნელოვნადგაამდიდრებსევროპულმეცნიერებას“.

„აკადემიაევროპეას“მმართველისაბჭოსწევრი,ევროპულიკვლევებისსაბჭოს
(ERC)ვიცეპრეზიდენტიევაკონდოროსი

საქართველოპირველიქვეყანააევროკავშირისარაწევრიქვეყნებიდან,სა
დაცევროპულიაკადემიის(AcademiaEuropaea)რეგიონულიცენტრიგაიხსნა.
ცენტრითსუე.ანდრონიკაშვილისსახ.ფიზიკისინსტიტუტშიფუნქციონირებს.

ქარ თუ ლი ენ ის ცენ ტრე ბი ევ რო პულ უნ ივ ერ სი ტე ტებ ში
2012წელსლაიდენისუნივერსიტეტში,თსუსთანთანამშრომლობითქართულიენ
ისადაკულტურისცენტრიგაიხსნა;
ასევე6ევროპულუნივერსიტეტშიქართულიენისცენტრებისგახსნაიგეგმება:

 ფრიდრიხშილერისსახელობისიენისუნივერსიტეტი,გერმანია;FriedrichSchiller
UniversityJena,Germany;

 ბრემენისუნივერსიტეტი,გერმანია/UniversityofBremen,Germany;
 კა'ფოსკარისუნივერსიტეტი,იტალია/Ca'FoscariUniversityofVenice,Italy;
 ეტვოშლორანტისუნივერსიტეტი,უნგრეთი/EotvosLorandUniversity,Hungary;
 ტარტუსუნივერსიტეტი,ესტონეთი/UniversityofTartu,Estonia;
 ვილნიუსისუნივერსიტეტი,ლიეტუვა/VilniusUniversity,Lithuania;
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თსუ სა მეც ნი ერო ლა ბო რა ტო რი ები და მო დერ ნი ზე ბუ ლი 
სას წავ ლო სივ რცე ები

თსუმეცნიერებსადასტუდენტებსემსახურებათანამედროვესასწავლოსივრცეები–16კვლევითიინსტიტუტი,
85მდე სასწავლოლაბორატორია. მათ შორის:ფაბლაბი, SMART|Lab, SMART|AtmoSimLab, Bloombergლაბო
რატორია,სანდიეგოსუნივერსიტეტისმიერმოდერნიზებულიფიზიკისადაქიმიისლაბორატორიები;მაღალი
სიზუსტისთანამედროვებირთვულმაგნიტურრეზონანსული(ბმრ)სპექტომეტრი(400MHz);თსუცოდნისგადაცე
მისადაინოვაციებისცენტრი;მულტიმედიაცენტრი,არქეოლოგიურისაველებაზაგრაკლიანგორაზე,სახვითი
ხელოვნებისსტუდიადასხვა.

მო ლე კუ ლუ რი, გე ნე ტი კუ რი და უჯ რე დუ ლი დი აგ ნოს ტი კის სა მეც ნი ერო
სას წავ ლო ცენ ტრი „დი აგ ნოს ტი კა“

თსუშითანამედროვებიოსამედიცინოტექნოლოგიებითდამოწინავეინტელექტუალურიექსპერტიზითაღჭურ
ვილისამეცნიეროსასწავლოცენტრიდაფუძნდებადაგააძლიერებსთსუს საგანმანათლებლოდაკვლევით
პოტენციალსდაიქნებაერთადერთიამპროფილისკვლევითიცენტრირეგიონში.პროექტისავტორიალუნდის
უნივერსიტეტის(შვედეთი)პროფესორი,თსულექტორი,ზაალკოკაია.

ბი ომ ედ იც ინ ის ლა ბო რა ტო რია
2020წელსიულიხისკვლევითცენტრთან(ForschungszentrumJülich)თანაშრომლობითდაიწყებამუშაობაბიომ
ედიცინისლაბორატორიისდაფუძნებისთაობაზე,რომელიც2021წელსდაიწყებსფუნქციონირებას.

ლაბორატორიული სამუშაოები - სახლში
კოვიდ19სპანდემიისდროსდისტანციურისწავლებისხარისხისგასაზრდელადთსუზუსტდასაბუნებისმეტყველო
მეცნიერებთა ფაკულტეტის ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის მიმართულების სტუდენტებისთვის
უნივერსიტეტმალაბორატორიულიხელსაწყოების40ცალინაკრებიშეიძინა.
სტუდენტები სახლში ახერხებენ მარტივი წრედების, გადამრთველების აწყობას, დაკვირვებას, გაზომვას.
ლექტორიZOOMისგამოყენებითდისტანციურადატარებსლაბორატორიულსამუშაოს,სტუდენტიკიიმეორებენ
ამცდას.
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თსუ პე რი ოდ ული სა მეც ნი ერო გა მო ცე მე ბი

სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ერო ბა ზებ ში

 თსუა.რაზმაძისსახელობისმათემატიკისინსტიტუტისჟურნალი:„GeorgianMathematicalJournal“—WOS/SCO
PUS;

 თსუა.რაზმაძისსახელობისმათემატიკისინსტიტუტისჟურნალი„MemoirsonDifferentialEquationsandMathemat
icalPhysics“–WOS/SCOPUS;

 თსუა.რაზმაძისსახელობისმათემატიკისინსტიტუტისჟურნალი„TransactionsofA.RazmadzeMathematicalInsti
tute“WOS/SCOPUS/ScienceDirect;

 თსუი.ვეკუასსახელობისგამოყენებითიმათემატიკისსამეცნიეროკვლევითიინსტიტუტისჟურნალი:„Bulletin
ofTICMI“–SCOPUS;

 თსუი.ვეკუასსახელობისგამოყენებითიმათემატიკისსამეცნიეროკვლევითიინსტიტუტისჟურნალი:„Lecture
NotesofTICMI“—SCOPUS;

 თსუშოთარუსთაველისსახელობისქართულილიტერატურისინსტიტუტისჟურნალი„Sjani“ (http://www.sjani.
ge/)—ERICHPLUS;

 თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის ჟურნალი „Ekonomisti“ (http://ekonomisti.tsu.
ge/?leng=eng&cat=nomer)—ERICHPLUS;

 თსუ ეკონომიკისადა ბიზნესისფაკულტეტისრეფერირებადიდარეცენზირებადისაერთაშორისოსამეცნი
ეროანალიტიკურიჟურნალი„ეკონომიკადაბიზნესი“—ERICHPLUS.

სას წავ ლო რე სურ სე ბი მე დი ცი ნის ფა კულ ტე ტის თვის

მედიცინისფაკულტეტისსტუდენტებსსაშუალებააქვთ10ზემეტმაღალისტანდარტითაღჭურვილკლინიკაში
გაიარონპრაქტიკა.მათშორის:

 „ქეთევანგოგილაშვილისსტომატოლოგიისცენტრი;

 „ალბიუსი“;შპს„დენტექსი95“;

 შპს„აკად.ო.ღუდუშაურისსახელობისეროვნულისამედიცინოცენტრი“;

 შპს„სჯსდენტალჯორჯია“.
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თსუბიბლიოთეკებში(თსუბიბლიოთეკადაეროვნულისამეცნიერობიბლიოთეკა)დაცულია8მილი
ონიწიგნიდაპერიოდულიგამოცემა,22მილიონამდეგამოგონება/პატენტი.მკითხველსაქვსწვდომა
თანამედროვესამკითხველოდარბაზებთან,მუდმივადგანახლებადიფონდებისელექტრონულვერსი
ებზე(www.ebooks.tsu.ge).

უნივერსიტეტის პროფესორებსა და სტუ
დენტებს აქვთ ღია წვდომა ისეთ უმნიშ
ვნელოვანეს ელექტრონულ ბაზებსა და
რესურსებზე, როგორიცაა: Elsevier, Sco
pus (www.scopus.com), Sciencedirect (www.
sciencedirect.com), EBSCO Econlit (https://
goo.gl/ptblg3), (Royal Society Journal Col
lection (www.royalsocietypublishing.org),
England Journal of Medicine (www.nejm.
org), Oxford Textbook of Medicine (www.
oxfordmedicine.com), BioOne (www.bioone.
org), ECDLibrary (www.oecdilibrary.org),
Cambridge Journals Online (www.journals.
cambridge.org), HINARI Health Access to
ResearchInitiative–www.who.int/hinari).ეს,
და მრავალი სხვა რესურსი მათ მსოფ
ლიო სამეცნიერო სიახლეების რეალურ
დროშიგაცნობისდამსოფლიოწამყვან
უნივერსიტეტებთანთანაბარიშესაძლებ
ლობებისფლობისსაშუალებასაძლევს.
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პროექტი #ნიკომაღლივითსუ ცენტრალური ბიბლიოთეკის კედლებისადათსუ მაღლივის ჯამში 15 სივრცის
მოხატვას გულისხმობს. ექსპერიმენტულ პროექტში მხატვრებსა და ხელოვანებს საშუალება აქვთ დიდ
მასშტაბებზეხატვისგამოცდილებამიიღონ.
ნახატებსმხოლოდერთირამაქვთსაერთოყველათავისუფალითემითააშექმნილიდამხოლოდმხატვრის
ფანტაზიითარისშემოსაზღვრული.

პროექტი #ნიკომაღლივი
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2017წლიდანთსუშისტუდენტთაახალისაცხოვრებელიამოქმედდა.საერთოსაცხოვრებელი320ადგილი
ანიადალისისტბისმიმდებარეტერიტორიაზეაგანთავსებული.კომპლექსიმოიცავს3საცხოვრებელკორპუსს
დაადმინისტრაციულშენობას.ასევეკაფეტერიას,საკონფერენციოოთახს,სამედიცინოპუნქტს,ბიბლიოთეკას,
კომპიუტერებისოთახს,სამრეცხაოსდასხვადამხმარესახისინფრასტრუქტურას.შენობისგარეთმოწყობილია
ღიატიპისსპორტულიმოედანი,გარეტრენაჟორები.
ასევემიღებულიაგადაწყვეტილება,რომთბილისში,თსუმაღლივიკორპუსისტერიტორიაზე3000სტუდენტზე
გათვლილი,საერთაშორისოსტანდარტის,ახალისტუდენტურიქალაქიაშენდება.

2021წელსუნივერსიტეტიბაგებისდამაკავშირებელი2021წელსუნივერსიტეტიბაგებისდამაკავშირებელი
ახალისაბაგიროხაზიგაიხსნა.დღისგანმავლობაშიახალისაბაგიროხაზიგაიხსნა.დღისგანმავლობაში
საბაგიროასობითსტუდენტსუფასოდმოემსახურება.საბაგიროასობითსტუდენტსუფასოდმოემსახურება.

საბაგიროხაზითსარგებლობასმოსახლეობასაბაგიროხაზითსარგებლობასმოსახლეობა
ყოველდღეყოველდღე–08:0020:00საათებშიშეძლებს.08:0020:00საათებშიშეძლებს.

Covid 19ის პანდემიასთან დაკავშირებით თსუმ
სტუდენტებისთვის 202021 წლების საშემოდგომო და
გაზაფხულის სემესტრებში სპეციალური საშეღავათო
პირობებიდაადგინა.
სტუდენტურისაერთოსაცხოვრებლისგადასახადისგან
გათავისუფლდნენ:

–სოციალურადდაუცველისტუდენტები(70
ათასამდესარეიტინგოქულით);

–საქართველოსოკუპირებულტერიტორიებზე
მცხოვრებისტუდენტები;

–სტუდენტები,რომლებმაცპანდემიისპერიოდში
დაკარგესსამსახურიანიმყოფებიანუხელფასო
შვებულებაშიდამთავრობისგანიღებენ
შესაბამისდახმარებას;

50%იანიშეღავათითისარგებლებენ:
–ოჯახიდან2ანმეტისტუდენტიანსოციალურად
დაუცველისტუდენტები(70000ათასზემეტი
სარეიტინგოქულით);ასევე,სტუდენტი,
რომელსაცგარდაცვლილიანუგზოუკვლოდ
დაკარგულიჰყავსდედაანმამა.

ყველადანარჩენისტუდენტისთვისკი
გათვალისწინებულია30%იანიშეღავათი.
საქართველოშიCOVID19ითგამოწვეული
მდგომარეობისგათვალისწინებით,სტუდენტური
საერთოსაცხოვრებლითმოსარგებლე
სტუდენტებისთვისსაშეღავათოპირობები2020წლის
1მაისიდანდაიწყოდა2021წლისგაზაფხულზეც
გაგრძელდა

სტუდენტური საერთო საცხოვრებელი COVID 19 შეღავათი

საბაგირო ხაზის მომსახურება 
სტუდენტებისთვის უფასოა
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თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიუჯეტში სტუდენტთა სწავლის საფასურის დასაფარად გამოყოფილი
დაფინანსებაგაიზარდადა2021წელს700000ლარსშეადგენს.

2020წელსგაზაფხულისდაშემოდგომისსემესტრებშისწავლადაუფინანსდადაშიდადაფინანსებამოიპოვა600ზე
მეტმასტუდენტმა.

სახელმწიფოდა შიდა საუნივერსიტეტოსტიპენდიებისთვისთსუ ბიუჯეტში 2021 წელსსულ1,1 მლნლარზე მეტია
გამოყოფილი.

თსუსტუდენტებსწლებია,რაცსწავლისსაფასურისეტაპობრივიგადახდისდამოქნილიგრაფიკითსარგებლობის
შესაძლებლობა აქვთ. შეღავათთან დაკავშირებით მხოლოდ 2021 წლის გაზაფხულის სემესტრში 2800ზე მეტი
სტუდენტისმიმართვაიყო,რომლებიცსრულადდაკმაყოფილდა.

და ფი ნან სე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი თსუ-ში

2021წლისთვისთბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტში(გარდასანდიეგოსსახელმწიფოუნივერსიტეტისსაბაკალავრო
დაISETისსაბაკალავროდასამაგისტროპროგრამებისა)სწავლისწლიურისაფასური2250ლარია(საქართველოს
მოქალაქეებისთვის).
ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე 100%იანი სახელმწიფო გრანტის (2250 ლარი) მოპოვების შემთხვევაში სწავლა
სრულადდაფინანსდება.ერთიანეროვნულგამოცდებზე70%იანი(1575ლარი)და50%იანი(1125ლარი)სახელმწიფო
გრანტისმოპოვებისშემთხვევაში,მიღებულიგრანტისმოცულობაგამოაკლდებასწავლისსაფასურს.
ასევე უნივერსიტეტში მოქმედებს სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებული პროგრამები და არსებობს
დაფინანსებისდამატებითიშესაძლებლობები.

სა ხელ მწი ფოს მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მე ბი

 მასწავლებელთამომზადებისპროგრამა
 მათემატიკა
 ფიზიკა
 ქიმია
 ბიოლოგია
 ეკონომიკაეკონომიკისადაბიზნესისფაკულტეტზე
 ისტორია
 ფილოლოგიაქართულიენადალიტერატურა
 ფილოსოფია
 არქეოლოგია

სტი პენ დი ები

 „სა ხელ მწი ფო სტი პენ დი ები სტუ დენ ტებს“: თვეში150ლარი(ერთისემესტრისგანმავლობაში,თითოეულზე5
თვე–750ლარი(საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტრო).

 20192020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი (2020 წლის პირველი იანვრიდან 2020 წლის 28თებერვლის
ჩათვლით)670სტუდენტი.

 20192020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი (2020 წლის პირველი მარტიდან 2020 წლის 31 ივლისის
ჩათვლით)613სტუდენტი.
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 20202021სასწავლოწლისშემოდგომა(2020წლისპირველიოქტომბრიდან2020წლის31დეკემბრისჩათვლით)
714სტუდენტი.

 20202021სასწავლოწლისშემოდგომა(2021წლისპირველიიანვრიდან2021წლის28თებერვლისჩათვლით)714
სტუდენტი.

 „ოთარჩხეიძისსახელობისსტიპენდია“(ჰუმანიტარულმეცნიერებათაფაკულტეტი):2020წლისპირველი
მარტიდან2021წლისპირველმარტამდე:ერთისტუდენტი,თვეში200ლარი,წლიური2400ლარი(მიზნობრივი
კერძოპირი).

 „მიხეილ სვანიძის სახელობის სტიპენდია“ (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი): 2020 წლის 10
თებერვლიდან2020წლის10დეკემბრამდე:ერთისტუდენტი;თვეში250ლარი;10თვე–2500ლარი(მიზნობრი
ვიკერძოპირი).

 „პროფესორმამიაღაღანიძისსახელობისსტიპენდია“ (ეკონომიკისადაბიზნესისფაკულტეტი):ერთი
სტუდენტითვეში250ლარი,5თვესულ1250ლარი(პროფესორმამიაღაღანიძისსახელობისფონდი).

 „გვანჯი მანიას სახელობის სტიპენდია“ (ზუსტდა საბუნებისმეტყველომეცნიერებათაფაკულტეტი): 2019
წლისპირველიოქტომბრიდან2020წლისპირველმარტამდე:ერთისტუდენტი,თვეში150ლარი,5თვესულ750
ლარი(მიზნობრივიკერძოპირი).

