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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი – N1

 არისმსოფლიოსაუკეთესოუნივერსიტეტების1.5%-ში /U.S. News&World Report 2021/;
 ჰყავს200-ზემეტიპარტნიორი უნ ივ ერ სი ტე ტი და კვლე ვი თი ცენ ტრი მსოფ ლი ოს 56 ქვე ყა ნა ში;
 ერაზმუს+ საერთაშორისო მობილობის ფარგლებში 2015-2020 წწ. – 361 და ფი ნან სე ბუ ლი 
 პრო ექ ტი ევ რო პის 29 ქვეყ ნის 149 უნ ივ ერ სი ტეტ თან; 2020-2022 წწ. – 141 საპ რო ექ ტო გა ნაცხა დი ერ აზ მუს+ სა-

ერ თა შო რი სო მო ბი ლო ბის ფარ გლებ ში;
 უნივერსიტეტშიმოქმედებს24უცხოენოვანიპროგრამა– სა ბა კა ლავ რო, სა მა გის ტრო, სა დოქ ტო-

რო და ერ თსა ფე ხუ რი ანი, მათ შო რის, სა ერ თა შო რი სო აკ რე დი ტა ცი ის და ABET აკ რე დი ტე ბუ ლი პროგ რა მე ბი;
 25000სტუდენტი (მათ შო რის უცხო ელი სტუ დენ ტე ბი 50 ქვეყ ნი დან) სწავ ლობს 240-მდე სა გან მა ნათ ლებ-

ლო პროგ რა მა ზე;
 თსუყველაზემოთხოვნადიუნივერსიტეტიასაქართველოში – აბ იტ ური ენ ტთა 1/3-თვის ის პირ ვე-

ლი არ ჩე ვა ნია;
 თსუბიბლიოთეკებშიგანთავსებულია8მილიონიწიგნიდა22მილიონზემეტიგამოგო-
ნება/პატენტი 60 ქვეყ ნი დან, სტუ დენ ტებ სა და პრო ფე სო რებს აქ ვთ წვდო მა სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ერო 
ელ ექ ტრო ნულ ბა ზებ სა და რე სურ სებ ზე;

 სტუდენტებსაქვთშესაძლებლობაჩაერთონთსუსამეცნიეროკვლევებში – ყო ველ წლი ურ ად 
ტარ დე ბა 200-ზე მე ტი სა მეც ნი ერო პრო ექ ტი, ერ თობ ლივ კვლე ვებ ში მო ნა წი ლე ობს 3 000-მდე უცხო ელი მეც-
ნი ერი; 

 თანამედროვესასწავლოსივრცეები– 16 კვლე ვი თი ინ სტი ტუ ტი, 85-მდე სას წავ ლო ლა ბო რა ტო რია; 
 სტუდენტების სწავლის გადასახადის საუნივერსიტეტო დაფინანსებისთვის 2022 წელს
700ათასილარიაგამოყოფილი;2021წელს800სტუდენტსდაუფინანსდასწავლა;

 თსუიძლევააქტიურისტუდენტური,კულტურულიდასპორტულიცხოვრებისშესაძლებლო-
ბას – 2017-2021 წლებ ში 3 მი ლი ონ ლა რზე მეტი გამოიყო სტუ დენ ტუ რი პრო ექ ტე ბის და სა ფი ნან სებ ლად; 
ყო ველ წლი ურ ად ტარ დე ბა 350-ზე მე ტი სტუ დენ ტუ რი ღო ნის ძი ება.

 თსუკურსდამთავრებულთადასაქმებისმაჩვენებელისხვადასხვაკვალიფიკაციისმიხედ-
ვით70-100%-ია.



4 5

თსუ მი სია

 ერ ოვ ნულ და ზო გად სა კა ცობ რიო ღი რე ბუ ლე ბა თა დამ კვიდ რე-
ბი სა და სა ზო გა დო ებ ის ინ ტე ლექ ტუ ალ ური, კულ ტუ რუ ლი და სო-
ცი ალ-ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბა;

 ახ ალი ცოდ ნის შექ მნა, შე ნახ ვა და გავ რცე ლე ბა;

ხედ ვა

 სა ზო გა დო ებ ის მოთხოვ ნებ თან და შრო მის ბა ზარ თან ჰარ მო ნი-
ზე ბუ ლი პროგ რა მე ბი;

 კვლე ვე ბის გაზ რდი ლი რა ოდ ენ ობა;
 პრო ცე სე ბის ინ ტერ ნა ცი ონ ალ იზ აცია;

ღი რე ბუ ლე ბე ბი

 თსუ იზი არ ებს ევ რო პუ ლი უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის დი დი ქარ ტი ით გან-
საზღვრულ იდე ალ ებს;

თსუ დღეს 

 თსუ-ში დღეს სწავ ლობს  25 000 მდე  სტუ დენ ტი  (60,6%  ქა ლი,  39,4 %  
კა ცი);

 ქვეყნის მასშტაბით ყოველმა მესამე აბიტურიენტმაყოველმა მესამე აბიტურიენტმა პირველი 
არჩევანი კვლავ თსუ-ზე გააკეთა;

 2021-2022 სასწავლო წელს ჩაირიცხა 7265 სტუდენტი; 
 თსუ-ში დღეს სწავლობენ სტუდენტები 56 ქვეყნიდან;
 2021 წელს თსუ 4114 სტუდენტმა დაამთავრა;
 თსუ  თა ნამ შრომ ლე ბი :თსუ  თა ნამ შრომ ლე ბი :

 აკ ად ემი ური პერსონალი – 734; სა მეც ნი ერო  პერსონალი – 909;
 მოწ ვე ული ლექ ტო რი და მას წავ ლე ბე ლი – 1386;
 ად მ ინ ის ტრა ცი ული და დამ ხმა რე პერ სო ნა ლი – 1229;
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უნივერსიტეტის მართვა

უნ ივ ერ სი ტე ტის მთა ვა რი მმარ თვე ლო ბი თი ორ გა ნო არ ის 38 წევ რი ანი აკ ად ემი ური საბ ჭო. აკ ად ემი ურ 
საბ ჭო ში თი თოეული ფა კულ ტე ტი დან აირ ჩე ვა სა მი წარ მო მად გე ნე ლი. თი თოეული და მო უკ იდ ებ ელი სა-
მეც ნი ერო-კვლე ვი თი ერ თე ულ იდ ან – თი თო წარ მო მად გე ნე ლი.
წარ მო მად გენ ლო ბი თი საბ ჭოს (სე ნა ტის) არ ჩე ვა ხდე ბა 4 წლის ვა დით, სა ყო ველ თაო, პირ და პი რი, თა ნას-
წო რი არ ჩევ ნე ბის სა ფუძ ველ ზე, ფა რუ ლი კენ ჭის ყრით. სტუ დენ ტე ბი საბ ჭოს სრუ ლი შე მად გენ ლო ბის ერთ 
მე სა მედს შე ად გე ნენ.
რექ ტო რი უნ ივ ერ სი ტე ტის უმ აღ ლე სი აკ ად ემი ური თა ნამ დე ბო ბის პი რია, არ ის აკ ად ემი ური საბ ჭოს თავ-
მჯდო მა რე.
კან ცლე რი (ად მი ნის ტრა ცი ის ხელ მძღვა ნე ლი) არ ის უნ ივ ერ სი ტე ტის უმ აღ ლე სი ად მი ნის ტრა ცი ული მმარ-
თვე ლი ფი ნან სუ რი, მა ტე რი ალ ური და ად მი ნის ტრა ცი ული რე სურ სე ბის სფე რო ში; წარ მო ად გენს უნ ივ ერ-
სი ტეტს სა ფი ნან სო-ეკ ონ ომ იკ ურ ურ თი ერ თო ბებ ში.
7 ფა კულ ტე ტი დან თი თოეულს მარ თავს არ ჩე ული ფა კულ ტე ტის საბ ჭო, დე კა ნის ხელ მძღვა ნე ლო ბით.

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

ახ ალი სა კონ სტი ტუ ციო მუხ ლი 2018 წლის 16 დე კემ ბერს შე ვი და ძა ლა ში;
27-ე მუხ ლში ცვლი ლე ბა თსუ-ს ინ იცი ატ ივ ით შე ვი და, რომ ლი თაც უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის ავ ტო ნო მია 
და აკ ად ემი ური თა ვი სუფ ლე ბაა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი;
ცვლი ლე ბა შე ვი და კა ნონ ში „მა უწყებ ლო ბის შე სა ხებ“, რო მე ლიც სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტებს 
სა უნ ივ ერ სი ტე ტო მა უწყებ ლო ბის უფ ლე ბას აძ ლევს;
მიმ დი ნა რე ობს მო ლა პა რა კე ბა სა ხელ მწი ფო და კერ ძო სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლებ თან სტუ-
დენ ტთა შრო მი თი უფ ლე ბე ბის და სა ცა ვად;
სტუდენტის სტატუსის განსაზღვრასთან დაკავშირებით თსუ-ს ინიციატივით მუშავდება კანონ-
პროექტი.

ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფა

ავ ტო რი ზა ცია 2024 წლამ დე;
 პროგრამების 80% აკრედიტებული/რეაკრედიტირებულია; პროგრამების 20% რეაკრედიტა-

ციის პროცესშია; კლასტერული აკრედიტაციის პროცესი დაწყებულია;
 უნ ივ ერ სი ტე ტის ინ ტეგ რი რე ბა უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის ევ რო პულ სივ რცე ში;
 უნ ივ ერ სი ტე ტის ინ სტი ტუ ცი ური ეფ ექ ტი ან ობ ის და გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბა;
 პროგ რა მებ ში სა ერ თა შო რი სო და ად გი ლობ რი ვი შრო მის ბაზ რის მოთხოვ ნე ბის გათ ვა ლის-

წი ნე ბა; 
 სწავ ლა-სწავ ლე ბის ახ ალ მოთხოვ ნებ თან შე სა ბა მი სო ბა, სწავ ლა სა და კვლე ვა ში თა ნა მედ-

რო ვე მიდ გო მე ბის და ნერ გვა;
 ორ მა გი, ერ თობ ლი ვი და სა ერ თა შო რი სოდ აკ რე დი ტე ბუ ლი პროგ რა მე ბის გან ვი თა რე ბის 

ხელ შეწყო ბა;

თბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტიEUA-სინსტიტუციური
აკრედიტაციისმოლოდინშია;



8 9

რექტორთა მუდმივმოქმედი კონფერენცია

საქართველოს რექტორთა მუდმივმოქმედი კონფერენცია ევროპისუნივერსიტეტებისასოციაციის
(EUA) სრული წევრი გახდა;

რექტორთა მუდმივმოქმედი კონფერენცია 2019 წელს დაფუძნდა და 35უნივერსიტეტსაერთიანებს;

2021 წელს თსუ რექტორი გიორგიშარვაშიძე კავშირის თავმჯდომარედ მეორე ვადით აირჩიეს.

 ივანეჯავახიშვილის
სახელობისთბილისის
სახელმწიფოუნივერსიტეტი
მსოფლიოსსაუკეთესო
უნივერსიტეტების1,5%-ში
შედის– U.S.News&World Report-ის 
2021 წლის რანჟირებით (Best Global 
University Ranking) და 398-ე ადგილს 
იკავებს.
 ერთადერთიუნივერსიტეტია
სამხრეთკავკასიაში, რომელიც 
უკვე მეექვსე წელია თაიმსის 
მსოფლიო უნივერსიტეტების 
რანჟირებაში (Times Higher Education 
World University Rankings) ხვდება.
 თსუQSWorldUniversi-
tyRankings2022წლის
მსოფლიოუნივერსიტეტების
რანჟირებაში30ადგილით
დაწინაურდადა571-580-ე
ადგილზეა;
 თსუპირველიაშემდეგი
მაჩვენებლებითაც: Round 
University Ranking 2020 (N 612); 
Shanghai Academic Ranking of the 
World Universities (თსუ ფიზიკის 
მიმართულება 2021 წელს N151-200 
პოზიციას იკავებს);

თსუ – მსოფლიო რუკაზე
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თსუ 2022 წელს გთა ვა ზობთუცხოენოვანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამები
220 პროგრამას, მათ შორის:

საბაკალავრო პროგრამა

ერთსაფეხურიანი პროგრამა

სამაგისტრო პროგრამა

სადოქტორო პროგრამა

ქართულ ენაში მომზადების 
პროგრამა

მასწავლებელთა მომზადების
ინტეგრირებული პროგრამა

67

3

99

49

1

1

1 მასწავლებელთა მომზადების 
პროგრამა

24
უცხოენოვანი

პროგრამა

10
საბაკალავრო

პროგრამა

10
სამაგისტრო
პროგრამა

3
სადოქტორო
პროგრამა

1
ერთსაფეხურიანი

პროგრამა

9 
უცხოენოვანი 

პროგრამა 
მზადების 

პროცესშია

თსუ სტუდენტებს საერთაშორისოდ 

აკრედიტებულ პროგრამებს სთავაზობს:

რეგიონში პირველად, თსუ პროგრამებმა ამერიკის ინჟინერი-

ისა და ტექნოლოგიების სააკრედიტაციო საბჭოს (ABET) 

აკრედიტაცია მიიღო;

ელ ექ ტრუ ლი და ელ ექ ტრო ნუ ლი ინ ჟი ნე რია – 50 სტუ დენ ტი;

კომ პი უტ ერ ული მეც ნი ერ ება – 130 სტუ დენ ტი;

სა ქარ თვე ლო მსოფ ლი ოში 36-ე ქვე ყა ნაა, სა დაც ABET-ის 

აკ რე დი ტე ბუ ლი პროგ რა მე ბი მოქ მე დებს;