 „კოსტახეთაგუროვისსახელობისსტიპენდია“(იურიდიულიფაკულტეტი):2020წლისპირველიიანვრიდან
2020 წლის 31 ივლისის ჩათვლით – ერთი სტუდენტი, თვეში300ლარი, 7 თვე, სულ2100ლარი; 2020 წლის
პირველიოქტომბრიდან2021 წლის28თებერვლისჩათვლით; ერთისტუდენტი,თვეში300ლარი, 5თვე, სულ
3000ლარი(საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტრო).

 ეკონომიკისსაერთაშორისოსკოლისსტიპენდია(ეკონომიკურიშემოსავლები)–ყოველთვიურადიცვლება
სტუდენტებისრაოდენობადასტიპენდიისთანხა.

 თი-ბი-სი-ს სახელობის სტიპენდია (ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი): 2019 წლის
ოქტომბრისთვიდან2020წლისთებერვლისთვისჩათვლით–3სტუდენტი,თვეში200ლარი,5თვე,სულ3000
ლარი.

 ვილნიუსის(ლიეტუვასრესპუბლიკა)უნივერსიტეტსადათსუ-სშორისგაფორმებულიხელშეკრუ-
ლებისფარგლებში:2020წლის21სექტემბრიდან2021წლის10თებერვლისჩათვლით,4სტუდენტი,თვეში750
ლარი,3750ლარი.

 სომხეთის რესპუბლიკის მოქალაქის სტიპენდია: 2019 წლის 16 სექტემბრიდან 2020 წლის 16 ივლისის
ჩათვლით–4სტუდენტი,თვეში300ლარითითოეულზე,თვეში1200ლარი,10თვე,სულ12000ლარი;2020
წლის16სექტემბრიდან2021წლის16ივლისისჩათვლით–ერთისტუდენტი,თვეში300ლარი,10თვე,სულ3000

ლარი(საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტრო).
 „ვილნიუსის(ლიეტუვასრესპუბლიკა)დაკარლოსის(ჩეხეთისრესპუბლიკა)უნივერსიტეტებსა
დათსუ-სშორისგაფორმებულიხელშეკრულებებისშესაბამისად:2020წლის2მარტიდან2020წლის
31ივლისამდე,2სტუდენტი,თვეში500ლარი,სულ2500ლარი.2020წლისსექტემბრისთვიდან2021იანვრის
თვემდე–4სტუდენტი,ჯამში3668.75 ლარი;2021წლისმარტისთვიდან3სტუდენტი–თვეში562.5 სასწავლო
წლისბოლომდე.

 ჩინელი სტუდენტი: 2020წლისოქტომბრიდან2021ივნისისჩათვლით,თვეში800ლარი,9თვე,სულ7200
ლარი(საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტრო).

სა უნ ივ ერ სი ტე ტო და ფი ნან სე ბა

სტუდენტთა(ბაკალავრიატი/მაგისტრატურა/ერთსაფეხურიანისამედიცინო):
 20192020 სასწავლო წლის გაზაფხულის და 20202021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრებში სწავლის

საუნივერსიტეტოდაფინანსებისსაერთოოდენობა,თითოეულსემესტრში300 000ლარი.
დოქტორანტთა:
 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი: 20192020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სწავლის

საუნივერსიტეტოდაფინანსებისსაერთოოდენობა2812.50ლარი;2დოქტორანტი;
 20202021სასწავლოწლისშემოდგომისსემესტრშისწავლისსაუნივერსიტეტოდაფინანსებისსაერთოოდენობა

7031.25 ლარი;5დოქტორანტი.
 ფსიქოლოგიისადაგანათლებისმეცნიერებათაფაკულტეტი:20192020სასწავლოწლისგაზაფხულის

სემესტრში სწავლისსაუნივერსიტეტოდაფინანსების საერთოოდენობა 7031.25ლარი; 5დოქტორანტი. 2020
2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სწავლის საუნივერსიტეტო დაფინანსების საერთო ოდენობა
7031.25ლარი;5დოქტორანტი(ფსიქოლოგიისადაგანათლებისმეცნიერებათაფაკულტეტი).

 სტუდენტების ჩართულობით განხორციელებული შედეგზე ორიენტირებული კულტურული და სამეცნიერო
კვლევითისაქმიანობისათვისგათვალისწინებულია780 000ლარი.

 სტუდენტების გაცვლითი პროგრამებისთვის, სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციებისთვის, იმიტირებული
პროცესებისთვისდასხვადაფინანსებისათვისგამოყოფილია415 000ლარი.

 სტუდენტთაექსპედიციისდაპრაქტიკისდაფინანსებისათვისგათვალისწინებულია121 000ლარი(ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათაფაკულტეტი –30000ლარი; ზუსტდა საბუნებისმეტყველომეცნიერებათაფაკულტეტი –56000
ლარი;სოციალურდაპოლიტიკურმეცნიერებათაფაკულტეტი–35000ლარი).
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2019წელი–7 აპლიკანტი ერთ ად გილ ზე

თსუ მე დი ისა და ტე ლე ხე ლოვ ნე ბის სა ზო გა დო ებ რი ვი კო ლე ჯი

2018წლიდანივანეჯავახიშვილისსახელობისთბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტისსასწავლოსივრცესმე
დიისადატელეხელოვნებისსაზოგადოებრივიკოლეჯიშემოემატა.აქშეუძლიათახალგაზრდებსდაეუფლონ
ჟურნალისტის,ტელეწამყვანის,ოპერატორისთუსხვატელეხელოვნებას,თეორიულთანერთადპრაქტიკული
ცოდნაცშეიძინონ.აქვემიიღებენპირველსამუშაოგამოცდილებასდაპირველმედიაპროდუქტსაცშექმნიან.
წელს კოლეჯს არსებობის 30 წელი უსრულდება. მის სიცოცხლისუნარიანობას უპირველეს ყოვლისა განაპი
რობებს კარგადორგანიზებულისასწავლოპროგრამები, ტექნიკური ბაზა, კომპეტენტური ადმინისტრაციადა
მოწვეულიკვალიფიციურისპეციალისტები;ნდობასაზოგადოების,მედიამწარმოებლებისდაპარტნიორების
მხრიდან.კოლეჯმა2019წელს30წლისიუბილეაღნიშნაკოლეჯისპროფესიულიპროგრამები:

 რეპორტიორი;
 ტელერადიოწამყვანი;
 ტელერეჟისურა;
 ვიდეოსაოპერატოროხელოვნება;

 ტელეეთერისდიზაინი;

 ვიდეომონტაჟი;

 ფოტოგრაფია.
თსუ უწყვე ტი გა ნათ ლე ბა

უნ ივ ერ სი ტე ტი ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბულ პირს დიპ ლო მის შემ დგო მი გა ნათ ლე ბის

შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს

 თსუუწყვეტიგანათლებისცენტრისმისიაა,საზოგადოებასმისცესსაშუალებაგამოიყენოსუნივერსიტეტის
რესურსებიდაგამოცდილებაპროფესიულიდაპიროვნულიგანვითარებისთვის,კვალიფიკაციისამაღ
ლებისთვის,ახალიპროფესიულიუნარებისშეძენისთვის.

 ცენტრიიკვლევსსაჭიროებებსდაუნივერსიტეტისაკადემიურდაადმინისტრაციულპერსონალსსთავა
ზობსმიზნობრივიკვალიფიკაციისასამაღლებელკურსებს.შრომითიბაზრისადასოციალურიმოთხოვნე
ბის,საჭიროებებისკვლევისსაფუძველზეკიქმნისსასერტიფიკატოდატრენინგკურსებსფართოსაზოგა
დოებისთვის.

 თსუუწყვეტიგანათლებისცენტრშიფუნქციონირებსსაბავშვოუნივერსიტეტიდააბიტურიენტთამოსამზა
დებელიგანყოფილება.

 აბიტურიენტთამოსამზადებელიგანყოფილებააბიტურიენტებსსთავაზობსმოსამზადებელკურსებსერთი
ანიეროვნულიგამოცდებისთვის,საატესტატოგამოცდებისთვის,საერთოსამაგისტროგამოცდებისთვის.
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 თსუსაბავშვოუნივერსიტეტისმიზანიმოსწავლეებშისწავლისადმი,მეცნიერებისადმიინტერესისგაზრდადა
გაფართოებაა.

 საბავშვო უნივერსიტეტი მოსწავლეებს მრავალ პროგრამას სთავაზობს: ღია კარის დღეები, შეხვედრები,
ლექციები,„ნორჩთასკოლები“,ზამთრისდაზაფხულისსკოლები,პროექტი„თსუდესპანი“,კონფერენციები,
ვიქტორინები,ლაბორატორიულიმეცადინეობები,ლექციებიპროფორიენტაციაშიდასხვ.აღნიშნულპრო
ექტებშიმონაწილეობახელსუწყობსმოსწავლისმიერსხვადასხვაპროფესიისგაცნობას,პროფესიისმეტად
გააზრებულადარჩევას.

 ღონისძიებებიიმართებაროგორცუნივერსიტეტში, ასევედედაქალაქისდასაქართველოსრეგიონისსკო
ლებში.2020წლისგაზაფხულზესაბავშვოუნივერსიტეტმაონლაინაქტივობებიცდაამატა.

სტუ დენ ტთა კა რი ერ ული გან ვი თა რე ბის ცენ ტრი

მისია:სტუდენტებისხელშეწყობამათიცოდნის,ინტერესების,მისწრაფებებისშესაბამისიდასაქმებისშესაძლებ
ლობებისძიებაშიშრომისბაზარზეთავისდამკვიდრებისადაწარმატებულიპირადიდაპროფესიულითვითრე
ალიზებისმიზნით.

მიზ ნე ბი და საქ მი ან ობა:

 სტუდენტებისხელშეწყობადასაქმებისათვისაუცილებელიზოგადიუნარჩვევებისგანვითარებაში;

 სტუდენტებისინფორმირებაშრომისბაზრისშესაძლებლობების, პერსპექტივებისშესახებინდივიდუალური
დაჯგუფურიკონსულტაციებისსაშუალებით;

 რეგულარულიტრენინგები:CV,სამოტივაციოწერილიდასამუშაოსძიებისპროცესშისაჭიროსხვადოკუმენ
ტები;დამსაქმებელთანინტერვიუ;

 სტუდენტებისდახმარებაპროფესიულორიენტაციასადათვითგამორკვევაში,პრიორიტეტებისგანსაზღვრაში
დასაკუთარიგანათლებისადაკარიერ
ისსწორადწარმართვაში;

 სტუდენტებისდახმარებადამსაქმებლებ
თან ურთიერთობაში:თემატურიღონის
ძიებები, სემინარები, შეხვედრები, და
საქმებისფორუმები;

 დამსაქმებლებთან ურთიერთობა სტუ
დენტებისთვის დასაქმების სხვადასხვა
შესაძლებლობების ხელშეწყობის მიზ
ნით(სტაჟირებადასხვა).

 2020წლისგაზაფხულიდანსტუდენტთაკა
რიერულიგანვითარებისცენტრმა,ტრა
დიციული საქმიანობის გარდა, სტუდენ
ტებს ონლაინ აქტივობებიც შესთავაზა.

თსუ სა ბავ შვო უნ ივ ერ სი ტე ტი
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თსუ - გზა წარმატებისკენ

 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებმა მარიამ გეგუჩაძემ და 
ანა ჯიქიამმართლმსაჯულებისსაერთაშორისოკონკურსშიგაიმარჯვეს.კონკურსიCentralandEastEurope
anMootCourtCompetitionი1996წლიდანიმართებადასაქართველოწელსპირველადგახდაამკონკურსის
გამარჯვებული.მარიამგეგუჩაძედაანაჯიქია,გუნდისკიდევერთწევრთან,ნინოსაყვარელიძესთანერთად
კემბრიჯისუნივერსიტეტშიგაემგზავრებიან;

 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი
არჩილ ჯავახიშვილი სწავლას სრული დაფინანსებით პენსილვანიის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (აშშ)
კერძოსამართლისმიმართულებითაგრძელებს.არჩილჯავახიშვილი,პარალელურად,ევროპისშვიდმადა
ამერიკისხუთმაუნივერსიტეტმამიიღო;

 თბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტისსოციალურდაპოლიტიკურმეცნიერებათაფაკულტეტისსტუდენტმა
გოგა ქათალანძემ 2020 წელს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ დაფინანსებულ გაცვლით
პროგრამაში გაიმარჯვა და ქალაქ დეტროიტის საჯარო სკოლებში საქართველოს შესახებ გაკვეთილებს
ატარებდა; პარალელურად, თსუ ERASMUSის გაცვლით პროგრამაში გაიმარჯვა და სწავლა ირლანდიის
რესპუბლიკაში, დუბლინის საუნივერსიტეტო კოლეჯში განაგრძო. დანიისლტოლვითა საბჭოში, როგორც
მონაცემთა ბაზის ანალიტიკოსი სტაჟირებას გადიოდა, ამჟამად კი არასამთავრობო ორგანიზაციის
„განათლებისგლობალურისაბჭოს“თანადამფუძნებელია;

 ბექა მოდრეკილაძე თსუზუსტდასაბუნებისმეტყველომეცნიერებათაფაკულტეტისკურსდამთავრებულია.
ის დღეს Carnegie Mellon Universityში (აშშ) დოქტორანტურის საფეხურზე სწავლობს და გრავიტაციული
ტალღებისადაკვანტურიგრავიტაციასშესახებუნივერსიტეტისსტუდენტებსლექციებსუკითხავს;

 თბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტისეკონომიკისადაბიზნესისფაკულტეტისკურსდამთავრებულითეონა 
ეძგვერაძებერლინისჰუმბოლტისუნივერსიტეტში(HumboldtUniversityofBerlin),კოპენჰაგენისბიზნესსკოლაში
(Copenhagen Business School), სტოკჰოლმის უნივერსიტეტსა (Stockholm University) და ვენის ცენტრალური
ევროპის უნივერსიტეტში (Central European University in Vienna) ჩაირიცხა სამაგისტრო პროგრამებზე. მან
მოიპოვა DAADის ორწლიანი სამაგისტრო სტიპენდია, რომელიც ჰუმბოლტის უნივერსიტეტში სწავლისა
და ცხოვრების ხარჯებს 100 პროცენტით დაუფინანსებს, ასევე მოიპოვა დანიის მთავრობის სტიპენდია
კოპენჰაგენისბიზნესსკოლაშისწავლისადაცხოვრებისხარჯებისსრულადდასაფინანსებლადდაამასთან
მიიღოცენტრალურიევროპისუნივერსიტეტისსასწავლოგრანტი;

 თბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტისიურიდიულიფაკულტეტისკურსდამთავრებულმაონისე წულაიამ 
The Global Hauser Scholarship მიიღო და პირველი ქართველი სტუდენტი გახდა, რომელიც ნიუიორკის
უნივერსიტეტში (NYO) სამაგისტრო პროგრამაზე კორპორაციული სამართლის მიმართულებით სრული
დაფინანსებით ისწავლის. ონისემ 2016 წელს თსუ იურიდიული ფაკულტეტის მესამე კურსზე ყოფნისას
გაეროს მიერ დაფინანსებულ პროგრამაში გაიმარჯვა და ირლანდიაში ლიმერიკის უნივერსიტეტში
სწავლობდა,2017წელსკინიუიორკშინაზარეთისკოლეჯშიამერიკისმთავრობისმიერსწავლისსრული
დაფინანსება მიიღო. ამჟამად, ონისე წულაია ამერიკულ იურიდიულ კომპანია SunBreath Corpში უფროს
იურისტადმუშაობს.

მარიამ გეგუჩაძე არჩილ ჯავახიშვილი გოგა ქათალანძე ბექა მოდრეკილაძე თეონა ეძგვერაძე ონისე წულაიაანა ჯიქია
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თსუკურსდამთავრე
ბული

გი ორ გი მეგ რე ლი
Googleსლონდონის

ოფისშიდასაქმდა
თსუკურსდამთავრებული
სო ფო შინ ჯი კაშ ვი ლი
ევროპაშიMicrosoftის
ყველაზედიდდეველოპერულ
ცენტრშიმუშაობს

და ვით ცი რე კი ძე
ISETსამაგისტროპროგრამის

კურსდამთავრებულმასწავლააშშშიგააგრძელადასტენფორდის
უნივერსიტეტისეკონომიკისდოქტორისხარისხიმოიპოვა.დღეს
ისვაშინგტონისწამყვანეკონომიკურკვლევითცენტრშიმუშაობს

თსუშისანდიეგოს
უნივერსიტეტის
პროგრამისსტუდენტმა
ლუკა ლომთაძემ
სტაჟირებაFacebookის
სათაოოფისშიგაიარა

თსუკურსდამთავრებული
მარიამ დევაძეკორპორაცია
ExxonMobilისფილიალის
ფინანსურიანალიტიკოსიგახდა

თსუ - გზა წარმატებისკენ სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი ები

Covid 19ის პანდემიამ შეცვალასაერთაშორისოკონფერენციებისადაღონისძიებების ჩატარებისფორმადა
წესები,თუმცაივანეჯავახიშვილისსახელობისთბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტი20202021კვლავძალიან
აქტიურადაა ჩართული ონლაინ სივრცეში და/ან Covid 19ის წესების დაცვით გამართულ საერთაშორისო
კონფერენციებშიდამისორგანიზატორადაცგვევლინება.ქვემოთმხოლოდრამდენიმემათგანსგთავაზობთ:
 23იანვარი2020წელი120ზემეტიევროპულიუნივერსიტეტისწარმომადგენლებსთბილისისსახელმწიფო
უნივერსიტეტმაუმასპინძლა.ევროპულიუნივერსიტეტებისასოციაციის(EUA)ისტორიაშიპირველად,ასოცი
აციისწარმომადგენლებმაშეხვედრაევროკავშირისარაწევრქვეყანაშიგამართეს.