თსუ-ს სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მა ქი მი აში პირ ვე ლი პროგ რა-

მაა სა ქარ თვე ლო ში, რო მე ლიც ამ ერ იკ ის ქი მი ური სა ზო გა-

დო ებ ის მი ერ იქ ნე ბა სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი – 30 სტუ დენ ტი;

სა ქარ თვე ლო 24-ე ქვე ყა ნაა, სა დაც ACS-ის წარ მო მად გენ-

ლო ბა გა იხ სნა;

თსუ მედიცინის ფაკულტეტის ქართულ და ინგლისურენო-

ვანმა პროგრამებმა „მედიცინა“ და „Medicine“ მიიღეს აკრედი-

ტაცია WFMEWFME-ის მოთხოვნებთან ყველა კომპონენტის სრუ-

ლი შესაბამისობით;

FIBAAFIBAA-ს აკრედიტაცია მოიპოვეს:

ISETISET-ის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებმა 

ეკონომიკაში; ინგლისურენოვანმა პროგრამამ საჯარო 

მმართველობაში (მეორედ მოიპოვა აკრედიტაცია).
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ორ მა გი ხა რის ხის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა შემ დე გი პროგ რა მე ბი:

 სა მა გის ტრო პროგ რა მე ბი: • კი ოლ ნის უნ ივ ერ სი ტე ტის სა მა გის ტრო პროგ რა მა LL.M. Zu Köln (გერ მა ნუ-
ლე ნო ვა ნი) • სა მა გის ტრო პროგ რა მა „ტუ რიზ მი“ Université Lyon 2 • ვილნიუსის უნივერსიტეტის პროგრამა - 
ევროპისმცოდნეობის მაგისტრი

 სა დოქ ტო რო პროგ რა მე ბი – სა ერ თა შო რი სო პროგ რა მა მა თე მა ტი კა ში (ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი) University of Gottin-
gen – ევ რო პუ ლი ლი ტე რა ტუ რა (ქარ თულ-ფრან გუ ლი) – Universita di Bologna

 ქ. შპაიერის ად მი ნის ტრა ცი ულ მეც ნი ერ ებ ათა უნ ივ ერ სი ტეტ თან თა ნამ შრომ ლო ბით 14 წე ლია თსუ -ში „სა ჯა რო 
მმარ თვე ლო ბის“ პროგ რა მა ხორ ცი ელ დე ბა.

 ჰარ ვარ დის სა მარ თლის სკო ლა და თსუ იურ იდი ული ფა კულ ტე ტი წარ მა ტე ბით ახ ორ ცი ელ ებ ენ ერ თობ ლივ 
სა სერ ტი ფი კა ტო პროგ რა მას.

 Volkswagen Foundation-ის და ფი ნან სე ბით და ორ გერ მა ნულ უნ ივ ერ სი ტეტ თან თა ნამ შრომ ლო ბით სა დოქ ტო-
რო პროგ რა მა ში „ფი ზი კა“ ინ ტეგ რირ და ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი მო დუ ლი – Universität Bonn/Universität Siegen.

 2015 წლი დან თსუ-ში მოქ მე დებს SDSU 
სა ერ თა შო რი სო აკ რე დი ტა ცი ის მქო ნე /
ABET,CSA,WASC/ სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მე-
ბი STEM დარ გებ ში და გა იც ემა ამ ერ იკ ული 
დიპ ლო მიც;

 პროგ რა მებ მა ახ ლა ხანს მი იღ ეს ABET ექ-
სპერ ტე ბის უმა ღ ლესი შე ფა სე ბა;

 SDSU თა ნამ შრომ ლო ბით თსუ-ში გა ნახ ლდა 
და თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ებ ით აღ იჭ ურ-
ვა ლა ბო რა ტო რი ები და აუდ იტ ორი ები;

 SDSU პროგ რა მებ ზე სა ქარ თვე ლო ში 
სტუდენტთა 80% თსუ-ში სწავლობს;

 სტუ დენ ტე ბის 34% ქა ლია.

სან დი ეგ ოს სა ხელ მწი ფო 
უნ ივ ერ სი ტე ტის

პროგ რა მე ბი თსუ-ში

SDSU-TSU
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ISET - გზა წარმატებისკენ!

 საერთაშორისოდ აკრედიტებული ეკონომიკის პროგრამები (FIBAA);

 კურსდამთავრებულთა 98% დასაქმებულია. საშუალო ხელფასი 4-ჯერ აღემატება საქართველოს სტატისტიკის 
სამსახურის საშუალო შემოსავლის მონაცემებს;

 კურსდამთავრებულთა 34% სწავლას აგრძელებს მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებში;

 საბაკალავრო პროგრამა არის N1 ბიზნესისა და ეკონომიკის პროგრამებს შორის, ერთიანი ეროვნული 
გამოცდების ქულების მიხედვით;

 სკოლაში 12 ქვეყნის წარმომადგენელი სწავლობს.

თსუ „სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის“ პროგ რა მა

პროგ რა მა ხორ ცი ელ დე ბა თსუ და გერ მა ნი ის ქ. შპაიერის ად მი ნის ტრა ცი ულ მეც ნი ერ ებ ათა უნ ივ ერ სი ტე ტის თა-
ნამ შრომ ლო ბით;
აქ ვს სა ერ თა შო რი სო აკ რე დი ტა ცია და გას ცემს შე სა ბა მის დიპ ლომს;
100-მდე სტუ დენ ტმა გაიარა სას წავ ლო პრაქ ტი კა ევ რო პის ქვეყ ნე ბის სხვა დას ხვა სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბა ში;
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თსუ სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბა

 თსუ-ს ინსტიტუციური პარტნიორების, უნივერსიტეტების და კვლევითი ცენტრების რიცხვი 56 ქვეყანაში 400-
მდე აღწევს;

 ერაზმუს+ საერთაშორისო კრედიტ მობილობის ფარგლებში /ICM/, 2015-2021 წლებში, თსუ-ს მონაწილეობით 
დაფინანსდა 364 პროექტი, მათ შორის, 2020-2022 წწ. – 107 პროექტი ევროპის 29 ქვეყნის 100-ზე მეტ 
უნივერსიტეტთან.

 თსუ ლიდერია როგორც სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, ასევე საქართველოში 2015-2021 სასწავლო წლებში 
იმ სტუდენტებისა და პერსონალის რაოდენობით, რომლებმაც ევროპის უნივერსიტეტებში ისწავლეს და 
აიმაღლეს კვალიფიკაცია. ამ პერიოდში 2500-ზე მეტი მობილობა განხორციელდა როგორც თსუ-ს, ისე 
პარტნიორი ევროპული უნივერსიტეტების სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალის მიერ.