 27იანვარი2020წელიასამდეცნობილიფიზიკოსმაევროპისადაამერიკისქვეყნებიდანმიიღომონაწილე
ობასაერთაშორისოკონფერენციაში,რომელსაცთბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტიმასპინძლობდა.

 27იანვარი2021წელითბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტისორგანიზებით,Visegrad+საგრანტოფონდის
მიერდაფინანსებულიპროექტის„TransferringV4expertiseinknowledge/technologytransfer“გახსნითიღონისძიება
გაიმართა.

 22თებერვალი2021წელითბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტმაკორკისუნივერსიტეტსა(ირლანდია)და
შეფილდისუნივერსიტეტთან(დიდიბრიტანეთი)თანამშრომლობითსაგანმანათლებლოპროგრამებისადა
კურიკულუმისგარეაქტივობებისდამხარდამჭერიღონისძიებებისდაგეგმვისშესახებEUAთემატურიჯგუფის
ანგარიშიEUAსსწავლისადასწავლებისფორუმზეწარადგინა.

 1მარტი2021წელისაერთაშორისოკონფერენციაში„კლასიკურიენებისსწავლებაXXIსაუკუნეშიVitaeDis
cimus”,რომელიცთსუსორგანიზებითგაიმართა30ზემეტიმომხსენებელიმონაწილეობდამსოფლიოს10
ქვეყნიდანდა4კონტინენტიდან.

 11მაისი2020წელითბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტმა,თსუეკონომიკისსაერთაშორისოსკოლა(ISET)
და ISETის კვლევითი ინსტიტუტისონლაინ სადისკუსიო პანელის სერიებიდანრიგით მეორეღონისძიებას
“პანდემიისშემდგომისუმაღლესიგანათლებისგადააზრება”უმასპინძლა.

 15მაისი2020წელიპოსტსაბჭოთაქვეყნებისისტორიაშიპირველად,საქართველოში2022წელსშედარები
თილიტერატურისმსოფლიოკონგრესიჩატარდა,რომელსაცთბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტმათსუ
ქართულილიტერატურისინსტიტუტთანერთადუმასპინძლება.

 27მაისი2020წელიეკონომიკისადაბიზნესისფაკულტეტისორგანიზებითონლაინსადისკუსიოპანელი„პან
დემია,მსოფლიოეკონომიკადასაქართველო“გაიმართა.
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 1ივლისი2020წელიუმაღლესიგანათლებისინტერნაციონალიზაციაკორონავირუსისკრიზისისდაკრიზისის
შემდგომპერიოდში”თბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტმავებინარიგამართა,რომლისმთავარითემა
იყოკორონავირუსისპანდემიისგავლენაუმაღლესიგანათლებისინტერნაციონალიზაციაზე.

 13ივლისი2020წელი„უნივერსიტეტებისმესამემისიაკრიზისისდაკრიზისისშემდგომპერიოდში“თბილი
სისსახელმწიფოუნივერსიტეტმავებინარიგამართა.

 15ივლისი2020წელი“ინკლუზიადათანასწორობაუმაღლესგანათლებაშიკორონავირუსისკრიზისისდა
კრიზისისშემდგომპერიოდში”თბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტმავებინარიგამართა,რომლისმთავა
რითემაიყოკორონავირუსითგამოწვეულიკრიზისისგავლენაინკლუზიისადათანასწორობისუზრუნველყო
ფაზეუმაღლესგანათლებაში.

 16სექტემბერი2020წელი ელექტრომაგნიტიზმის,ელექტროდინამიკის,ანტენებისდააკუსტიკისთეორიის
მიმართულებებითუახლესისამეცნიეროკვლევისშედეგებიგაუზიარესერთმანეთსქართველმადაუცხოელმა
მეცნიერებმაყოველწლიურსაერთაშორისოსემინარ/ვორქშოფზე “პირდაპირიდაშებრუნებულიამოცანები
ელექტრომაგნიტურდააკუსტიკურტალღურთეორიაში”(DIPED).

 ოქტომბერი2020წელი 80ზემეტიადგილობრივიდასაერთაშორისომეცნიერმკვლევარიმონაწილეობს
კონფერენციაში „ქართულოსურ ურთიერთობათა განვითარების პერსპექტივები“, რომელიცთბილისის სა
ხელმწიფოუნივერსიტეტშიწელსუკვემეექვსედგაიხსნა.

 6ნოემბერი2020წელი„გლობალიზაციისგამოწვევებიეკონომიკასადაბიზნესში“ონლაინკონფერენცია
თსუში.

 13ნოემბერი2020წელითბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტისრექტორმაგიორგიშარვაშიძემდარექტო
რისმოადგილემნინოოკრიბელაშვილმაშავიზღვისეკონომიკურითანამშრომლობის(BSEC)ორგანიზაციის
წევრისახელმწიფოებისმაღალიდონისვირტუალურკონფერენციაში„რეგიონულითანამშრომლობისგაძ
ლიერებამდგრადიგანვითარებისმიზნებისგანსახორციელებლად“მიიღესმონაწილეობა.

 10დეკემბერი2020წელითბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტისთანაორგანიზებით,ევროპისადააღმო
სავლეთპარტნიორობისქვეყნებისმედიადაკინოპროფესიონალებმადასაზოგადომოღვაწეებმამედიაფა
კულტეტისსტუდენტებს,ახალგაზრდაჟურნალისტებსდაკინემატოგრაფისტებსზრდადინაციონალიზაციისა
დაპოლარიზაციისპირობებშიკულტურულიმრავალფეროვნებისთემებისდაპრობლემებისმიმართსაკუთა
რიგამოცდილებაგაუზიარეს.
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სა ერ თა შო რი სო ფო რუ მე ბი თსუ-ში

#Datafest Tbilisi 2019 — 1000ზე მეტი მონაწილე 24 ქვეყნიდან, 80მდე სპიკერი და ტრენერი Google,
Facebook,Amazonდასხვაცნობილიკომპანიებიდან;თსუმუმასპინძლაTEDxTBilisiსაც,რომელსაც1000მდე
სტუმარი დაესწროდა სხვა. მომავალშიცთსუ მსგავსი ფორუმების მასპინძლობის ტრადიციის გაგრძელებას
გეგმავს.

მსოფ ლიო პო ლი ტი კუ რი, სა მეც ნი ერო და სა ზო გა დო ებ რი ვი ლი დე რე ბის
შეხ ვედ რე ბი თსუ სტუ დენ ტებ თან
ყოველწლიურადუნივერსიტეტში100ზემეტისაჯაროლექციაიმართება.კოვიდ19ისპანდემიამმნიშვნელოვად
შეცვალა ვიზიტების დღის წესრიგი, თუმცა ტრადიცია მომავალშიც აუცილებლად გაგრძელდება. 20182019
წლებშისაჯაროშეხვედრებსადალექციებშიმონაწილეობდნენ:
 გერმანიისკანცლერიანგელამერკელი;
 იტალიისპრეზიდენტისერჯომატარელა;
 ვატიკანისსაგარეოსაქმეთამინისტრი,არქიეპისკოპოსიპოლრიჩარდგალაჰერი;
 ამერიკელებრაელთაკომიტეტის(AJC)აღმასრულებელიდირექტორიდევიდჰარისი;
 სამურაებისუმაღლესიმმართველიოჯახისწარმომადგენელიტოკუგავანარიმასა;
 ცნობილიპროფესორიეკონომიკისდარგშიჯეფრიდევიდსაქსი;
 ნატოსგენერალურიმდივნისმოადგილე,როუზგოტმიოლერი;
 საბერძნეთისსაგარეოსაქმეთამინისტრინიკოსკოძიასიდასხვა.
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„93-ე აუდ იტ ორია“ — კლუ ბი ლი ტე რა ტუ რის მოყ ვა რულ თათ ვის

2018წელსივანეჯავახიშვილისსახელობისთბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტშიკლუბი„93ეაუდიტორია“
აღდგა.ამაუდიტორიაშიუნივერსიტეტისისტორიისგანმავლობაშისაინტერესოლიტერატურულიღონისძიებ
ები,ახალგაზრდამწერალთაშეხვედრადისკუსიებიიმართებოდა.

ტრადიციისშესაბამისად,აუდიტორიაკვლავკრებსლიტერატურისმოყვარულებს.პირველიშეხვედრებიაქპო
ეტებთანდავითმაღრაძესთან,ტარიელხარხელაურთან,ვახტანგჯავახაძესთან,ლიასტურუასთანდასხვებთან
ჩატარდა.

„პირველი სხივის“ ახალი სიცოცხლე

2020წელსივანეჯავახიშვილისსახელობისთბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტშილიტერატურულალმანახ
„პირველისხივის“განახლებულიპირველინომრისპრეზენტაციაგაიმართა.
ჟურნალში50მდესხვადასხვათაობისავტორიაწარმოდგენილი.
გარდაორიგინალურიპროზისადაპოეზიისა,დაბეჭდილიათარგმანებისხვადასხვაენიდან.
ცალკერუბრიკაეძღვნებადრამატურგიას,ლიტერატურათმცოდნეობასადაკრიტიკას.

რუბრიკაში „მასტერკლასი“ ახალგაზდა მწერლებს საშუალება ექნებათ გაეცნონ როგორც უცხოელი, ისე
თანამედროვექართველიავტორებისშეხედულებებსწერისხელოვნებაზე.
რუბრიკა„ჩვენიერთიპუბლიკაციისგამო”დროდადროჟურნალშიადრედაბეჭდილგამორჩეულმასალებსადა
მათთავგადასავალსშემოგთავაზებთ.
„პირველისხივის“პირველინომერი1950წელსგამოვიდა.
მისიინიციატორიუნივერსიტეტისიმდროინდელირექტორინიკოკეცხოველიიყო.
2004წლამდე„პირველისხივის“30ნომერიგამოიცა.
განახლებული„პირველისხივის“რედაქტორიპოეტი,მთარგმნელი,თსუპროფესორიგიორგილობჟანიძეა.

შეხ ვედ რე ბი „ჩა ის სახ ლში“

თსუ რექტორის, გიორგი შარვაშიძის ინიციატივით, „ჩაის სახლში“ საზოგადოებრივი შეხვედრების ტრადიცია
დამკვიდრდა. რექტორი საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს ხვდება. შეხვედრებზე იგი
სტუმრებსგანვლილისაქმიანობისანგარიშსდასამომავლოგეგმებსაცნობს.უკვეშედგაშეხვედრებიჟურნა
ლისტებთან,მწერლებთან,მხატვრებთანდასხვასფეროსწარმომადგენლებთან.
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თსუ მუ ზე უმი

თსუმუზეუმიათასობითექსპონატსინახავს,რომლებიცმუზე
უმისსაგამოფენოდარბაზებშიდა7მუზეუმისსივრცეშიაგან
თავსებული:

 არქეოლიგიისმუზეუმი;

 გეოგრაფიისმუზეუმი;

 ზოოლოგიისმუზეუმი;

 მინერალოგიისმუზეუმი;

 პალეონტოლოგიისმუზეუმი;

 უნივერსიტეტისისტორიისმუზეუმი;

 ქართულიემიგრაციისმუზეუმი;

2019 წელსთსუმუზეუმისგუმბათქვეშგაიხსნა ახალისაგა
მოფენოსივრცე

სტუ დენ ტუ რი პრო ექ ტე ბი

 2017წლიდანუნივერსიტეტშისტუდენტურიდაფინანსებისახალი,გამჭვირვალეწესიამოქმედდა;
 პროექტებსსაგრანტოკონკურსისსაფუძველზეამტკიცებსშვიდკაციანისაბჭო.საბჭოშიპროფესორები,არას
ამთავრობოორგანიზაციათაწარმომადგენლებიშედიან;

 2017-2020წლებშისტუდენტთასხვადასხვაჯგუფებისმიერწარმოდგილი500ზემეტიპროექტიდაფინან
სდა;

 სტუდენტურიპროექტებისჯამურმაბიუჯეტმა2,6მილიონილარამდეშეადგინა.
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თსუ სტუ დენ ტუ რი კონ კურ სე ბი

ლიტერატურული კონკურსი „შემოდგომის
ლეგენდა“ — კონკურსი დამწყებ მწერლებს პირვე
ლისალიტერატურონაბიჯებისგადადგმასსთავაზობს.
პარტნიორიკომპანია„სილქნეტი“;

მარკეტინგული და პიარ-კონკურსი „მისია“
— ყოველწლიურად ახალი პარტნიორი ქართული
ბრენდი; ბოლო წლების პარტნიორი კომპანიები „ას
ჯორჯიადირსი“, IDSბორჯომისაქართველო; „გეოპ
ლანტი“(გურიელი);„ნატახტარი“;„სანტეჯიემთიპრო
დუქტები“;თიბისიბანკი.

„UNIკადრი“— კონკურსი უნივერსიტეტის შენობის,
სასწავლოპროცესისადასტუდენტურიცხოვრებისამ
სახველისაუკეთესოკადრისგამოსავლენად;

„ლიტჰაიკერი“—სტუდენტურიკონკურსიმხატვრუ
ლილიტერატურისმოყვარულთათვის.პარტნიორიგა
მომცემლობა „წიგნები ბათუმში“; პროექტი 2020 წელს
„სულაკაურის გამომცემლობათან“ პარტნიორობით
მიმდინარეობდა.
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თსუ სპორ ტი

უნივერსიტეტშიმოქმედებსალპინიზმის,კალათბურთის,ხელბურთის,ფუტსალის,ფრენბურთის,ათლეტიზმის,
მკლავჭიდის, მაგიდის ჩოგბურთის, მშვილდოსნობისდა სხვა სპორტული კლუბები. წელიწადში სპორტის 19
სახეობაში70ზე მეტი ტურნირი ტარდება. პანდემიამ2020-2021 წლებში სპორტულ აქტივობებზეც იქონია
გავლენა,თუმცასიახლეებითსუსპორტშიკვლავარის:
 თსუ ფუტსალის  კლუბი საქართველოს ფუტსალის ლიგის ჩემპიონი და ოქროს მედლის მფლობელია,
თსუ გუნდმა  საქართველოსფუტსალის უმაღლესილიგის2019-20 წლების სეზონის მოიგოდა ევროპის
ფუტსალისჩემპიონთალიგისსაკვალიფიკაციომატჩზეგავიდა. ფუტსალისკლუბი2021წლისმიმდინარე
გათამაშებასაცწაუგებლადლიდერობს.

 საქართველოსფეხბურთისფედერაციამ2020წლისსაქართველოსფუტსალისსაუკეთესომწვრთნელად
თსუფუტსალისგუნდისმწვრთნელიდავითბობოხიძედაასახელა;

 თბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტშიმსოფლიომასშტაბითპოპულარულიკროსფიტისპირველიდარბაზი
გაიხსნა საქართველოში. კროსფიტი, რომელიც 2000 წლებიდან ჩამოყალიბდა, როგორც სხვადასხვა
სტილის ვარჯიშების ერთობლიობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესით ცხოვრების ერთერთ საუკეთესო გზად
ითვლება.
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თსუ კულ ტუ რა

 უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს სტუდენტური თე
ატრი „სხვენი“, მუსიკალური ბენდი „Sun of Suns“,
„თსუ კაპელა“, „თსუ გორდელა“, ვაჟთა ვოკალური
ანსამბლი „უნივერსიტეტი“, ქართულიცეკვის ანსამ
ბლი „უნივერსიტეტი“, თანამედროვე ცეკვების სექ
ცია „TSU Modern“ და ანალოგიური სახელწოდების
ანსამბლი, მხიარულთა და საზრიანთა კლუბი და
სხვა. 2020 წელს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს ხელშეწყობით თსუთან არსებული
„ირაკოხრეიძისინკლუზიურითეატრი“მაყურებლის
წინაშეპრემიერით„იდუმალიმთისმიღმა“წარსდგა.

 „იდუმალიმთისმიღმა“ფილოსოფიურშემეცნებითი
ხასიათის ინკლუზიური სპექტაკლია, რომელიც
დედამიწაზე მოვლენის შემდეგ ადამიანის მიერ
განვლილგზასასახავს.

 „თსუკაპელამ“2019წლისმუსიკისადაცეკვისVIII
საერთაშორისოფესტივალზეMusic&Seaგრანპრი
მოიპოვა;

 თსუ ქორეოგრაფიული ანსამბლი „უნივერსიტეტი“
დუბაის 2018 წლის საერთაშორისო ფესტივალის
გამარჯვებულია.

 თსუგორდელასსაგასტროლოკალენდარში2019
წელს „კენედისცენტრის“, კარნეგი ჰოლისდა სხვა
ტურნეებიჩაიწერა.
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სტუდენტური ცხოვრება
თბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტშიყოველწლიურადტარდება350ზემეტისტუდენტურიღონისძიება,მათ
შორისაა:
 თსუ გამოშვებათსუ გამოშვება/TSU Graduation – 2019 წელსთსუ3000მა სტუდენტმადაამთავრა,ღონისძიებას
ჯამში6000მდესტუმარიდაესწრო;

 TSU Welcome Party –სტუდენტებისთვისგამართულსაღამოზექართველმუსიკოსებთანერთადდეტრო
იტელმაარტისტმაკენილარკინმადაუკრა;ღონისძიებას8000ზემეტისტუდენტიესწრებოდა;

 TSU New Year Party 2000 –სტუდენტებისგანწყობაზედიჯეიმდაპროდიუსერმაTerrenceParkerმადა
AleksandirLawrenceმაიზრუნეს;

თსუ გამოშვება 2020/ TSU GRADUATION 2020

 საქართველოსა და მსოფლიოში შექმნილი ეპიდსიტუაციის გამო ღონისძიების ძირითადი ნაწილი
განსხვავებულ–ონლაინფორმატშიგაიმართადასაგანგებოდმომზადებულისიურპრიზებითაღინიშნა.

 2020წლისკურსდამთავრებულთაგამოშვებისსაზეიმოღონისძიებაუნივერსიტეტისეზოდან3500სახელობითი
ბუშტისგაშვებითდასრულდა.

 ვიდრე #თსუგამოშვება2020ს იზეიმებდნენ, სტუდენტებს პირველ და მეათე (მაღლივ) კორპუსებთან
განლაგებულფოტოზონებშისამახსოვროფოტოებისგადაღებისშესაძლებლობაჰქონდათ.
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სა ბა კა ლავ რო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი:

ძი რი თა დი და და მა ტე ბი თი სპე ცი ალ ობ ები:
 ფილოსოფია;ისტორია;არქეოლოგია;ეთნოლოგია;კულტურისკვლევები;ხელოვნებათმცოდნეობა;კავ

კასიოლოგია;არაბისტიკა;ირანისტიკა;ასირიოლოგია;თურქოლოგია;არმენოლოგია;ებრაისტიკაარამე
ისტიკა; ქართული ფილოლოგია; ინგლისური ფილოლოგია; გერმანული ფილოლოგია; სკანდინავიური
ფილოლოგია;ფრანგულიფილოლოგია;იტალიურიფილოლოგია;ესპანურიფილოლოგია;რუსულიფი
ლოლოგია;ახალიბერძნულიფილოლოგია;კლასიკურიფილოლოგია;ბიზანტიურიფილოლოგია;ამერ
იკისმცოდნეობა;სახვითიხელოვნება;ტელეკინოხელოვნება;კავკასიოლოგია(რუსულენოვანი);რუსული
ფილოლოგია(რუსულენოვანი).

 და მა ტე ბი თი სპე ცი ალ ობ ები:
 დამატებითისპეციალობები: გამოყენებითიენათმეცნიერება; შორეულიაღმოსავლეთისრეგიონმცოდნე

ობა;რუსეთისმცოდნეობა;თეოლოგია.

ქარ თულ ენ აში მომ ზა დე ბის სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა (აზერბაიჯანულენოვანი,სომხურენოვანი,აფხა
ზურენოვანიდაოსურენოვანისტუდენტებისათვის).

სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მებ ზე მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი: 
 აბიტურიენტებმაუნდაჩააბარონგამოცდა3სავალდებულოსაგანში:ქართულიენადალიტერატურა,უცხო

ენა,ისტორია.

თი თოეულ სა გან ში და წე სე ბუ ლია მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი:
 ქართულიენადალიტერატურა–40%,
 უცხოენა–40%,
 ისტორია–30%.

მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი: 1000
20212022სასწავლოწელსჰუმანიტარულმეცნიერებათაფაკულტეტისაბაკალავროპროგრამებზემიიღებს1000
აბიტურიენტს.მათგან400აბიტურიენტსსახელმწიფოსმიერსრულადდაფინანსებულპროგრამებზე.

სა ხელ მწი ფოს მი ერ სრუ ლად და ფი ნან სე ბუ ლი პროგ რა მე ბი:
 ქართულიფილოლოგია–მისაღებიკონტინგენტი200;
 ისტორია–მისაღებიკონტინგენტი150;
 არქეოლოგია–მისაღებიკონტინგენტი25;
 ფილოსოფია–მისაღებიკონტინგენტი25.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
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სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი:
 ფილოსოფია;ფილოსოფია;
 სწავლებისენა:ქართული;
 საქართველოსისტორია;საქართველოსისტორია;
 სწავლებისენა:ქართული;
 ახალიდაუახლესიისტორია;ახალიდაუახლესიისტორია;
 სწავლებისენა:ქართული;
 ძველიენებიდაცივილიზაციები;ძველიენებიდაცივილიზაციები;
 სწავლებისენა:ქართული;
 მედიევისტიკა;მედიევისტიკა;
 სწავლებისენა:ქართული;
 არქეოლოგია;არქეოლოგია;
 სწავლებისენა:ქართული;
 ზოგადიდაგამოყენებითიენათმეცნიერება;ზოგადიდაგამოყენებითიენათმეცნიერება;
 სწავლებისენა:ქართული;
 ქართველურიენათმეცნიერება;ქართველურიენათმეცნიერება;
 სწავლებისენა:ქართული;
 ქართულილიტერატურა;ქართულილიტერატურა;
 სწავლებისენა:ქართული;
 ანგლისტიკა;ანგლისტიკა;
 სწავლებისენა:ქართული;
 გერმანულიფილოლოგია;გერმანულიფილოლოგია;
 სწავლებისენა:ქართული;
 რომანულიფილოლოგია;რომანულიფილოლოგია;
 სწავლებისენა:ქართული;
 ბერძნულრომაულიფილოლოგია;ბერძნულრომაულიფილოლოგია;
 სწავლებისენა:ქართული;
 სლავურიფილოლოგია;სლავურიფილოლოგია;
 სწავლებისენა:ქართული;
 სლავურიფილოლოგია(რუსულენოვანი)სლავურიფილოლოგია(რუსულენოვანი)
 სწავლებისენა:რუსული;
 თარგმანისთეორიადამთარგმნელობითიპრაქტიკათარგმანისთეორიადამთარგმნელობითიპრაქტიკა
 სწავლებისენა:ქართული;

 თარგმანიდაკულტურათშორისიურთიერთობები(ქართულიდაინგლისურიენებისბაზაზე)თარგმანიდაკულტურათშორისიურთიერთობები(ქართულიდაინგლისურიენებისბაზაზე)
 სწავლებისენა:ქართული;
 შუასაუკუნეებისქრისტიანულიაღმოსავლეთისფილოლოგიაშუასაუკუნეებისქრისტიანულიაღმოსავლეთისფილოლოგია
 სწავლებისენა:ქართული;
 კავკასიოლოგია;კავკასიოლოგია;
 სწავლებისენა:ქართული;
 კავკასიოლოგია(რუსულენოვანი);კავკასიოლოგია(რუსულენოვანი);
 სწავლებისენა:რუსული;
 ამერიკისმცოდნეობა;ამერიკისმცოდნეობა;
 სწავლებისენა:ქართული;
 რუსეთისმცოდნეობა;რუსეთისმცოდნეობა;
 სწავლებისენა:ქართული;
 არაბისტიკა;არაბისტიკა;
 სწავლებისენა:ქართული;
 ასირიოლოგია;ასირიოლოგია;
 სწავლებისენა:ქართული;
 ირანისტიკა;ირანისტიკა;
 სწავლებისენა:ქართული;
 თურქულიფილოლოგია;თურქულიფილოლოგია;
 სწავლებისენა:ქართული;
 ებრაულარამეულიფილოლოგია;ებრაულარამეულიფილოლოგია;
 სწავლებისენა:ქართული;
 ლიტერატურათმცოდნეობა,ტექსტოლოგიადასარედაქციოსაგამომცემლოსაქმე;ლიტერატურათმცოდნეობა,ტექსტოლოგიადასარედაქციოსაგამომცემლოსაქმე;
 სწავლებისენა:ქართული;
 კულტურულიმემკვიდრეობადათანამედროვეობაკულტურულიმემკვიდრეობადათანამედროვეობა
 სწავლებისენა:ქართული;
 სახვითიხელოვნება;სახვითიხელოვნება;
 სწავლებისენა:ქართული;
 კულტურისკვლევები;კულტურისკვლევები;
 სწავლებისენა:ქართული;
 კულტურულიდასოციალურიანთროპოლოგია;კულტურულიდასოციალურიანთროპოლოგია;
 სწავლებისენა:ქართული;
 სკანდინავისტიკა;სკანდინავისტიკა;
 სწავლებისენა:ქართული;
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მი ღე ბის პი რო ბე ბი:
საერთოსამაგისტროგამოცდა;
შიდაგამოცდებიუცხოენასადასპეციალობაში.

სა დოქ ტო რო პროგ რა მე ბი:
სადოქტოროპროგრამებისშესახებინფორმაციაიხილეთშემდეგელექტრონულბმულზე:
https://www.tsu.ge/ge/faculties/humanities/programs/phd//

რე სურ სე ბი სტუ დენ ტე ბის თვის:
ფაკულტეტზეპრიორიტეტულიაენებისსწავლება.ფაკულტეტისტუდენტებსსთავაზობსშემდეგიენებისშესწავ
ლას:
 ქართველურიენები(ქართული,სვანური,მეგრული,ლაზური);
 ევროპულიენები(ინგლისური,გერმანული,ფრანგული,ესპანური,იტალიური,პორტუგალიური,ახალიბერ

ძნული,ნორვეგიული,შვედური);
 სლავურიენები(რუსული,პოლონური,უკრაინული);
 აღმოსავლურიენები(არაბული,სპარსული,თურქული,ებრაული,იაპონური,ჩინური);
 კლასიკურიენები(ლათინური,ძველიბერძნული);
 ძველიცივილიზაციისენები(შუმერული,აქადური,ხეთური,ძველიეგვიპტური);
 კავკასიურიდაკავკასიაშიგავრცელებულიენები(აფხაზური,ადიღეური,ჩეჩნური,ხუნძური,უბიხური,თაბა

სარანული,უდიური,ბაცბური,ინგუშური,სომხური,ოსური,აზერბაიჯანული).

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
0179,თბილისი,ი.ჭავჭავაძისგამზ.N1,თსუIკორპუსი.

ტელ:(+99532)2250485(დეკანატი).
ელ.ფოსტა:humanities@tsu.ge

ვებგვერდი:https://www.tsu.ge/ge/faculties/humanities/programs/bach_programs//

სა ბა კა ლავ რო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი:
მა თე მა ტი კა, ფი ზი კა, ქი მია, ბი ოლ ოგია, კომ პი უტ ერ ული მეც ნი ერ ება, გა მო ყე ნე ბი თი ბი ომ ეც ნი ერ ებ ები 
და ბი ოტ ექ ნო ლო გია, გე ოგ რა ფია, გე ოლ ოგია, ელ ექ ტრუ ლი და ელ ექ ტრო ნუ ლი ინ ჟი ნე რია, ეკ ოლ ოგია, 
კომ პი უტ ერ ული მეც ნი ერ ება (ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი), ქი მია (ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი).

სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მებ ზე მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი: სავალდებულო გამოცდები საბაკალავრო საგანმა
ნათლებლოპროგრამებზე:მათემატიკა,ფიზიკა,ქიმია,ბიოლოგია,კომპიუტერულიმეცნიერება,ელექტრული
დაელექტრონულიინჟინერია,კომპიუტერულიმეცნიერება(ინგლისურენოვანი),ქიმია(ინგლისურენოვანი):

 უცხოენა(კოეფიციენტი2);
 ქართულიენადალიტერატურა(კოეფიციენტი2).
 მათემატიკა(კოეფიციენტი8)

სავალდებულოგამოცდებისაბაკალავროსაგანმანათლებლოპროგრამებზე:
გა მო ყე ნე ბი თი ბი ომ ეც ნი ერ ებ ები და ბი ოტ ექ ნო ლო გია, გე ოგ რა ფია, გე ოლ ოგია, ეკ ოლ ოგია:

 უცხოენა(კოეფიციენტი2);
 ქართულიენადალიტერატურა(კოეფიციენტი2).
 მათემატიკა/ისტორია(კოეფიციენტი8)

2021-2022 სას წავ ლო წელს სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მებ ზე მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი: ზუსტდა საბუნების
მეტყველომეცნიერებათაფაკულტეტზესაბაკალავროსაგანმანათლებლოპროგრამებზემისაღებიკონტინგენ
ტია985.მათშორისქართულენოვანიპროგრამებისთვის–925ადგილი,ინგლისურენოვანიპროგრამებისთვის
–60ადგილი.
სახელმწიფოსმიერსრულადდაფინანსებულისაბაკალავროსაგანმანათლებლოპროგრამებია:მათემატიკა–
100,ქიმია–100,ბიოლოგია–100,ფიზიკა–100ადგილი;

სხვა სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მე ბის თვის კვო ტე ბია:კომპიუტერულიმეცნიერება–120;გეოგრაფია–90;გეოლ
ოგია–35;ელექტრულიდაელექტრონულიინჟინერია–40;გამოყენებითიბიომეცნიერებებიდაბიოტექნოლოგია
–60;ეკოლოგია–50;კომ პი უტ ერ ული მეც ნი ერ ება (ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი) – 30, ქი მია (ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი) – 30.

სა ერ თო მი ღე ბა ფა კულ ტე ტის შემ დეგ სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მებ ზე:კომპიუტერულიმეცნიერება,გეოგრა
ფია,გეოლოგია,ელექტრულიდაელექტრონულიინჟინერია,გამოყენებითიბიომეცნიერებებიდაბიოტექნო
ლოგია,ეკოლოგია,მათემატიკა,ფიზიკა,ქიმია,ბიოლოგია–130ადგილი.