 აზიაში თსუ თანამშრომლობს 10 ქვეყნის 26 უნივერსიტეტთან.
 თსუ ყოველწლიურად იღებს მონაწილეობას Asia Science Camp-ში, აზიის სხვადასხვა ქვეყანაში (იაპონია, 

სინგაპური, ისრაელი, ტაილანდი, მალაიზია, ინდონეზია და ა.შ.)
 თსუ-ში სწავლობს 900 უცხოეთის მოქალაქე მსოფლიოს 50 ქვეყნიდან, მათ შორის, 100-ზე მეტი საერთაშო-

რისო სტუდენტი ყოველწლიურად ერაზმუს+ საერთაშორისო მობილობის და ორმხრივი გაცვლითი 
პროგრამების ფარგლებში.
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კვლე ვა თსუ-ში

 2021 წლის გან მავ ლო ბა ში თსუ-ში ხორ ცი ელ დე ბო და 200-ზე მე ტი (მათ შო რის 19 სა ერ თა შო რი სო) სა მეც-
ნი ერო პრო ექ ტი შემ დე გი დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის და ფი ნან სე ბით: შრსესფ, EC (H2020, Erasmus+), US (Em-
bassy, NIH, The East-West Management Institute, USAID, UNDP, UNICEF, US Department of State), United Kingdom 
Research and Innovation/Global Challenges Research Fund - UKRI/GCRF; Austrian Development Agency, BMBF … და 
სხვა;

 ევ რო კო მი სი ის ონ ლა ინ პლატ ფორ მის „და ფი ნან სე ბის და ტენ დე რე ბის პორ ტა ლი“ მო ნა ცე მე ბით, ევ რო კო-
მი სი ის ჩარ ჩო პროგ რა მე ბის და ფი ნან სე ბით 2021 წელს თსუ ჩა ერ თო 6 ახ ალ პრო ექ ტში (4 EPLUS, 1 Hori-
zon2020-MSCA-RISE და 1 Horizon2020-RIA);

 შოთა რუსთაველის სახელობის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის კონკურსებში 2021 წელს თსუ-ს 
მონაწილეობით წარდგენილმა 148-მა პრო ექ ტმა გა იმ არ ჯვა, რაც თით ქმის 2-ჯერ აღ ემ ატ ება 2019 წლის 
მაჩ ვე ნე ბელს (2020 წელს კონ კურ სი არ გა მარ თუ ლა);

 2021 წელს თსუ-ის თა ნამ შრომ ლე ბის ავ ტო რო ბით სა ერ თა შო რი სო რე ცენ ზი რე ბად იმ პაქტ-ფაქ ტო რი ან გა-
მო ცე მებ ში გა მოქ ვეყ ნდა 470 პუბ ლი კა ცია (ელ სე ვი ერ ის Scopus-ის ბა ზის მო ნა ცე მე ბი);

 უნ ივ ერ სი ტე ტი სა და ინ დუს ტრი ის თა ნამ შრომ ლო ბით გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლია 100-მდე პუბ ლი კა ცია (Scopus);

 ერ თობ ლივ კვლე ვებ ში ჩარ თუ ლია 3000-მდე უცხო ელი მეც ნი ერი;

 2021 წელს თსუ-ში დაცულია 91 სადოქტორო ნაშრომი.
ახალი მოთხოვნები დოქტორანტურაში

 ორი სამეცნიერო პუბლიკაციის გამოქვეყნება მაღალრეიტინგულ 
რეფერირებად საერთაშორისო ჟურნალებში;

 ორი პუბლიკაციიდან ერთი უნდა გამოქვეყნდეს ჟურნალში, 
რომელიც ინდექსირებულია Scopus-ის ან Web of Science-ის, ან 
ქართველოლოგიის და კავკასიოლოგიის მიმართულებებით, 
ERIH PLUS-ის ბაზებში;

 აკადემიურმა საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება სადისერტაციო 
საბჭოს ფუნქციები დაუბრუნდეს ფაკულტეტებს. საკითხი არის 
შესათანხმებლად გადაგზავნილი განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროში.

 მაღალი ენერგიების ფიზიკის სამეცნიერო-კვ-
ლევითი ინსტიტუტი;

 ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათე-
მატიკის ს/კ ინსტიტუტი;

 რაფიელ აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და 
ელექტროქიმიის ინსტიტუტი;

 ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლო-
გიის ინსტიტუტი;

 ალექსანდრე ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტი-
ტუტი;

 ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტი-
ტუტი;

 შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტი;

 ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი;
 პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანუ-

ლი ქიმიის ინსტიტუტი;
 კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის მინე-

რალური ნედლეულის ინსტიტუტი;
 ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის 

ინსტიტუტი;
 მიხეილ ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი;
 ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი;
 თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამა-

რთლის ინსტიტუტი;
 პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი;
 არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიე-

რების ინსტიტუტი;

თსუ სამეცნიერო-
კვლევითი ინსტიტუტები
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სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ერო თა ნამ შრომ ლო ბა 

 თსუ მეც ნი ერ ები ჩარ თუ ლი არი ან მნიშ ვნე ლო ვან სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ერო პრო ექ ტებ ში, მათ შო რი საა: 
ატ ომ ური ბირ თვუ ლი კვლე ვე ბის ევ რო პუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის CERN და ATLAS ექ სპე რი მენ ტე ბი, იულ იხ ის კვლე-
ვი თი ცენ ტრის (გერ მა ნია) COSY accelerator; იაპ ონი ის პრო ტო ნე ბის ამ აჩ ქა რე ბელ თა კომ პლექ სზე (J-PARC) 
მიმ დი ნა რე JEDI და Comet ექ სპე რი მენ ტე ბი, ხმელ თა შუა ზღვა ში მიმ დი ნა რე KM3Net ექ სპე რი მენ ტი, პრო ექ ტი 
FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) (გერ მა ნია);

 ერ თობ ლი ვი პუბ ლი კა ცი ები გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლია 150-ზე მეტ სა ერ თა შო რი სო პარ ტნი ორ თან ერ თად (Scopus);

 ერ თობ ლივ კვლე ვებ ში ჩარ თუ ლია 3000-მდე უცხო ელი მეც ნი ერი;

სა ქარ თვე ლო პირ ვე ლი ქვე ყა ნაა ევ რო კავ ში რის არ აწ ევ რი ქვეყ ნე ბი დან, სა დაც ევ რო პუ ლი აკ ად ემი ის 
(Academia Europaea) რე გი ონ ული ცენ ტრი გა იხ სნა.

ცენ ტრი თსუ ე. ან დრო ნი კაშ ვი ლის სახ. ფი ზი კის ინ სტი ტუტ ში ფუნ ქცი ონ ირ ებს.