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი
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სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი:

კომ პი უტ ერ ული მეც ნი ერ ება
სწავლებისენა:ქართული;
შიდაგამოცდასპეციალობაში(მინიმალურიკომპეტენციისზღვარი51ქულა);

ინ ფორ მა ცი ული სის ტე მე ბი
სწავლებისენა:ქართული;
შიდაგამოცდასპეციალობაში(მინიმალურიკომპეტენციისზღვარი51ქულა);

ინ ფორ მა ცი ული ტექ ნო ლო გი ები
სწავლებისენა:ქართული;
შიდაგამოცდასპეციალობაში(მინიმალურიკომპეტენციისზღვარი51ქულა);

მა თე მა ტი კა
სწავლებისენა:ქართული;
შიდაგამოცდასპეციალობაში(მინიმალურიკომპეტენციისზღვარი51ქულა);

გა მო ყე ნე ბი თი მა თე მა ტი კა
სწავლებისენა:ქართული;
შიდაგამოცდასპეციალობაში(მინიმალურიკომპეტენციისზღვარი51ქულა);

ფუნ და მენ ტუ რი ფი ზი კა
სწავლებისენა:ქართული;
შიდაგამოცდასპეციალობაში(წერითი+ზეპირი)(მინიმალურიკომპეტენციისზღვარი51ქულა)

გა მო ყე ნე ბი თი ფი ზი კა
სწავლებისენა:ქართული;
შიდაგამოცდაფიზიკაში(წერითი+ზეპირი),(მინიმალურიკომპეტენციისზღვარი51ქულა);

ქი მია
სწავლებისენა:ქართული;
შიდაგამოცდაქიმიაში,ჩატარდებაწერითიფორმით(კრებსითი–ზოგადი,არაორგანული,ორგანული,ფიზიკუ
რიდაანალიზურიქიმია),(მინიმალურიკომპეტენციისზღვარი51ქულა);

ქი მი ური ექ სპერ ტი ზა
სწავლებისენა:ქართული;
შიდაგამოცდაქიმიაში(კრებსითი–ზოგადი,არაორგანული,ორგანული,ფიზიკურიდაანალიზურიქიმია),(მი
ნიმალურიკომპეტენციისზღვარი51ქულა);

ბი ოლ ოგია
სწავლებისენა:ქართული;
შიდაგამოცდაბიოლოგიაში(მინიმალურიკომპეტენციისზღვარი51ქულა);

ფი ზი კუ რი გე ოგ რა ფია და გა რე მოს მდგრა დი გან ვი თა რე ბა
სწავლებისენა:ქართული;
შიდაგამოცდაგეოგრაფიაში(მინიმალურიკომპეტენციისზღვარი51ქულა);

გე ომ ორ ფო ლო გია, კარ ტოგ რა ფია და ლან დშაფ ტუ რი და გეგ მა რე ბა
სწავლებისენა:ქართული;
შიდაგამოცდაგეოგრაფიაში(მინიმალურიკომპეტენციისზღვარი51ქულა);

წყლის რე სურ სე ბის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი მარ თვა
სწავლებისენა:ქართული;
შიდაგამოცდაგეოგრაფიაში(მინიმალურიკომპეტენციისზღვარი51ქულა);

გე ოლ ოგია
სწავლებისენა:ქართული;
შიდაგამოცდაგეოლოგიაში(მინიმალურიკომპეტენციისზღვარი51ქულა);

ელ ექ ტრუ ლი და ელ ექ ტრო ნუ ლი ინ ჟი ნე რია
სწავლებისენა:ქართული;
შიდაგამოცდაელექტრულდაელექტრონულინჟინერიაში(მინიმალურიკომპეტენციისზღვარი51ქულა);

გა მო ყე ნე ბი თი ბი ომ ეც ნი ერ ებ ები
სწავლებისენა:ქართული;
შიდაგამოცდაზოგადბიოლოგიაში,(მინიმალურიკომპეტენციისზღვარი51ქულა);

ბი ოფ იზ იკა
სწავლებისენა:ქართული;
შიდაგამოცდაბიოფიზიკაში(წერითი+ზეპირი),(მინიმალურიკომპეტენციისზღვარი51ქულა);
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უცხო ენ ოვ ანი სა მა გის ტრო პროგ რა მე ბი:

გა მო ყე ნე ბი თი ბი ომ ეც ნი ერ ებ ები Applied Biosciences (ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი)
სწავლებისენა:ინგლისური;
შიდაგამოცდაზოგადბიოლოგიაში,(მინიმალურიკომპეტენციისზღვარი51ქულა);

პროგ რა მე ბის წი ნა პი რო ბე ბი იხ ილ ეთ ფა კულ ტე ტის ვებ გვერ დზე:
https://www.tsu.ge/ge/faculties/science/uebav6oegzbbgodth/

სა დოქ ტო რო პროგ რა მე ბი:

ფაკულტეტისსადოქტოროპროგრამებიიხილეთშემდეგელექტრონულმისამართზე:
https://www.tsu.ge/ge/faculties/science/uebav6oegzbbgodth/doctor//

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
0179,თბილისი,ი.ჭავჭავაძისგამზ.N3,თსუIIკორპუსი.

ტელ.:(+99532)22504842324(დეკანატი).
ვებგვერდი:https://www.tsu.ge/ge/faculties/science/ojyqp0d9tyfxg2m/

სა ბა კა ლავ რო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი:
 პოლიტიკისმეცნიერება;
 ჟურნალისტიკადამასობრივიკომუნიკაცია;
 ჟურნალისტიკადამასობრივიკომუნიკაცია(ქართულრუსულენოვანი);
 საერთაშორისოურთიერთობები;
 საზოგადოებრივიგეოგრაფია;
 სოციალურიმუშაობა;
 სოციოლოგია.

საბაკალავროსაფეხურზესაერთაშორისოურთიერთობებისმიმართულებისგარდა,ყველამიმართულებასწავ
ლებისძირითადსპეციალობასთან(major–120კრედიტი)ერთად,გთავაზობთდამატებით(minor–60კრედიტი)
სპეციალობებს,რომელთაკომბინირებაცსტუდენტისსურვილზეადამოკიდებული.

სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მებ ზე მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი:ერთიანეროვნულგამოცდებზეჩასაბარებელისაგნებია:
 ქართულიენა;
 უცხოენა(ინგლისური);
 ისტორია/გეოგრაფია/მათემატიკა/ზოგადიუნარები.

2021-2022 სას წავ ლო წელს მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი: 
საზოგადოებრივიგეოგრაფია/სოციოლოგია/სოციალურიმუშაობა,პოლიტიკისმეცნიერება–სულ455;
საერთაშორისოურთიერთობები–80;
ჟურნალისტიკადამასობრივიკომუნიკაციები–100;
ჟურნალისტიკადამასობრივიკომუნიკაცია(ქართულრუსული)–15.

მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია/და საქ მე ბა:
საბაკალავროპროგრამისწარმატებითდასრულებისშემთხვევაში,ფაკულტეტისკურსდამთავრებულსენიჭება
ბაკალავრისხარისხიშესაბამისდარგში.ფაკულტეტისკურსდამთავრებულებს,მოქმედიპროგრამებისდასრუ
ლებისსაფუძველზემიღებულიკვალიფიკაციისშესაბამისად,ეძლევათშესაძლებლობადასაქმდნენსაჯაროდა
ადგილობრივითვითმმართველობისდაწესებულებებში,არასამთავრობოდაკერძოსექტორებში,სხვადასხვა
სახისმედიასადასაინფორმაციოსამსახურებში.

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
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სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი:
გენ დე რის კვლე ვა
სწავლებისენა:ქართული
შიდაგამოცდა:სპეციალობადაინგლისურიენა(B2),გასაუბრებასპეციალობაში.

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ი.ჭავჭავაძისგამზ.#3,თსუIIკორპ.ოთახი339/340
ტელ.:(+995)599540450მედეაბადაშვილი
ელ.ფოსტა:medea.badashvili@tsu.ge

სო ცი ოლ ოგია
სწავლებისენა:ქართული
შიდაგამოცდა:სპეციალობაში,გასაუბრებაინგლისურენასა(B1)დასპეციალობაში.

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ი.ჭავჭავაძისგამზ.#14,თსუIVკორპ.ოთახი306
ტელ.:(+995)599566355იაგოკაჭკაჭიშვილი
ელ.ფოსტა:iago.katchkatchishvili@tsu.ge

სო ცი ალ ური მუ შა ობა
სწავლებისენა:ქართული
შიდაგამოცდა:გამოცდასპეციალობაში,გასაუბრება(უცხოენასადასპეციალობაში)

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ი.ჭავჭავაძისგამზ.#14,თსუIVკორპ.ოთახი306
ტელ.:(+995)599465231ნინოშატბერაშვილი
ელ.ფოსტა:nino.shatberashvili@tsu.ge

ევ რო პუ ლი ინ ტეგ რა ცია და შრო მი თი ურ თი ერ თო ბე ბი
სწავლებისენა:ქართული
შიდაგამოცდა:ტესტირებაუცხოენაში(B2ინგლისური),გასაუბრებასპეციალობაში,
მიღებახორციელდებაშპსქართულამერიკულუნივერსიტეტში

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ი.ჭავჭავაძისგამზ.#14,თსუIVკორპ.ოთახი306
ტელ.:(+995)599566355იაგოკაჭკაჭიშვილი
ელ.ფოსტა:iago.katchkatchishvili@tsu.ge

მა სობ რი ვი კო მუ ნი კა ცი ის და მე დი ის კვლე ვე ბი
სწავლებისენა:ქართული
შიდაგამოცდა:გამოცდასპეციალობაში,გასაუბრება(უცხოენაში–ინგლისურიB1დასპეციალობაში).

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ი.ჭავჭავაძისგამზ.#8,თსუVIკორპ.ოთახი205
ტელ.:(+995)599452912მანანაშამილიშვილი
ელ.ფოსტა:manana.shamilishvili@tsu.ge

პოლიტიკისმეცნიერებაპოლიტიკისმეცნიერება
სწავლებისენა:ქართული
შიდაგამოცდა:გამოცდასპეციალობაში

საკონტაქტოინფორმაცია:საკონტაქტოინფორმაცია:
ი.ჭავჭავაძისგამზ.#14,თსუIVკორპ.ოთახი301
ტელ.:(+995)599145169მალხაზმაცაბერიძე
ელ.ფოსტა:malkhaz.matsaberidze@tsu.ge

სახელმწიფომართვადასაჯაროპოლიტიკასახელმწიფომართვადასაჯაროპოლიტიკა
სწავლებისენა:ქართული
შიდაგამოცდა:გამოცდასპეციალობაში,გამოცდაინგლისურშიB2,გასაუბრებასპეციალობაში.

საკონტაქტოინფორმაცია:საკონტაქტოინფორმაცია:
ი.ჭავჭავაძისგამზ.#14,თსუIVკორპ.ოთახი301
ტელ.:(+995)555155491სალომედუნდუა
ელ.ფოსტა:salome.dundua@tsu.ge
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დიპლომატიადასაერთაშორისოპოლიტიკადიპლომატიადასაერთაშორისოპოლიტიკა
სწავლებისენა:ქართული
შიდაგამოცდა:გამოცდასპეციალობაში,გამოცდაინგლისურენაში(B2),გასაუბრებასპეციალობაში,

საკონტაქტოინფორმაცია:საკონტაქტოინფორმაცია:
ი.ჭავჭავაძისგამზ.#14,თსუIVკორპ.ოთახი202
ტელ.:(+995)595333316ეკააკობია
ელ.ფოსტა:eka.akobia@tsu.ge

საზოგადოებრივიგეოგრაფიასაზოგადოებრივიგეოგრაფია
სწავლებისენა:ქართული
შიდაგამოცდა:გამოცდასპეციალობაში.

საკონტაქტოინფორმაცია:საკონტაქტოინფორმაცია:
ი.ჭავჭავაძისგამზ.#14,თსუIVკორპ.ოთახი211
ტელ.:(+995)599564000გიორგიგოგსაძე
ელ.ფოსტა:giorgi.gogsadze@tsu.ge

ევრაზიისადაკავკასიისკვლევები(ინგლისურენოვანი)ევრაზიისადაკავკასიისკვლევები(ინგლისურენოვანი)
სწავლებისენა:ინგლისური
შიდაგამოცდა:გამოცდასპეციალობაში,გამოცდაუცხოენაში(ინგლისურიენაB2),გასაუბრებასპეციალობაში.

საკონტაქტოინფორმაცია:საკონტაქტოინფორმაცია:
ი.ჭავჭავაძისგამზ.#14,თსუIVკორპ.ოთახი202
ტელ.:(+995)599643223ფიქრიაასანიშვილი.
ელ.ფოსტა:pikria.asanishvili@tsu.ge

დემოგრაფიადამოსახლეობისგეოგრაფიადემოგრაფიადამოსახლეობისგეოგრაფია
სწავლებისენა:ქართული
შიდაგამოცდა:გამოცდასპეცილობაში,გასაუბრებასპეციალობაშიდაუცხოენაში(B1).

საკონტაქტოინფორმაცია:საკონტაქტოინფორმაცია:
ი.ჭავჭავაძისგამზ.#14,თსუIVკორპ.ოთახი211

ტელ.:(+995)599540959ვაჟალორთქიფანიძე,2663500ანზორსახვაძე
ელ.ფოსტა:vazha.lortkipanidze@tsu.ge;anzor.saxvadze@tsu.ge

კონფლიქტებისანალიზიდამართვაკონფლიქტებისანალიზიდამართვა
სწავლებისენა:ქართული
შიდაგამოცდა:გამოცდასპეციალობაში,გასაუბრებასპეციალობაშიდაინგლისურენაში(B1).

საკონტაქტოინფორმაცია:საკონტაქტოინფორმაცია:
ი.ჭავჭავაძისგამზ.#3,თსუ,IIკორპუსი,ოთახი239/240
ტელ.:(+995)577431617;გუგულიმაღრაძე,
(+995)599906154რევაზჯორბენაძე,
ელ.ფოსტა:guguli.magradze@tsu.ge;revaz.jorbenadze@tsu.ge

ორგანიზაციისგანვითარებადაკონსულტირებაორგანიზაციისგანვითარებადაკონსულტირება
სწავლებისენა:ქართული
შიდაგამოცდა:გამოცდასპეციალობაშიდაუცხოენაში(ინგლისურიB1ანგერმანულიენაB1),
გასაუბრებასპეციალობაში.
პროგრამაზემიღებახორციელდებაყოველორწელიწადში.

საკონტაქტოინფორმაცია:საკონტაქტოინფორმაცია:
ი.ჭავჭავაძისგამზ.11ა,თსუIIIკორპ.ოთახი201
ტელ.:(+995)577527782;ნოდარბელქანია,
ელ.ფოსტა:nodar.belkania@tsu.ge

მედიაფსიქოლოგიადაკომუნიკაციებიმედიაფსიქოლოგიადაკომუნიკაციები
Mediapsychologyandcommunications
სწავლებისენა:ინგლისური
შიდაგამოცდა:გამოცდასპეციალობაში(ესე,ინგლისურენაზე);ინგლისურენაში(B2);
გასაუბრებასპეციალობაში.

საკონტაქტოინფორმაცია:საკონტაქტოინფორმაცია:
ი.ჭავჭავაძისგამზ.8,თსუVIკორპ.
ტელ.:(+995)577171107მარიამგერსამია
ელ.ფოსტა:mariam.gersamia@tsu.ge
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პოსტსაბჭოთატრანსფორმაცია:პოლიტიკა,ეკონომიკა,საზოგადოებაპოსტსაბჭოთატრანსფორმაცია:პოლიტიკა,ეკონომიკა,საზოგადოება
PostSovietTransformation:Politics,Economy,SocietyPostSovietTransformation:Politics,Economy,Society
სწავლებისენა:ინგლისურენოვანიქართულიკომპონენტებით
შიდაგამოცდა:გამოცდასპეციალობაში(ესსე);ინგლისურენაში(B2);გასაუბრებასპეციალობაში.

საკონტაქტოინფორმაცია:საკონტაქტოინფორმაცია:
ი.ჭავჭავაძისგამზ.8,თსუVIკორპ.
ტელ.:(+995)599503062მარინამუსხელიშვილი
ელ.ფოსტა:marina.muskhelishvili@tsu.ge

სა დოქ ტო რო პროგ რა მე ბი: 
სადოქტოროპროგრამებისშესახებინფორმაციაიხილეთშემდეგელექტრონულბმულზე:
https://www.tsu.ge/ge/faculties/social/hccla0ixc_oh_tgp/phd_soc/

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია: 
0179,თბილისი,ჭავჭავაძისგამზ.N8,VIკორპუსი.

ტელ:(+99532)2290594(დეკანატი);
(+99532)2251735(სასწავლოდეპარტამენტი).;

(+99532)2221101(233)(სტუდენტთამომსახურებისცენტრი);
ფაქსი:(+99532)2290594.

ვებგვერდი:http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/social/news;
https://www.facebook.com/groups/TSU.SOCPOL/

სა ბა კა ლავ რო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი:

 ფსიქოლოგია;
 ოკუპაციურითერაპია;
 დაწყებითიგანათლებისმასწავლებლისმომზადებისინტეგრირებულისაბაკალავრო–სამაგისტრო
 საგანმანათლებლოპროგრამა;
 მულტილინგვურიგანათლებადაწყებითისაფეხურისმასწავლებლისმომზადებისინტეგრირებული
 საბაკალავროსამაგისტროსაგანმანათლებლოპროგრამა;

სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მებ ზე მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი:ფსიქოლოგიისსაბაკალავროპროგრამისათვისერ
თიანეროვნულგამოცდებზე
სა ვალ დე ბუ ლო საგ ნე ბია:
 ქართულიენადალიტერატურა(კოეფიციენტი4),
 უცხოურიენა(კოეფიციენტი4),
 მათემატიკა/ისტორია(კოეფიციენტი4).

მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია: სოციალურიმეცნიერებებისბაკალავრიფსიქოლოგიაში.
2021-2022 სას წავ ლო წლის მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა:225;

სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მა ოკ უპ აცი ური თე რა პი ის თვის ერ თი ან ერ ოვ ნულ გა მოც დებ ზე 
სა ვალ დე ბუ ლო საგ ნე ბია:
 ქართულიენადალიტერატურა(კოეფიციენტი4);
 უცხოურიენა(კოეფიციენტი4);
 ბიოლოგია(კოეფიციენტი3);
 ფიზიკა/ქიმია/მათემატიკა(კოეფიციენტი1/1/1).
 (შენიშვნა:„ოკუპაციურითერაპიის“პროგრამაზეუცხოენადაუცილებელიამხოლოდინგლისურიენის
 ჩაბარება).
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია: ოკუპაციურითერაპიისბაკალავრი.
2021-2022 სას წავ ლო წლის მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 20;

დაწყე ბი თი გა ნათ ლე ბის მას წავ ლებ ლის მომ ზა დე ბის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი სა ბა კა ლავ რო–სა მა გის ტრო სა-
გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მის თვის ერ თი ან ერ ოვ ნულ გა მოც დებ ზე სა ვალ დე ბუ ლო საგ ნე ბია:
 ქართულიენადალიტერატურა(კოეფიციენტი5);
 უცხოურიენა(კოეფიციენტი2);
 მათემატიკა/ისტორია(კოეფიციენტი5/5).