ქარ თუ ლი ენ ის ცენ ტრე ბი ევ რო პულ უნ ივ ერ სი ტე ტებ ში
2012 წელს ლა იდ ენ ის უნ ივ ერ სი ტეტ ში, თსუ-სთან თა ნამ შრომ ლო ბით ქარ თუ ლი ენ-
ისა და კულ ტუ რის ცენ ტრი გა იხ სნა; 
ასევე 6 ევ რო პულ უნ ივ ერ სი ტეტ ში ქარ თუ ლი ენ ის ცენ ტრე ბის გახ სნა იგ ეგ მე ბა:

 ფრიდ რიხ ში ლე რის სა ხე ლო ბის იენ ის უნ ივ ერ სი ტე ტი, გერ მა ნია; Friedrich Schiller 
University Jena, Germany;

 ბრე მე ნის უნ ივ ერ სი ტე ტი, გერ მა ნია / University of Bremen, Germany;
 კა'ფოს კა რის უნ ივ ერ სი ტე ტი, იტ ალია / Ca'Foscari University of Venice, Italy;
 ეტ ვოშ ლო რან ტის უნ ივ ერ სი ტე ტი, უნ გრე თი / Eotvos Lorand University, Hungary;
 ტარ ტუს უნ ივ ერ სი ტე ტი, ეს ტო ნე თი / University of Tartu, Estonia;
 ვილ ნი უს ის უნ ივ ერ სი ტე ტი, ლი ეტ უვა / Vilnius University, Lithuania;

EPLO თსუ – თსუ-ში კიდევ ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის – ევროპული 
საჯარო სამართლის ორგანიზაციის (EPLO) წარმომადგენლობამ დაიდო ბინა.
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თსუ ბიბ ლი ოთ ეკ ებ ში (თსუ ბიბ ლი ოთ ეკა და ერ ოვ ნუ ლი 
სა მეც ნი ერო ბიბ ლი ოთ ეკა) და ცუ ლია 8 მი ლი ონი წიგ ნი 
და პე რი ოდ ული გა მო ცე მა, 22 მი ლი ონ ამ დე გა მო გო-
ნე ბა/პა ტენ ტი. მკითხველს აქ ვს წვდო მა თა ნა მედ რო ვე 
სამ კითხვე ლო დარ ბა ზებ თან, მუდ მი ვად გა ნახ ლე ბა დი 
ფონ დე ბის ელ ექ ტრო ნულ ვერ სი ებ ზე (www.ebooks.tsu.ge).
უნ ივ ერ სი ტე ტის პრო ფე სო რებ სა და სტუ დენ ტებს აქ ვთ 
ღია წვდო მა ის ეთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს ელ ექ ტრო ნულ ბა-
ზებ სა და რე სურ სებ ზე, რო გო რი ცაა: Elsevier, Scopus (www.
scopus.com), Sciencedirect (www.sciencedirect.com), EBSCO 
Econlit (https://goo.gl/ptblg3), (Royal Society Journal Collection 
(www.royalsocietypublishing.org), England Journal of Medicine 
(www.nejm.org), Oxford Textbook of Medicine (www.oxford-
medicine.com), BioOne (www.bioone.org), ECD-Library (www.
oecd-ilibrary.org), Cambridge Journals Online (www.journals.
cambridge.org), HINARI Health Access to Research Initiative 
– www.who.int/hinari). ეს, და მრა ვა ლი სხვა რე სურ სი მათ 
მსოფ ლიო სა მეც ნი ერო სი ახ ლე ებ ის რე ალ ურ დრო-
ში გაც ნო ბის და მსოფ ლიო წამ ყვან უნ ივ ერ სი ტე ტებ თან 
თა ნა ბა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის ფლო ბის სა შუ ალ ებ ას აძ-
ლევს.
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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

 თსუ ა. რაზ მა ძის სა ხე ლო ბის მა თე მა ტი კის ინ სტი ტუ ტის ჟურ ნა ლი: „Georgian Mathematical Journal“ – WOS/SCO-
PUS;

 თსუ ა. რაზ მა ძის სა ხე ლო ბის მა თე მა ტი კის ინ სტი ტუ ტის ჟურ ნა ლი „Memoirs on Differential Equations and Mathemat-
ical Physics“ – WOS/SCOPUS;

 თსუ ა. რაზ მა ძის სა ხე ლო ბის მა თე მა ტი კის ინ სტი ტუ ტის ჟურ ნალი „Transactions of A. Razmadze Mathematical Insti-
tute“ WOS/SCOPUS / ScienceDirect;

 თსუ ი. ვე კუ ას სა ხე ლო ბის გა მო ყე ნე ბი თი მა თე მა ტი კის სა მეც ნი ერო-კვლე ვი თი ინ სტი ტუ ტის ჟურ ნა ლი: „Bulletin 
of TICMI“ – SCOPUS;

 თსუ ი. ვე კუ ას სა ხე ლო ბის გა მო ყე ნე ბი თი მა თე მა ტი კის სა მეც ნი ერო-კვლე ვი თი ინ სტი ტუ ტის ჟურ ნა ლი: „Lecture 
Notes of TICMI“ – SCOPUS;

 თსუ შო თა რუს თა ვე ლის სა ხე ლო ბის ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის ინ სტი ტუ ტის ჟურ ნა ლი „Sjani“ (http://www.sjani.
ge/) – ERICH PLUS;

 თსუ პა ატა გუ გუშ ვი ლის სა ხე ლო ბის ეკ ონ ომ იკ ის ინ სტი ტუ ტის ჟურ ნა ლი „Ekonomisti“ (http://ekonomisti.tsu.
ge/?leng=eng&cat=nomer) – ERICH PLUS;

 თსუ ეკ ონ ომ იკ ისა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის რე ფე რი რე ბა დი და რე ცენ ზი რე ბა დი სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი-
ერო-ან ალ იტ იკ ური ჟურ ნა ლი „ეკ ონ ომ იკა და ბიზ ნე სი“ – ERICH PLUS.

თსუ მუ ზე უმი

თსუ მუ ზე უმი ათ ას ობ ით ექ სპო ნატს ინ ახ ავს, რომ ლე ბიც მუ ზე-
უმ ის სა გა მო ფე ნო დარ ბა ზებ ში და 7 მუ ზე უმ ის სივ რცე შია გან-
თავ სე ბუ ლი:

 არ ქე ოლოგი ის მუ ზე უმი;

 გე ოგ რა ფი ის მუ ზე უმი;

 ზო ოლ ოგი ის მუ ზე უმი;

 მი ნე რა ლო გი ის მუ ზე უმი;

 პა ლე ონ ტო ლო გი ის მუ ზე უმი;

 უნ ივ ერ სი ტე ტის ის ტო რი ის მუ ზე უმი;

 ქარ თუ ლი ემ იგ რა ცი ის მუ ზე უმი;

2019 წელს თსუ მუ ზე უმ ის გუმ ბათ ქვეშ გა იხ სნა ახ ალი სა გა-
მო ფე ნო სივ რცე
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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

თსუ მეც ნი ერ ებ სა და სტუ დენ ტებს ემ სა ხუ რე ბა თა ნა მედ რო ვე სას წავ ლო სივ რცე ები – 16 კვლე ვი თი ინ სტი ტუ ტი, 
85-მდე სას წავ ლო ლა ბო რა ტო რია. მათ შო რის: ფაბ ლა ბი, SMART|Lab, SMART|AtmoSim-Lab, Bloomberg ლა ბო-
რა ტო რია, სან დი ეგ ოს უნ ივ ერ სი ტე ტის მი ერ მო დერ ნი ზე ბუ ლი ფი ზი კი სა და ქი მი ის ლა ბო რა ტო რი ები; მა ღა ლი 
სი ზუს ტის თა ნა მედ რო ვე ბირ თვუ ლ მაგ ნი ტურ-რე ზო ნან სუ ლი (ბმრ) სპექ ტო მეტ რი (400 MHz); თსუ ცოდ ნი ს გა და ცე-
მისა და ინ ოვ აცი ებ ის ცენ ტრი; მულ ტი მე დია ცენ ტრი, არ ქე ოლ ოგი ური სა ვე ლე ბა ზა გრაკ ლი ან გო რა ზე, სახ ვი თი 
ხე ლოვ ნე ბის სტუ დია და სხვა.