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი
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მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია: განათლებისმაგისტრი,ზოგადიგანათლებისდაწყებითისაფეხურისსაგნის/
საგანთაჯგუფისმასწავლებელი
2021-2022 სას წავ ლო წლის მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი:75

მულ ტი ლინ გვუ რი გა ნათ ლე ბა — დაწყე ბი თი სა ფე ხუ რის მას წავ ლებ ლის მომ ზა დე ბის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი 
სა ბა კა ლავ რო-სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მის თვის ერ თი ან ერ ოვ ნულ გა მოც დებ ზე სა ვალ-
დე ბუ ლო საგ ნე ბი:
 ქართულიენადალიტერატურა(კოეფიციენტი6);
 უცხოურიენა–გერმანული,ინგლისურიანრუსული(კოეფიციენტი3);
 მათემატიკა(კოეფიციენტი3).

მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია:
განათლებისმაგისტრი,ზოგადიგანათლებისდაწყებითისაფეხურისსაგნის/საგანთაჯგუფისმასწავლებელი
2021-2022 სას წავ ლო წლის მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი:50

მას წავ ლებ ლის მომ ზა დე ბის სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა – „მას წავ ლე ბე ლი“ –60კრედიტი(100%იანი
სახელმწიფოდაფინანსება);
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია: კვალიფიკაციასარანიჭებს
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 60ECTS
სწავ ლე ბის ენა: ქართული
უმაღლესისაგანმანათლებლოდაწესებულებისმიერგანსაზღვრულისაგნისგამოცდა(ქართულიენადალი
ტერატურა(საბაზოან/დასაშუალოსაფეხური)–35ადგილი(დასაფინანსებელი27);მათემატიკა(საბაზოან/და
საშუალოსაფეხური)–3ადგილი;ისტორია–10ადგილი;გეოგრაფია–6ადგილი;სამოქალაქოგანათლება
–21ადგილი(დასაფინანსებელი15);ფიზიკა(საბაზოან/დასაშუალოსაფეხური)–1ადგილი;ქიმია(საბაზოან/
დასაშუალოსაფეხური)–4ადგილი;ბიოლოგია(საბაზოან/დასაშუალოსაფეხური)–8ადგილი(დასაფინანსე
ბელი7);ინგლისურიენა(დაწყებითი,საბაზოან/დასაშუალოსაფეხური)–28ადგილი;(დასაფინანსებელი19);
გერმანულიენა(დაწყებითი,საბაზოან/დასაშუალოსაფეხური)–2ადგილი;ფრანგულიენა(დაწყებითი,საბაზო
ან/დასაშუალოსაფეხური)–1ადგილი;რუსულიენა(დაწყებითი,საბაზოან/დასაშუალოსაფეხური)–6ადგილი
(დასაფინანსებელი5);
განსაზღვრულისაგნისშიდაგამოცდა–ანალიტიკურიწერა
2021-2022 სას წავ ლო წლის მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი:125(დასაფინანსებელი100)

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ტელ.:(+995)599331218;
ელ.ფოსტა:ketevan.chkuaseli@tsu.ge
ვებგვერდი:https://www.tsu.ge/ge/faculties/psychology/programs/rub7uclwhqwgqfgc//

სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი:

გა მო ყე ნე ბი თი სო ცი ალ ური ფსი ქო ლო გია
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და სა ხე ლე ბა: გამოყენებითისოციალურიფსიქოლოგიისმაგისტრი
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა:120ECTS
სწავ ლე ბის ენა:ქართული;
სა ერ თო სა მა გის ტრო გა მოც და:იმისათვის,რომმაგისტრანტობისკანდიდატმაგადალახოსმინიმალურიკომ
პეტენციის ზღვარი, მან უნდადააგროვოს ტესტის ნაწილისათვის განსაზღვრული პროცენტული მაჩვენებლის
შესაბამისქულაზემეტი:წაკითხულისგააზრება–30%;ანალიტიკურიწერა–30%;ლოგიკურიმსჯელობა–30%;
რაოდენობრივიმსჯელობა–25%;
შიდაგამოცდა:სოციალურფსიქოლოგიაში(80);გასაუბრებაინგლისურენაში(20);
მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი:51%

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ტელ.:(+995)577530063.
ელ.ფოსტა:anastasia.kitiashvili@tsu.ge
ვებგვერდი:https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty_psychology/Applied_Soc_PSych.pdf

გა ნათ ლე ბის ფსი ქო ლო გია და კვლე ვა

მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია:ფსიქოლოგიისმაგისტრი
კრედიტებისრაოდენობა:120 ECTS
სწავ ლე ბის ენა: ქართული;
იმისათვის,რომმაგისტრანტობისკანდიდატმაგადალახოსმინიმალურიკომპეტენციისზღვარი,მანუნდადააგ
როვოსტესტისნაწილისათვისგანსაზღვრულიპროცენტულიმაჩვენებლისშესაბამისქულაზემეტი:წაკითხულის
გააზრება–30%;ანალიტიკურიწერა–30%;ლოგიკურიმსჯელობა–30%;რაოდენობრივიმსჯელობა–25%.შიდა
გამოცდაგანათლებისფსიქოლოგიაში(80);გამოცდაინგლისურენაში(B2დონე)(20).
მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი:51%

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ტელ.:(+995)577533753;
ელ.ფოსტა:mzia.tsereteli@tsu.ge
ვებგვერდი:https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty_psychology/Edu_Psych_Ma.pdf
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ფსი ქო ლო გი ური ან თრო პო ლო გია

მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია: ფსიქოლოგიურიანთროპოლოგიისმაგისტრი
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120ECTS
სწავ ლე ბის ენა: ქართული;
იმისათვის,რომმაგისტრანტობისკანდიდატმაგადალახოსმინიმალურიკომპეტენციისზღვარი,მანუნდადააგ
როვოსტესტისნაწილისათვისგანსაზღვრულიპროცენტულიმაჩვენებლისშესაბამისქულაზემეტი:წაკითხულის
გააზრება–30%;ანალიტიკურიწერა–30%;ლოგიკურიმსჯელობა–30%;რაოდენობრივიმსჯელობა–25%.
ესსე(60);გასაუბრებასპეციალობაში(40).
მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი:51%

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ტელ.:(+995)593379440.
ელ.ფოსტა:lali.surmanidze@tsu.ge
ვებგვერდი:https://www.tsu.ge/ge/faculties/psychology/programs/ma_programs/psa_ma//

შრო მი სა და ორ გა ნი ზა ცი ის ფსი ქო ლო გია

მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია: შრომისდაორგანიზაციისფსიქოლოგიისმაგისტრი
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120ECTS
სწავ ლე ბის ენა:ქართული;
იმისათვის,რომმაგისტრანტობისკანდიდატმაგადალახოსმინიმალურიკომპეტენციისზღვარი,მანუნდადააგ
როვოსტესტისნაწილისათვისგანსაზღვრულიპროცენტულიმაჩვენებლისშესაბამისქულაზემეტი:წაკითხულის
გააზრება–30%;ანალიტიკურიწერა–30%;ლოგიკურიმსჯელობა–30%;რაოდენობრივიმსჯელობა–25%.
შიდაგამოცდასპეციალობაში(80);გამოცდაინგლისურენაში(B2დონე)(20).
მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი:51%

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ტელ.:(+995)599562196;
ელ.ფოსტა:iamze.kutaladze@tsu.ge
ვებგვერდი:https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty_psychology/ORGPSYCH.pdf

ბავ შვთა და მო ზარ დთა ფსი ქო ლო გი ური შე ფა სე ბა და კონ სულ ტი რე ბა

მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და სა ხე ლე ბა: ფსიქოლოგიისმაგისტრი
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120ECTS
სწავ ლე ბის ენა: ქართული;
იმისათვის,რომმაგისტრანტობისკანდიდატმაგადალახოსმინიმალურიკომპეტენციისზღვარი,მანუნდადააგ
როვოსტესტისნაწილისათვისგანსაზღვრულიპროცენტულიმაჩვენებლისშესაბამისქულაზემეტი:წაკითხულის
გააზრება–30%;ანალიტიკურიწერა–30%;ლოგიკურიმსჯელობა–30%;რაოდენობრივიმსჯელობა–25%.
შიდაგამოცდასპეციალობაში(60);გასაუბრებაუცხოენაში(30),სამოტივაციოწერილი(10);
მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი:51%

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ტელ.:599467473555336383
ელ.ფოსტა:luiza.arutinova@tsu.ge;manana.melikishvili@tsu.ge
ვებგვერდი:https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty_psychology/MAbavshvtadamozardta.pdf

იურ იდი ული ფსი ქო ლო გია

მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და სა ხე ლე ბა:ფსიქოლოგიისმაგისტრი
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120ECTS
სწავ ლე ბის ენა:ქართული;
იმისათვის,რომმაგისტრანტობისკანდიდატმაგადალახოსმინიმალურიკომპეტენციისზღვარი,მანუნდადააგ
როვოსტესტისნაწილისათვისგანსაზღვრულიპროცენტულიმაჩვენებლისშესაბამისქულაზემეტი:წაკითხულის
გააზრება–30%;ანალიტიკურიწერა–30%;ლოგიკურიმსჯელობა–30%;რაოდენობრივიმსჯელობა–25%.
შიდაგამოცდასპეციალობაში(50);გასაუბრებასპეციალობაში(40);გასაუბრებაუცხოენაში(10);
მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი:51%

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ტელ.:(+995)577415162;
ელ.ფოსტა:vakhtang.nadareishvili@tsu.ge
ვებგვერდი:https://www.tsu.ge/ge/faculties/psychology/programs/ma_programs/pjg6ugr_i_hgap3yn//
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გა ნათ ლე ბის მეც ნი ერ ებ ები
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და სა ხე ლე ბა: განათლებისმეცნიერებებისმაგისტრი
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120ECTS
სწავ ლე ბის ენა: ქართული;
იმისათვის,რომმაგისტრანტობისკანდიდატმაგადალახოსმინიმალურიკომპეტენციისზღვარი,მანუნდადააგ
როვოსტესტისნაწილისათვისგანსაზღვრულიპროცენტულიმაჩვენებლისშესაბამისქულაზემეტი:წაკითხულის
გააზრება–30%;ანალიტიკურიწერა–30%;ლოგიკურიმსჯელობა–30%;რაოდენობრივიმსჯელობა–25%.
შიდაგამოცდასპეციალობაში(80);გამოცდაუცხოენაში(B1)(20).
მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი:51%

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ტელ.:(+995)599331218;
ელ.ფოსტა:ketevan.chkuaseli@tsu.ge
ვებგვერდი:https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty_psychology/MA_ganatl_mecn2.pdf

მას წავ ლებ ლის გა ნათ ლე ბა
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და სა ხე ლე ბა: მასწავლებლისგანათლებისმაგისტრი
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120ECTS
სწავ ლე ბის ენა: ქართული;
იმისათვის,რომმაგისტრანტობისკანდიდატმაგადალახოსმინიმალურიკომპეტენციისზღვარი,მანუნდადააგ
როვოსტესტისნაწილისათვისგანსაზღვრულიპროცენტულიმაჩვენებლისშესაბამისქულაზემეტი:წაკითხულის
გააზრება–30%;ანალიტიკურიწერა–30%;ლოგიკურიმსჯელობა–30%;რაოდენობრივიმსჯელობა–25%.
შიდაგამოცდასპეციალობაში(80);გამოცდაუცხოენაში(B2)(20).
მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი:51%

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ტელ.:(+995)599331218;
ელ.ფოსტა:ketevan.chkuaseli@tsu.ge
ვებგვერდი:https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty_psychology/MA%20masc_ganatleba2.pdf

სა დოქ ტო რო პროგ რა მე ბი:
ფაკულტეტის სადოქტოროპროგრამებზე ინფორმაცია შეგიძლიათიხილოთშემდეგ ელექტრონულმისამარ
თზე:https://www.tsu.ge/ge/faculties/psychology/programs/phd_programs//

სა ბა კა ლავ რო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი:
სა მარ თა ლი

სა ბა კა ლავ რო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა ზე „სა მარ თა ლი“ მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი:
სწავ ლე ბის ენა: ქართული;
სა მარ თა ლი–ქართულიენადალიტერატურა;უცხოენა;ისტორია–400;მათემატიკა–200;ზოგადიუნარები
150;ლიტერატურა–450;
2021-2022 სას წავ ლო წლის მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი:600სტუდენტი;
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 240ECTS.
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია: სამართლისბაკალავრი
და საქ მე ბა: სამართლისადასაერთაშორისოსამართლისსპეციალობებისსაბაკალავროპროგრამისდასრუ
ლებისშემდეგკურსდამთავრებულიფლობსიურისტისპროფესიისშესაბამისთეორიულცოდნასდაპრაქტიკულ
უნარებს;სამართლისსაბაკალავროპროგრამისკურსდამთავრებულსექნებაშესაძლებლობაიმუშაოსნებისმი
ერიმთანამდებობაზე,სადაცმოითხოვებასამართლისბაკალავრისაკადემიურიხარისხიდაარარისაუცილ
ებელისახელმწიფოსასერტიფიკატოგამოცდისჩაბარება.ამავედროს,იგიუფლებამოსილიასწავლაგააგრძე
ლოსსამაგისტროპროგრამით,რომელიცორიენტირებულიაშემდგომიდონისსპეციალისტისადამკვლევრის
მომზადებაზე.

სა ერ თა შო რი სო სა მარ თა ლი;

სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მა ზე „სა ერ თა შო რი სო სა მარ თა ლი“ მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი:
სწავ ლე ბის ენა: ქართული;
სა ერ თა შო რი სო სა მარ თა ლი –ქართულიენადალიტერატურა;უცხოენა;ზოგადიუნარები;
სავალდებულოარჩევითისაგანიამათემატიკა(30)/ისტორია(50).
2020-2021 სას წავ ლო წლის მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი: 80სტუდენტი.
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 240ECTS.
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია:სამართლისბაკალავრი,სპეციალობასაერთაშორისოსამართალი;
და საქ მე ბა: საერთაშორისო სამართლის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულებს შესაძლებლო
ბააქვთ,იმუშაონსაქართველოსსაგარეოპოლიტიკისშიდა (საგარეოსაქმეთასამინისტრო,იუსტიციისსამი
ნისტრო, პარლამენტის აპარატი,და სხვ.)და საგარეო (საელჩო, საკონსულო)ორგანოებში, საერთაშორისო
ორგანიზაციებსადა საზოგადოებრივ სექტორში. საერთაშორისო მართლმსაჯულებისორგანოებში მუშაობის
პარალელურადშესაძლებლობააქვთსაქართველოსსაერთოდასაკონსტიტუციოსასამართლოებში,საქარ
თველოსაღმასრულებელდასაკანონმდებლოორგანოებშიმუშაობისა.

იურიდიული ფაკულტეტი



84 85

სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი:
 სამართალი;
 საერთაშორისოსამართალი;
 საჯარომმართველობა;
 მიგრაციისმართვა;
 ევროპისმცოდნეობა;
 სამაგისტროპროგრამაკიოლნისუნივერსიტეტთანთანამშრომლობით.

სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა სა მარ თა ლი 
სწავ ლე ბის ენა: ქართული
დაშ ვე ბის წი ნა პი რო ბე ბი:საერთოსამაგისტროგამოცდა/შიდაგამოცდა
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120ECTS.
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია: სამართლისმაგისტრი;
და საქ მე ბა: სამართლისმაგისტრიმომზადებულიასამართლისსფეროშიმაღალირანგისიურიდიულიპრაქ
ტიკის განსახორციელებლად და სამეცნიერო მუშაობის გასაგრძელებლად. შესაბამისად, სამართლის სამა
გისტროსაგანმანათლებლოპროგრამისკურსდამთავრებულსშესაძლებლობაეძლევაიმუშაოსნებისმიერიმ
თანამდებობაზე,სადაცმოითხოვებასამართლისმაგისტრისხარისხიდაარარისაუცილებელისახელმწიფო
სასერტიფიკაციოგამოცდისჩაბარებაან/დასაქართველოსკანონმდებლობითგათვალისწინებულიდამატები
თიწინაპირობები.
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
0179,თბილისი,ი.ჭავჭავაძისგამზ.3,თსუ,IIკორპუსი
ტელ.:(+99532)2290596;
ელ.ფოსტა:maia.gvilava@tsu.ge

სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა სა ერ თა შო რი სო სა მარ თა ლი 
სწავ ლე ბის ენა:ქართულიდაინგლისური;
დაშ ვე ბის წი ნა პი რო ბე ბი: საერთოსამაგისტროგამოცდა/შიდაგამოცდა;
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120ECTS;
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია:საერთაშორისოსამართლისმაგისტრი;
და საქ მე ბა: საერთაშორისო სამართლის მაგისტრი მომზადებულია სამართლის სფეროში მაღალი რანგის
იურიდიულიპრაქტიკისგანსახორციელებლადდასამეცნიერომუშაობისგასაგრძელებლად.შესაბამისად,სა
ერთაშორისოსამართლის სამაგისტროსაგანმანათლებლოპროგრამის კურსდამთავრებულსშესაძლებლო
ბაეძლევაიმუშაოსნებისმიერიმთანამდებობაზე,სადაცმოითხოვებასაერთაშორისოსამართლისმაგისტრის
ხარისხიდა არ არის აუცილებელისახელმწიფოსასერტიფიკაციოგამოცდის ჩაბარება ან/და საქართველოს
კანონმდებლობითგათვალისწინებულიდამატებითიწინაპირობები.

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
0179,თბილისი,ი.ჭავჭავაძისგამზ.3,თსუ,IIკორპუსი
საერთაშორისოსამართლისმიმართულება:
ტელ.:(+99532)2222393;
ელ.ფოსტა:law@tsu.ge
ვებგვერდი:https://www.tsu.ge/ge/faculties/law/study_programs/ma//

სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა კი ოლ ნის უნ ივ ერ სი ტეტ თან თა ნამ შრომ ლო ბით
სწავ ლე ბის ენა:გერმანული
დაშ ვე ბის წი ნა პი რო ბე ბი: შიდაგამოცდა/გასაუბრება;
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა:60ECTS.
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია: სამართლისმაგისტრი
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
0179,თბილისი,ი.ჭავჭავაძისგამზ.3,თსუ,IIკორპუსიოთახი№124,
საკონტაქტოპირები:თამარბერიშვილი,ელფოსტა:tamar.berishvili@tsu.ge;
მარიოშიუტცე,ელ.ფოსტა:scheutze.mario@yahoo.com

სა ერ თო სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა „სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბა“ ქა ლაქ შპაიერის (გერ მა-
ნია) ად მი ნის ტრა ცი ულ მეც ნი ერ ებ ათა უნ ივ ერ სი ტეტ თან თა ნამ შრომ ლო ბით
სწავ ლე ბის ენა:ინგლისური,ქართულენოვანიკომპონენტებით;
დაშ ვე ბის წი ნა პი რო ბე ბი: საერთოსამაგისტროგამოცდა/შიდაგამოცდა/გასაუბრება;
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120ECTS.
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია: საჯარომმართველობისმაგისტრი;
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
0179,ქ.თბილისი,ი.ჭავჭავაძისგამზ.3,თსუ,IIკორპუსიოთახი№124.
ტელ:(+995322)221097.
ელ.ფოსტა:tamar.berishvili@tsu.ge
ვებგვერდი:https://www.tsu.ge/ge/faculties/law/study_programs/ma//

ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი სა და სა ქარ თვე ლოს სა ზო გა დო-
ებ რივ საქ მე თა ინ სტი ტუ ტის (GIPA) ერ თობ ლი ვი ინ ტერ დის ციპ ლი ნუ რი სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო 
პროგ რა მა „მიგ რა ცი ის მარ თვა“
სწავ ლე ბის ენა: ქართული,ინგლისურენოვანიკომპონენტებით;
დაშ ვე ბის წი ნა პი რო ბე ბი: საერთოსამაგისტროგამოცდა/შიდაგამოცდასპეციალობაში;
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120ECTS.
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მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია: მიგრაციისმეცნიერებათამაგისტრი;
შე ნიშ ვნა: დიპლომსგასცემსთსუიურიდიულიფაკულტეტიGIPAსთანთანამშრომლობით.
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
0179,ქ.თბილისი,ი.ჭავჭავაძისგამზ.3,თსუ,IIკორპუსიოთახიN124.
ტელ.:(+995)599659577.
ელ.ფოსტა:nino.parsadanishvili@tsu.ge
ვებგვერდი:https://www.tsu.ge/ge/faculties/law/study_programs/ma//

სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა „ევ რო პის მცოდ ნე ობა“
სწავ ლე ბის ენა: ინგლისური
დაშ ვე ბის წი ნა პი რო ბე ბი:საერთოსამაგისტროგამოცდა/შიდაგამოცდა/გასაუბრება;
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა:120ECTS.
მისანიჭებელიკვალიფიკაცია:ევროპისმცოდნეობისმაგისტრი;
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
0179,ქ.თბილისი,ი.ჭავჭავაძისგამზ.3,თსუ,IIკორპუსიოთახიN406.
ტელ.:(+995322)227899.
ელ.ფოსტა:info.ies@tsu.ge

სა დოქ ტო რო პროგ რა მე ბი:
 სამართლის
 ევროპისმცოდნეობისსადოქტოროპროგრამა

სა დოქ ტო რო პროგ რა მა სა მარ თა ლი
სწავ ლე ბის ენა:ქართული
დაშ ვე ბის წი ნა პი რო ბე ბი:უცხოენა,გასაუბრება;
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა:60ECTS,სწავლებისხანგრძლივობა3წელი.
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია: სამართლისდოქტორი;
და საქ მე ბა: სამართლისსადოქტოროპროგრამისკურსდამთავრებულიუფლებამოსილიასაქართველოსუმ
აღლესსაგანმანათლებლოდაწესებულებებშიდაიკავოსაკადემიურითანამდებობასაქართველოსკანონმდებ
ლობითგათვალისწინებულიწესით.სამართლისდოქტორსასევეშესაძლებლობაეძლევაიმუშაოსნებისმიერ
იმთანამდებობაზე,სადაცმოითხოვებასამართლისდოქტორისხარისხიდაარარისაუცილებელისახელმწი
ფოსასერტიფიკაციოგამოცდისჩაბარება.
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
0179,ქ.თბილისი,ი.ჭავჭავაძისგამზ.3,თსუ,IIკორპუსიოთახიN125,
შორენაჩარბაძე,ელ.ფოსტა:shorena.charbadze@tsu.ge,
თამთაანთიძე,ელ.ფოსტა:tamta.antidze@tsu.ge

სამართლისსადოქტოროპროგრამისშესახებინფორმაციაიხილეთშემდეგელექტრონულმისამართზე:
https://www.tsu.ge/ge/faculties/law/study_programs/doc//

სა დოქ ტო რო პროგ რა მა ევ რო პის მცოდ ნე ობ აში
სწავ ლე ბის ენა: ინგლისური
დაშ ვე ბის წი ნა პი რო ბე ბი:ევროპისმცოდნეობისსადოქტოროპროგრამისსტუდენტიშეიძლებაგახდესმინიმუმ
მაგისტრისანმასთანგათანაბრებულიაკადემიურიხარისხისმქონეპირი,რომელმაცაგრეთვეწარმატებითუნ
დაჩააბაროსინგლისურიენისგამოცდაC1დონეზე,ანწარმოადგინოსშესაბამისიცოდნისდამადასტურებელი
სერტიფიკატი,ანმაგისტრისდიპლომი,რომელშიცსწავლებისენადმითითებულიიქნებაინგლისური.ჩაბარე
ბისმსურველებს,ასევე,მოეთხოვებათინგლისურენაზეშესრულებულიკვლევითიპროექტისწარმოდგენადა
კომისიისწინაშეგასაუბრება.კვლევითიპროექტიუნდაიყოს25003000სიტყვადამოიცავდეს:დისერტაციისსა
თაურს;კვლევისმიზნებს;კვლევითკითხვას/კითხვებს;ჰიპოთეზას;კვლევისმეთოდოლოგიას;გამოსაყენებელი
ლიტერატურისმიმოხილვას.მაგისტრისაკადემიურიხარისხისმქონეუცხოელსტუდენტებს(ანმოქალაქეობის
არმქონეპირებს)უფლებააქვთჩააბარონაღნიშნულსადოქტოროპროგრამაზესაქართველოსკანონმდებლო
ბითგათვალისწინებულიპროცედურებისსრულიდაცვითდაპროგრამაზედაშვებისზემოთმითითებულიწინა
პირობებისშესრულებისსაფუძველზე.
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 55ECTS,სწავლებისხანგრძლივობა3წელი.
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია:ევროპისმცოდნეობისდოქტორი;
და საქ მე ბა:ევროპისმცოდნეობისსადოქტოროპროგრამაუზრუნველყოფსღირებულკომპეტენციებსსწავლე
ბისთვის,დამოუკიდებელიკვლევისწარმართვისთვისდაშემდეგსფეროებშიკარიერისგანხილვისთვალსაზ
რისით:
 უმაღლესისაგანმანათლებლოდაწესებულებები;
 საჯაროდასამთავრობოსამსახური;
 არასამთავრობოდასაერთაშორისოორგანიზაციები,ევროპულიინსტიტუტები;
 პოლიტიკურიორგანიზაციები;
 კერძობიზნესი;
 კონსალტინგურიორგანიზაციები;
 მედიადასაინფორმაციოცენტრები;
ევროპისმცოდნეობისდოქტორსშესაძლებლობააქვსგააგრძელოსმაღალიაკადემიურიხარისხისკვლევითი
საქმიანობაროგორცსაქართველოშიასევესაზღვარგარეთ.
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
0179,ქ.თბილისი,ი.ჭავჭავაძისგამზ.3,თსუ,IIკორპუსიოთახიN406,
მარიამქველაძე,ელ.ფოსტა:helpdesk.ies@tsu.ge
ევროპისმცოდნეობისსადოქტოროპროგრამისშესახებინფორმაციაიხილეთშემდეგელექტრონულმისამარ
თზე:http://ies.tsu.edu.ge/ge/doctorate/
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სა ბა კა ლავ რო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი:

ერ თსა ფე ხუ რი ანი სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი:
ერ თსა ფე ხუ რი ანი სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა „მე დი ცი ნა“ 
მი სა ნი ჭე ბე ლი ხა რის ხი;დიპლომირებულიმედიკოსი;
სწავ ლე ბის ენა:ქართული;
2021-2022 სას წავ ლო წლის მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი: 100ადგილი.
ერ თსა ფე ხუ რი ანი სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი სათ ვის ერ თი ან ერ ოვ ნულ გა მოც დებ ზე სა ვალ დე ბუ-
ლო საგ ნე ბია:ბიოლოგია;ინგლისურიენა;ქართულიენადალიტერატურა;
მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი:
ქართულიენადალიტერატურა55%;
უცხოენა(ინგ)75%;
ბიოლოგია65%;
მათემატიკა50%/ფიზიკა50%/ქიმია55%.
არ ჩე ვი თი საგ ნე ბია:ფიზიკა/ქიმია/მათემატიკა;
ად გი ლე ბის რა ოდ ენ ობა არ ჩე ვი თი საგ ნე ბის მი ხედ ვით: ფიზიკა–30;ქიმია–40;მათემატიკა–30;
დიპლომირებულმედიკოსსუფლებააქვსსწავლაგანაგრძოსმაგისტრატურაში,დოქტორანტურაშიან/დარე
ზიდენტურისალტერნატიულდიპლომისშემდგომსაგანმანათლებლოპროგრამაზე,ანიმუშაოსსაქართველოს
კანონმდებლობითდადგენილიშეზღუდვებისგათვალისწინებით.
სწავ ლის სა ფა სუ რი:2250ლარი

ერ თსა ფე ხუ რი ანი სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა „მე დი ცი ნა“
მი სა ნი ჭე ბე ლი ხა რის ხი;დიპლომირებულიმედიკოსი;
სწავ ლე ბის ენა: ინგლისური;
2021-2022 სას წავ ლო წლის მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი: 10ადგილი.
ერ თსა ფე ხუ რი ან სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი სათ ვის ერ თი ან ერ ოვ ნულ გა მოც დებ ზე სა ვალ დე ბუ ლო 
საგ ნე ბია:ბიოლოგია;ინგლისურიენა;ქართულიენადალიტერატურა;
მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი:
ქართულიენადალიტერატურა55%;
უცხოენა(ინგ)85%;
ბიოლოგია65%;
მათემატიკა50%/ფიზიკა50%/ქიმია55%.
არ ჩე ვი თი საგ ნე ბია:ფიზიკა/ქიმია/მათემატიკა;

მედიცინის ფაკულტეტი

ად გი ლე ბის რა ოდ ენ ობა არ ჩე ვი თი საგ ნე ბის მი ხედ ვით: ფიზიკა3;ქიმია4;მათემატიკა3;
დიპლომირებულმედიკოსსუფლებააქვსსწავლაგანაგრძოსმაგისტრატურაში,დოქტორანტურაშიან/დარე
ზიდენტურისალტერნატიულდიპლომისშემდგომსაგანმანათლებლოპროგრამაზე,ანიმუშაოსსაქართველოს
კანონმდებლობითდადგენილიშეზღუდვებისგათვალისწინებით.
სწავ ლის სა ფა სუ რი:2250ლარისაქართველოსმოქალაქეებისათვის.
ერ თსა ფე ხუ რი ანი სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა „სტო მა ტო ლო გია“
მი სა ნი ჭე ბე ლი ხა რის ხი;დიპლომირებულისტომატოლოგი;
სწავ ლე ბის ენა:ქართული;
2021-2022 სას წავ ლო წლის მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი: 40ადგილი.
ერ თსა ფე ხუ რი ან სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი სათ ვის ერ თი ან ერ ოვ ნულ გა მოც დებ ზე სა ვალ დე ბუ ლო 
საგ ნე ბია:ბიოლოგია;ინგლისურიენა;ქართულიენადალიტერატურა;
მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი:
ქართულიენადალიტერატურა50%;
უცხოენა(ინგ)60%;
ბიოლოგია50%;
მათემატიკა45%/ფიზიკა45%/ქიმია50.
არ ჩე ვი თი საგ ნე ბია:ფიზიკა/ქიმია/მათემატიკა;
არ ჩე ვი თი საგ ნე ბია: ფიზიკა/ქიმია/მათემატიკა;
ად გი ლე ბის რა ოდ ენ ობა არ ჩე ვი თი საგ ნე ბის მი ხედ ვით: ფიზიკა12;ქიმია12;მათემატიკა16;
დიპლომირებულსტომატოლოგსუფლებააქვსსწავლაგანაგრძოსმაგისტრატურაში,დოქტორანტურაშიან/და
რეზიდენტურისალტერნატიულდიპლომისშემდგომსაგანმანათლებლოპროგრამაზე,ანიმუშაოსსაქართვე
ლოსკანონმდებლობითდადგენილიშეზღუდვებისგათვალისწინებით.
სწავ ლის სა ფა სუ რი:2250ლარი

სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი:

სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა „სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვა“
მი სა ნი ჭე ბე ლი ხა რის ხი: საზოგადოებრივიჯანდაცვისმაგისტრი.
სწავ ლე ბის ენა: ქართული
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120ECTS
პროგ რა მა ზე მი ღე ბის წი ნა პი რო ბე ბი: სამაგისტროპროგრამაზეჩარიცხვისმსურველსუნდაჰქონდესბაკა
ლავრისანმასთანგათანაბრებულიხარისხი (დიპლომი). სამაგისტროპროგრამაზეჩარიცხვისმსურველებმა
უნდაჩააბარონსაერთოსამაგისტროგამოცდადაშიდაგამოცდასპეციალობაში.
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მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია/და საქ მე ბა:საზოგადოებრივიჯანდაცვისსამაგისტროპროგრამაიძლევაკვა
ლიფიკაციას, რაც მოეთხოვებათ დარგის სპეციალისტებს ჯანდაცვისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
დაწესებულებებში,(მათშორისკლინიკურმენეჯერებს),საზოგადოებრივიჯანდაცვისსაკითხებზეორიენტირე
ბულსამთავრობოდაარასამთავრობოორგანიზაციებში,საერთაშორისოორგანიზაციებშიწამყვანპოზიციებზე
თანამდებობისდასაკავებლად.
სწავ ლის სა ფა სუ რი:2250ლარი

სა დოქ ტო რო პროგ რა მე ბი:

სა დოქ ტო რო პროგ რა მა „კლი ნი კუ რი და ტრან სლი აცი ური მე დი ცი ნა“
მი სა ნი ჭე ბე ლი ხა რის ხი:მედიცინისდოქტორი;
სა დოქ ტო რო პროგ რა მა „ტრან სლი აცი ური ბიო-მე დი ცი ნა“ (მი მარ თუ ლე ბა – „ჰე პა ტო ლო გია“) 
მი სა ნი ჭე ბე ლი ხა რის ხი: მედიცინისდოქტორი
სა დოქ ტო რო პროგ რა მა „სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვა და ეპ იდ ემი ოლ ოგია“ 
მი სა ნი ჭე ბე ლი ხა რის ხი: საზოგადოებრივიჯანდაცვისდოქტორი;

სადოქტოროპროგრამებისშესახებინფორმაციაიხილეთშემდეგელექტრონულმისამართზე:
https://www.tsu.ge/ge/faculties/medicine/news/

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
0159,თბილისი,ბელიაშვილისქ.N78;

ტელ:(+99532)2913125;
ფაქსი:(+99532)2540823.