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“

თსუ-ში თა ნა მედ რო ვე ბიო-სა მე დი ცი ნო ტექ ნო ლო გი ებ ით და მო წი ნა ვე ინ ტე ლექ ტუ ალ ური ექ სპერ ტი ზით აღ ჭურ-
ვი ლი სა მეც ნი ერო-სას წავ ლო ცენ ტრი და ფუძ ნდე ბა და გა აძ ლი ერ ებს თსუ-ს სა გან მა ნათ ლებ ლო და კვლე ვით 
პო ტენ ცი ალს და იქ ნე ბა ერ თა დერ თი ამ პრო ფი ლის კვლე ვი თი ცენ ტრი რე გი ონ ში. პრო ექ ტის ავ ტო რია ლუნ დის 
უნ ივ ერ სი ტე ტის (შვე დე თი) პრო ფე სო რი, თსუ ლექ ტო რი, ზა ალ კო კაია.

ბი ომ ედ იც ინ ის ლა ბო რა ტო რია
2020 წელს იულ იხ ის კვლე ვით ცენ ტრთან (Forschungszentrum Jülich) თა ნაშ რომ ლო ბით და იწყო მუ შა ობა ბი ომ ედ-
იც ინ ის ლა ბო რა ტო რი ის და ფუძ ნე ბის თა ობ აზე.

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

მე დი ცი ნის ფა კულ ტე ტის სტუ დენ ტებს სა შუ ალ ება აქ ვთ 10-ზე მეტ მა ღა ლი სტან დარ ტით აღ ჭურ ვილ კლი ნი კა ში 
გაიარონ პრაქ ტი კა. მათ შო რის:

 „ქე თე ვან გო გი ლაშ ვი ლის სტო მა ტო ლო გი ის ცენ ტრი;
 „ალ ბი უსი“; შპს „დენ ტექ სი 95“;
 შპს „აკ ად. ო. ღუ დუ შა ურ ის სა ხე ლო ბის ერ ოვ ნუ ლი სა მე დი ცი ნო ცენ ტრი“;
 შპს „სჯს დენ ტალ ჯორ ჯია“.
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თსუ ინფრასტრუქტურის 
რეაბილიტაცია

პან დე მი ის პე რი ოდი თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო 
უნ ივ ერ სი ტეტ მა აქ ტი ურ ად გა მო იყ ენა სას წავ ლო 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რის რე აბ ილ იტ აცი ის თვის. სა რეა-
ბი ლი ტა ციო სა მუ შაოების რამ დე ნი მე ეტ აპი ჩა-
ტარ და მე-2 კორ პუს ში, მაღ ლივ ში, ბი ოლ ოგ ებ ის 
კორ პუს ში, ბიბ ლი ოთ ეკ აში, ეკ ონ ომ იკ ის სა ერ თა-
შო რი სო სკო ლის ISET შე ნო ბა ში; პრო ფე სი ული 
გა ნათ ლე ბის თბი ლი სის და ქუ თა ის ის კორ პუ-
სებ ში; თსუ სა მეც ნი ერო ინ სტი ტუ ტებ ში; მე დი ცი-
ნის ფა კულ ტე ტის ად მი ნის ტრა ცი ულ კორ პუს ში 
მიმ დი ნა რე ობს სა რე მონ ტო სა მუ შაოები, ხო ლო 
გე რონ ტო ლო გი ის და ვი ვა რი უმ ის კორ პუ სებ ში 
ტარ დე ბა სრუ ლი სა რე აბ ილ იტ აციო სა მუ შაოები.
II, III, VI, ტუ რიზ მის სკო ლის, მე დი ცი ნის ფა კულ ტე-
ტის, X და XI კორ პუ სებ ში მო ეწყო თა ნა მედ რო ვე 
ტი პის სტუ დენ ტუ რი სივ რცე ები; რე აბ ილ იტ ირ და 
მე-7 კორ პუ სის სპორ ტუ ლი მო ედ ანი; მო ეწყო გა-
სახ დე ლე ბი და და მა ტე ბი თი ინ ფრას ტრუქ ტუ რით 
აღ იჭ ურ ვა მსოფ ლი ოში პო პუ ლა რუ ლი კროს ფი-
ტის პირ ვე ლი დარ ბა ზი სა ქარ თვე ლო ში. რე აბ-
ილ იტ აცია ჩა უტ არ და სპორ ტულ ბლოკს და ა.შ. 
2022 წელს თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი-
ტე ტი შე ის ყი დის და და იწყებს ახ ალი სას წავ ლო 
პრო ცე სის მარ თვის ელ ექ ტრო ნუ ლი სის ტე მის 
და ნერ გვას.

2017 წლი დან თსუ-ში სტუ დენ ტთა ახ ალი საცხოვ რე ბე ლი ამ ოქ მედ და. სა ერ თო საცხოვ რე ბე ლი 320 ად გი ლი-
ანია და ლი სის ტბის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი აზეა გან თავ სე ბუ ლი. კომ პლექ სი მო იც ავს 3 საცხოვ რე ბელ კორ პუსს 
და ად მი ნის ტრა ცი ულ შე ნო ბას. ას ევე კა ფე ტე რი ას, სა კონ ფე რენ ციო ოთ ახს, სა მე დი ცი ნო პუნ ქტს, ბიბ ლი ოთ ეკ ას, 
კომ პი უტ ერ ებ ის ოთ ახს, სამ რეცხა ოს და სხვა დამ ხმა რე სა ხის ინ ფრას ტრუქ ტუ რას. შე ნო ბის გა რეთ მოწყო ბი ლია 
ღია ტი პის სპორ ტუ ლი მო ედ ანი, გა რე ტრე ნა ჟო რე ბი.
ცხა დია, ეს რე სურ სი არ არ ის საკ მა რი სი თსუ სტუ დენ ტე ბის საცხოვ რე ბე ლი პი რო ბე ბით სრუ ლად უზ რუნ ველ ყო-
ფის თვის. სწორედ ამიტომ, ას ევე მი ღე ბუ ლია გა დაწყვე ტი ლე ბა, რომ თბი ლის ში, თსუ მაღ ლი ვი კორ პუ სის ტე რი-
ტო რი აზე 3000 სტუ დენ ტზე გათ ვლი ლი, სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტის, ახ ალი სტუ დენ ტუ რი ქა ლა ქი აშ ენ დე ბა.
ამ ეტ აპ ის თვის ინ ვეს ტო რე ბის მი ერ უკ ვე წარ მოდ გე ნი ლია სტუ დენ ტუ რი ქა ლა ქის რამ დე ნი მე პრო ექ ტი. შერ ჩე ვის 
დას რუ ლე ბის შემ დეგ თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი სტუ დენ ტუ რი ქა ლა ქის მშენებ ლო ბის დაჩ ქა რე ბის-
თვის ყვე ლა ძა ლის ხმე ვას მი მარ თავს.