ელ.ფოსტა:medicine@tsu.ge
ვებგვერდი:http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/medicine

https://www.facebook.com/groups/171375696404085/

სა ბა კა ლავ რო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი:

20212022სასწავლოწელსეკონომიკისადაბიზნესისფაკულტეტისაბაკალავროპროგრამებზემიიღებს1350
აბიტურიენტს.მათგან400აბიტურიენტსსახელმწიფოსმიერსრულადდაფინანსებულპროგრამებზე.

სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მა „ეკ ონ ომ იკა“
სწავ ლე ბის ენა: ქართული
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და სა ხე ლე ბა:ეკონომიკისბაკალავრი
მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი:ეკონომიკისსაბაკალავროპროგრამაზესწავლისუფლებისმოსაპოვებლადაბიტური
ენტმაუნდაჩააბაროსერთიანიეროვნულიგამოცდები
შემ დეგ საგ ნებ ში:
 ქართულიენადალიტერატურა(25%);
 უცხოენა(20%);
 მათემატიკა(20%).

მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი:400ადგილი(100%იანისახელმწიფოპროგრამულიდაფინანსება);
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 240ECTS
არ ჩე ვი თი მო დუ ლე ბი: 
 ეკონომიკურიპოლიტიკა;
 მაკროეკონომიკა;
 საერთაშორისოეკონომიკა;
 მენეჯერულიეკონომიკა;
 ეკონომეტრიკადამათემატიკურიეკონომიკა;
 ეკონომიკურიდასოციალურისტატისტიკა;
 შრომისეკონომიკა.

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
საქართველო,თბილისი0186,უნივერსიტეტისქ.2,თსუმე10(მაღლივი)კორპუსი.
ტელ.:2250484
ელ.ფოსტა:www.economics@tsu.ge
ვებგვერდი:https://www.tsu.ge

სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მა „ბიზ ნე სის ად მი ნის ტრი რე ბა“
სწავ ლე ბის ენა: ქართული
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და სა ხე ლე ბა:ბიზნესისადმინისტრირებისბაკალავრი
მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი:ბიზნესისადმინისტრირებისსაბაკალავროპროგრამაზესწავლისუფლებისმოსაპო
ვებლადაბიტურიენტმაუნდაჩააბაროსერთიანიეროვნულიგამოცდები

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
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შემ დეგ საგ ნებ ში:
 ქართულიენადალიტერატურა(25%);
 უცხოენა(20%);
 მათემატიკა(20%);
 ისტორია(25%).

მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი: 250ადგილიმათემატიკით/250ადგილიისტორიით.
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 240ECTS
არ ჩე ვი თი მო დუ ლე ბი:
 ბუღალტრულიაღრიცხვადააუდიტი;
 მარკეტინგი;
 მენეჯმენტი;
 გლობალურგარემოშიმენეჯმენტი;
 ფინანსებიდასაბანკოსაქმე;
 ტურიზმისადამასპინძლობისმენეჯმენტი;
 საერთაშორისობიზნესი;
 ინფორმაციულიტექნოლოგიებისმენეჯმენტი.

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
საქართველო,თბილისი0186,უნივერსიტეტისქ.2,თსუმე10(მაღლივი)კორპუსი.
ტელ.:2250484
ელ.ფოსტა:www.economics@tsu.ge
ვებგვერდი:https://www.tsu.ge

სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მა „ტუ რიზ მი“
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და სა ხე ლე ბა: ბიზნესისადმინისტრირებისბაკალავრიტურიზმში
სწავ ლე ბის ენა:ქართული
მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი: ტურიზმისსაბაკალავროპროგრამაზესწავლისუფლებისმოსაპოვებლადაბიტურიენ
ტმაუნდაჩააბაროსერთიანიეროვნულიგამოცდები
შემ დეგ საგ ნებ ში:
 ქართულიენადალიტერატურა(25%);
 უცხოენა(20%);
 მათემატიკა(20%);
 ისტორია(25%).

მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი: 300
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 240ECTS
არ ჩე ვი თი მო დუ ლე ბი:
 ტურიზმისმენეჯმენტი;
 სასტუმროსადაკურორტისმენეჯმენტი;

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია: 
ტურიზმისსაერთაშორისოსკოლა:
საქართველო,თბილისი0179,ვაჟაფშაველასგამზირი44,
ტელ:2250484ელ.ფოსტა:turskola@tsu.ge

სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მა „ეკ ონ ომ იკა“ (თსუ ეკ ონ ომ იკ ის სა ერ თა შო რი სო სკო ლის ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი 
სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მა)
სწავ ლე ბის ენა:ინგლისური
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და სა ხე ლე ბა:ეკონომიკისბაკალავრი
მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი: ეკონომიკისსაბაკალავროპროგრამაზესწავლისუფლებისმოსაპოვებლადაბიტური
ენტმაუნდაჩააბაროსერთიანიეროვნულიგამოცდები
შემ დეგ საგ ნებ ში:
 ქართულიენადალიტერატურა(25%);
 ინგლისურიენა(65%);
 მათემატიკა(50%).

მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი: 150
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 240ECTS
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
საქართველო,თბილისი0108,ზანდუკელისქ.16
ტელ.:2507177
ელ.ფოსტა:info@iset.ge
ვებგვერდი:https://iset.tsu.ge/

სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი:

სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა „ეკ ონ ომ იკა“
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და სა ხე ლე ბა: ეკონომიკისმაგისტრი
სწავ ლე ბის ენა: ქართული
მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი:საერთოსამაგისტროგამოცდა:იმისათვის,რომმაგისტრანტობისკანდიდატმაგადა
ლახოსმინიმალურიკომპეტენციისზღვარი,მანუნდადააგროვოსტესტისნაწილისათვისგანსაზღვრულიპრო
ცენტულიმაჩვენებლისშესაბამისქულაზემეტი:წაკითხულისგააზრება–30%;ანალიტიკურიწერა–30%;ლოგი
კურიმსჯელობა–30%;რაოდენობრივიმსჯელობა–25%.
შიდაგამოცდა:ეკონომიკისპრინციპებში.მინიმალურიკომპეტენციისზღვარი:50ქულა(100დან);
პროგ რა მის წი ნა პი რო ბა:ბაკალავრისაკადემიურიხარისხი.
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120ECTS
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არ ჩე ვი თი მო დუ ლე ბი: 
 თეორიულიეკონომიკა;
 ეკონომიკისადაეკონომიკურიაზრისისტორია;
 საერთაშორისოეკონომიკა;
 გლობალურიფინანსები;
 ეკონომიკურიპოლიტიკადაეკონომიკურიდიპლომატია;
 მაკროეკონომიკა;
 ეკონომიკურიდასოციალურისტატისტიკა;
 ბიზნესისეკონომიკა;
 ეკონომეტრიკადამათემატიკურიეკონომიკა.

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
საქართველო,თბილისი0186,უნივერსიტეტისქ.2,თსუმე10(მაღლივი)კორპუსი.
ტელ.:2250484
ელ.ფოსტა:www.economics@tsu.ge
ვებგვერდი:https://www.tsu.ge

სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა „ბიზ ნე სის ად მი ნის ტრი რე ბა“
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და სა ხე ლე ბა: ბიზ ნე სის ად მი ნის ტრი რე ბის მა გის ტრი
სწავ ლე ბის ენა: ქართული
მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი: საერთოსამაგისტროგამოცდა: იმისათვის,რომმაგისტრანტობის კანდიდატმა გა
დალახოს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, მან უნდადააგროვოს ტესტის ნაწილისათვის განსაზღვრული
პროცენტულიმაჩვენებლისშესაბამისქულაზემეტი:წაკითხულისგააზრება–30%;ანალიტიკურიწერა–30%;
ლოგიკურიმსჯელობა–30%;რაოდენობრივიმსჯელობა–25%.
შიდაგამოცდა:ბიზნესისადმინისტირება.მინიმალურიკომპეტენციისზღვარი:21ქულა(40დან);
პროგ რა მის წი ნა პი რო ბა:ბაკალავრისაკადემიურიხარისხი
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა:120ECTS
არ ჩე ვი თი მო დუ ლე ბი:
 მენეჯმენტი;
 ადამიანურირესურსებისმენეჯმენტი;
 ფინანსებიდასაბანკოსაქმე;
 ბუღალტრულიაღრიცხვადააუდიტი;
 მარკეტინგი;
 საერთაშორისობიზნესი;
 ტურიზმისადამასპინძლობისმენეჯმენტი;
 ინფორმაციულიტექნოლოგიებისმენეჯმენტი.

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:

საქართველო,თბილისი0186,უნივერსიტეტისქ.2,თსუმე10(მაღლივი)კორპუსი.
ტელ.:2250484
ელ.ფოსტა:www.economics@tsu.ge
ვებგვერდი:https://www.tsu.ge

სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა „ტუ რიზ მი“
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და სა ხე ლე ბა: ტუ რიზ მი სა და მას პინ ძლო ბის მე ნეჯ მენ ტის მა გის ტრი
სწავ ლე ბის ენა: ქართული
მიღებისპროცედურები:საერთოსამაგისტროგამოცდა:იმისათვის,რომმაგისტრანტობისკანდიდატმაგადალა
ხოსმინიმალურიკომპეტენციისზღვარი,მანუნდადააგროვოსტესტისნაწილისათვისგანსაზღვრულიპროცენტუ
ლიმაჩვენებლისშესაბამისქულაზემეტი:წაკითხულისგააზრება–30%;ანალიტიკურიწერა–30%;ლოგიკურიმსჯე
ლობა–30%;რაოდენობრივიმსჯელობა–25%.
ში და გა მოც დე ბი: „შესავალიტურიზმში“დაინგლისურიენა(B1დონე)
მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი:51ქულა(100დან).
პროგ რა მის წი ნა პი რო ბა: ბაკალავრისაკადემიურიხარისხი.
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120ECTS
მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი: 30
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
საქართველო,თბილისი0186,უნივერსიტეტისქ.2,თსუმე10(მაღლივი)კორპუსი.
ტელ.:2250484
ელ.ფოსტა:www.economics@tsu.ge
ვებგვერდი:https://www.tsu.ge

სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა „ეკ ონ ომ იკა“ (თსუ ეკ ონ ომ იკ ის სა ერ თა შო რი სო სკო ლის ინ-
გლი სუ რე ნო ვა ნი სა მა გის ტრო პროგ რა მა)
სწავ ლე ბის ენა: ინგლისური
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და სა ხე ლე ბა:ეკონომიკისმაგისტრი
მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი: საერთოსამაგისტროგამოცდა:იმისათვის,რომმაგისტრანტობისკანდიდატმაგადა
ლახოსმინიმალურიკომპეტენციისზღვარი,მანუნდადააგროვოსტესტისნაწილისათვისგანსაზღვრულიპროცენ
ტულიმაჩვენებლისშესაბამისქულაზემეტი:წაკითხულისგააზრება–30%;ანალიტიკურიწერა–30%;ლოგიკური
მსჯელობა–30%;რაოდენობრივიმსჯელობა–25%.
ში და გა მოც დე ბი: მათემატიკა,ზოგადიუნარებიდაინგლისურიენა(B2დონე)
მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი: 51ქულა(100დან).
პროგ რა მის წი ნა პი რო ბა: ბაკალავრისაკადემიურიხარისხი.
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა:120ECTS
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
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საქართველო,თბილისი0108,ზანდუკელისქ.16
ტელ.:2507177
ელ.ფოსტა:info@iset.ge
ვებგვერდი:https://iset.tsu.ge/

სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა „ტუ რიზ მი“ (ერ თობ ლი ვი სა მა გის ტრო პროგ რა მა საფ რან გე-
თის ლუ მი ერ ის ლი ონ 2 უნ ივ ერ სი ტეტ თან)
სწავ ლე ბის ენა:ქართული,ფრანგულენოვანიკომპონენტით
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და სა ხე ლე ბა:ტურიზმისმაგისტრი—თსუსმხრიდან,ტურიზმისდაკულტურუ
ლიმემკვიდრეობისმაგისტრი—ლლუ2ისმხრიდან
მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი: საერთოსამაგისტროგამოცდა:იმისათვის,რომმაგისტრანტობისკანდიდატმაგადა
ლახოსმინიმალურიკომპეტენციისზღვარი,მანუნდადააგროვოსტესტისნაწილისათვისგანსაზღვრულიპროცენ
ტულიმაჩვენებლისშესაბამისქულაზემეტი:წაკითხულისგააზრება–30%;ანალიტიკურიწერა–30%;ლოგიკური
მსჯელობა–30%;რაოდენობრივიმსჯელობა–25%.
ში და გა მოც დე ბი: ტურიზმიდაფრანგულიენა(B1დონე)
მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი:51ქულა(100დან).
პროგ რა მის წი ნა პი რო ბა: ბაკალავრისაკადემიურიხარისხი.
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120ECTS
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
საქართველო,თბილისი0186,უნივერსიტეტისქ.2,თსუმე10(მაღლივი)კორპუსი.
ტელ.:2250484
ელ.ფოსტა:www.economics@tsu.ge
ვებგვერდი:https://www.tsu.ge

სა დოქ ტო რო პროგ რა მე ბი:

სა დოქ ტო რო პროგ რა მა „ეკ ონ ომ იკა“
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და სა ხე ლე ბა: ეკონომიკისდოქტორი
სწავ ლე ბის ენა:ქართული
მიღებისპროცედურები:საუნივერსიტეტოგამოცდაერთერთევროპულსამეცნიეროენაში(ინგლისური,
გერმანულიანფრანგული)B2დონისშესაბამისად.მინიმალურიკომპეტენციისზღვარი:51ქულა(100დან);
გასაუბრებადარგობრივკომისიასთან.
პროგ რა მის წი ნა პი რო ბა: მაგისტრისანმასთანგათანაბრებულიაკადემიურიხარისხი.
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: სასწავლოკომპონენტი–50ECTS,სწავლისსტანდარტულიხანგრძლივობა6სემესტრი.
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
საქართველო,თბილისი0186,უნივერსიტეტისქ.2,თსუმე10(მაღლივი)კორპუსი.

ტელ.:2250484
ელ.ფოსტა:www.economics@tsu.ge
ვებგვერდი:https://www.tsu.ge

სა დოქ ტო რო პროგ რა მა „ბიზ ნე სის ად მი ნის ტრი რე ბა“
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და სა ხე ლე ბა:ბიზნესადმინისტრირებისდოქტორი
სწავ ლე ბის ენა: ქართული
მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი:საუნივერსიტეტოგამოცდაერთერთევროპულსამეცნიეროენაში(ინგლისური,
გერმანულიანფრანგული)B2დონისშესაბამისად.მინიმალურიკომპეტენციისზღვარი:51ქულა(100დან);
გასაუბრებადარგობრივკომისიასთან.
პროგ რა მის წი ნა პი რო ბა: მაგისტრისანმასთანგათანაბრებულიაკადემიურიხარისხი.
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: სასწავლოკომპონენტი—50ECTS,სწავლისსტანდარტულიხანგრძლივობა6სემესტრი
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
საქართველო,თბილისი0186,უნივერსიტეტისქ.2,თსუმე10(მაღლივი)კორპუსი.
ტელ.:2250484
ელ.ფოსტა:www.economics@tsu.ge
ვებგვერდი:https://www.tsu.ge

სა დოქ ტო რო პროგ რა მა „ტუ რიზ მი სა და მას პინ ძლო ბის მე ნეჯ მენ ტი“
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და სა ხე ლე ბა:ტურიზმისდოქტორი
სწავ ლე ბის ენა: ქართული
მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი:საუნივერსიტეტოგამოცდაერთერთევროპულსამეცნიეროენაში(ინგლისური,
გერმანულიანფრანგული)B2დონისშესაბამისად.მინიმალურიკომპეტენციისზღვარი:51ქულა(100დან);
გასაუბრებადარგობრივკომისიასთან.
პროგ რა მის წი ნა პი რო ბა:მაგისტრისანმასთანგათანაბრებულიაკადემიურიხარისხი.
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: სასწავლოკომპონენტი—50ECTS,სწავლისსტანდარტულიხანგრძლივობა6სე
მესტრი.

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
საქართველო,თბილისი0186,უნივერსიტეტისქ.2,თსუმე10(მაღლივი)კორპუსი.

ტელ.:2250484
ელ.ფოსტა:www.economics@tsu.ge

ვებგვერდი:https://www.tsu.ge
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