სტუდენტური საერთო საცხოვრებელი
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 თსუ გა დაწყვე ტი ლე ბით, უკ რა ინ ელ სტუ დენ ტებს სა ერ თო საცხოვ რებ ლით უფ ას ოდ 
სარ გებ ლო ბა შე უძ ლი ათ;

 სა ქარ თვე ლო ში მყოფ უკ რა ინ ის მო ქა ლა ქე ებს სა სერ ტი ფი კა ტო კურ სებ ზე სწავ ლა 
უსას ყიდ ლოდ შე უძ ლი ათ; 

 უკ რა ინ ის ყვე ლა მო ქა ლა ქეს, სურ ვი ლის შემ თხვე ვა ში, თსუ-ს ბა ზა ზე კვა ლი ფი ცი ური 
სპე ცი ალ ის ტე ბი ფსი ქო ლო გი ურ დახ მა რე ბას  უწ ევ ენ.

 თსუ სტუ დენ ტე ბის მი ერ გა მარ თუ ლი ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დახ მა რე ბის აქ ცი ის ფარ გლებ ში 
აქ ტი ურ ად გროვ დე ბა უკ რა ინ აში გა საგ ზავ ნი პირ ვე ლა დი სა ჭი რო ებ ის ნივ თე ბი.

თსუ გმობს რუსეთის სამხედრო აგრესიას და უკრაინელ 
ხალხს, კოლეგებსა და სტუდენტებს თავისუფლებისთვის 

ბრძოლაში მხარდაჭერას უცხადებს

2021 წელს უნივერსიტეტი-ბაგების დამაკავშირებელი 2021 წელს უნივერსიტეტი-ბაგების დამაკავშირებელი 
ახალი საბაგირო ხაზი გაიხსნა. დღის განმავლობაში ახალი საბაგირო ხაზი გაიხსნა. დღის განმავლობაში 
საბაგირო ასობით სტუდენტს უფასოდ მოემსახურება. საბაგირო ასობით სტუდენტს უფასოდ მოემსახურება. 

საბაგირო ხაზით სარგებლობას მოსახლეობა საბაგირო ხაზით სარგებლობას მოსახლეობა 
ყოველდღე ყოველდღე – 08:00-20:00 საათებში შეძლებს. 08:00-20:00 საათებში შეძლებს.

2022 წელს, კო ვიდ პან დე მი ის ეტ აპ ის დას რუ ლე ბი-2022 წელს, კო ვიდ პან დე მი ის ეტ აპ ის დას რუ ლე ბი-
სა და სა გა მოც დო პრო ცე სის აუდ იტ ორი ებ ში გა და-სა და სა გა მოც დო პრო ცე სის აუდ იტ ორი ებ ში გა და-
ტა ნას თან და კავ ში რე ბით, თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო ტა ნას თან და კავ ში რე ბით, თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო 
უნ ივერსი ტეტ მა სტუ დენ ტებს სა შუ ალ ება მის ცა გა-უნ ივერსი ტეტ მა სტუ დენ ტებს სა შუ ალ ება მის ცა გა-
მოც დე ბი 3 ლო კა ცი აზე - თბი ლის ში, ახ ალ ცი ხე სა მოც დე ბი 3 ლო კა ცი აზე - თბი ლის ში, ახ ალ ცი ხე სა 
და ქუ თა ის ში ჩა ებ არ ებ ინ ათ. ამ ას თან, სა გა მოც დო და ქუ თა ის ში ჩა ებ არ ებ ინ ათ. ამ ას თან, სა გა მოც დო 
პე რი ოდ ში თსუ სა ერ თო საცხოვ რე ბელ ში გან თავ-პე რი ოდ ში თსუ სა ერ თო საცხოვ რე ბელ ში გან თავ-
სე ბა მსურ ვე ლებს უფ ას ოდ შე ეძ ლოთ.სე ბა მსურ ვე ლებს უფ ას ოდ შე ეძ ლოთ.

Covid 19-ის პან დე მი ას თან და კავ ში რე ბით თსუ-მ სტუ-
დენ ტე ბის თვის 2020-21 წლე ბის  შე მოდ გო მის და გა-
ზაფხუ ლის სე მეს ტრებ ში სპე ცი ალ ური სა შე ღა ვა თო პი-
რო ბე ბი და ად გი ნა.
სტუ დენ ტუ რი სა ერ თო საცხოვ რებ ლის გა და სა ხა დის გან 
გა თა ვი სუფ ლდნენ:

– სო ცი ალ ურ ად და უც ვე ლი სტუ დენ ტე ბი (70 ათ ას-
ამ დე სა რე იტ ინ გო ქუ ლით);

– სა ქარ თვე ლოს ოკ უპ ირ ებ ულ ტე რი ტო რი ებ ზე 
მცხოვ რე ბი სტუ დენ ტე ბი;

– სტუ დენ ტე ბი, რომ ლებ მაც პან დე მი ის პე რი ოდ ში 
და კარ გეს სამ სა ხუ რი ან იმ ყო ფე ბი ან უხ ელ ფა სო 
შვე ბუ ლე ბა ში და მთავ რო ბის გან იღ ებ ენ შე სა ბა-
მის დახ მა რე ბას;

50%-იანი შე ღა ვა თით ს არ გებ ლო ბდნენ: 
– ოჯ ახ იდ ან 2 ან მე ტი სტუ დენ ტი ან სო ცი ალ ურ ად 

და უც ვე ლი სტუ დენ ტე ბი (70 000 ათ ას ზე მე ტი სა-
რე იტ ინ გო ქუ ლით); ას ევე, სტუ დენ ტი, რო მელ-
საც გარ დაც ვლი ლი ან უგ ზო-უკ ვლოდ და კარ გუ-
ლი ჰყავს დე და ან მა მა.

ყვე ლა და ნარ ჩე ნი სტუ დენ ტის თვის კი გათ ვა ლის წი ნე-
ბუ ლი იყო 30%-იანი შე ღა ვა თი.
სა ქარ თვე ლო ში COVID 19-ით გა მოწ ვე ული მდგო მა-
რე ობ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სტუ დენ ტუ რი სა ერ თო 
საცხოვ რებ ლით მო სარ გებ ლე სტუ დენ ტე ბის თვის სა შე-
ღა ვა თო პი რო ბე ბი 2020 წლის 1 მა ის იდ ან და იწყო და 
შემდგომშიც გაგ რძელ და.

COVID 19

საბაგირო ხაზის მომსახურება 
სტუდენტებისთვის უფასოა
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სტუდენტური დაფინანსება თსუ-ში

სტუ დენ ტე ბის სწავ ლის გა და სა ხა დის სა უნ ივ ერ სი ტე ტო და ფი ნან სე ბის თვის 2022 წელს 700 ათ ასი ლა რია გა მო-
ყო ფი ლი; 2021 წელს კი 821 სტუ დენ ტს და უფ ინ ან სდა სწავ ლა.
 
2021 წელს სტუ დენ ტთა გაც ვლით პროგ რა მებ ში, სხვა დას ხვა სა მეც ნი ერო კონ ფე რენ ცი აში, იმ იტ ირ ებ ულ პრო-
ცე სებ ში, უნ ივ ერ სი ტე ტის ბი უჯ ეტ იდ ან 256 866 ლა რი, ხო ლო სტუ დენ ტე ბის პრაქ ტი კა სა და ექ სპე დი ცი ის თვის 
- 882 790 ლა რი გა მო იყო. 

სტი პენ დი ები თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში

„სა ხელ მწი ფო სტი პენ დი ები სტუ დენ ტებს“:„სა ხელ მწი ფო სტი პენ დი ები სტუ დენ ტებს“: თვე ში 150 ლა რი (ერ თი სე მეს ტრის გან მავ ლო ბა ში, თი თოეულზე 5 
თვე – 750 ლა რი (სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბის, მეც ნი ერ ებ ის, კულ ტუ რი სა და სპორ ტის სა მი ნის ტრო).

„ოთ არ ჩხე იძ ის სა ხე ლო ბის სტი პენ დია“ (ჰუ მა ნი ტა რულ მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტი):„ოთ არ ჩხე იძ ის სა ხე ლო ბის სტი პენ დია“ (ჰუ მა ნი ტა რულ მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტი): 2022 წლის პირ ვე ლი მარ ტი-
დან 2022 წლის პირ ველ მარ ტამ დე: ერ თი სტუ დენ ტი მი იღ ებს თვე ში 200 ლარს. წლი ური 2400 ლა რი; (მიზ ნობ-
რი ვი კერ ძო პი რი)

„მი ხე ილ სვა ნი ძის სა ხე ლო ბის სტი პენ დია“ (ჰუ მა ნი ტა რულ მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტი):„მი ხე ილ სვა ნი ძის სა ხე ლო ბის სტი პენ დია“ (ჰუ მა ნი ტა რულ მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტი): ერ თი სტუ დენ ტი თვე ში 
მი იღ ებს 250 ლარს. 10 თვე – 2500 ლა რი (მიზ ნობ რი ვი კერ ძო პი რი).

„პრო ფე სორ მა მია ღა ღა ნი ძის სა ხე ლო ბის სტი პენ დია“ (ეკ ონ ომ იკ ისა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტი):„პრო ფე სორ მა მია ღა ღა ნი ძის სა ხე ლო ბის სტი პენ დია“ (ეკ ონ ომ იკ ისა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტი): ერ თი სტუ დენ ტი 
თვე ში მი იღ ებს 250 ლარს, 5 თვე – 1250 ლა რი (პრო ფე სორ მა მია ღა ღა ნი ძის სა ხე ლო ბის ფონ დი);

კოს ტა ხე თა გუ რო ვის სა ხე ლო ბის სტი პენ დია (იურ იდი ული ფა კულ ტე ტი):კოს ტა ხე თა გუ რო ვის სა ხე ლო ბის სტი პენ დია (იურ იდი ული ფა კულ ტე ტი): ერ თი სტუ დენ ტი თვე ში მი იღ ებს 300 
ლარს, სე მეს ტრში (5 თვე) 1500 ლა რი (სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბის და მეც ნი ერ ებ ის სა მი ნის ტრო).

ეკ ონ ომ იკ ის სა ერ თა შო რი სო სკო ლის სტი პენ დია (ეკ ონ ომ იკ ური შე მო სავ ლე ბი)ეკ ონ ომ იკ ის სა ერ თა შო რი სო სკო ლის სტი პენ დია (ეკ ონ ომ იკ ური შე მო სავ ლე ბი) – ყო ველ თვი ურ ად იც ვლე ბა სტუ-
დენ ტე ბის რა ოდ ენ ობა და სტი პენ დი ის თან ხა.

ვილ ნი უს ის (ლი ეტ უვ ას რეს პუბ ლი კა) უნ ივ ერ სი ტეტ სა და თსუ-ს შო რის გა ფორ მე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის ფარ-ვილ ნი უს ის (ლი ეტ უვ ას რეს პუბ ლი კა) უნ ივ ერ სი ტეტ სა და თსუ-ს შო რის გა ფორ მე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის ფარ-
გლებ ში:გლებ ში: 4 სტუ დენ ტი მი იღ ებს თვე ში 750 ლარს;

„ვარ შა ვის (პო ლო ნე თის რეს პუბ ლი კა) და კარ ლო ვის (ჩე ხე თის რეს პუბ ლი კა) უნ ივ ერ სი ტე ტებ სა და თსუ-ს შო რის „ვარ შა ვის (პო ლო ნე თის რეს პუბ ლი კა) და კარ ლო ვის (ჩე ხე თის რეს პუბ ლი კა) უნ ივ ერ სი ტე ტებ სა და თსუ-ს შო რის 
გა ფორ მე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის შე სა ბა მი სად:გა ფორ მე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის შე სა ბა მი სად: 2022 წლის 7 მარ ტი დან 10 ივ ლი სის ჩათ ვლით, 5 სტუ დენ ტი  
მი იღ ებს თვე ში 1625 ლარს.
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სომ ხე თის რეს პუბ ლი კის მო ქა ლა ქის სტი პენ დია:სომ ხე თის რეს პუბ ლი კის მო ქა ლა ქის სტი პენ დია: სტი პენ დია  თვე ში 300 ლა რი. 10 თვე, სულ 3000 ლა რი (სა ქარ-
თვე ლოს გა ნათ ლე ბის და მეც ნი ერ ებ ის სა მი ნის ტრო).

„ვილ ნი უს ის (ლი ეტ უვ ას რეს პუბ ლი კა) და კარ ლო ვის (ჩე ხე თის რეს პუბ ლი კა) უნ ივ ერ სი ტე ტებ სა და თსუ-ს შო რის „ვილ ნი უს ის (ლი ეტ უვ ას რეს პუბ ლი კა) და კარ ლო ვის (ჩე ხე თის რეს პუბ ლი კა) უნ ივ ერ სი ტე ტებ სა და თსუ-ს შო რის 
გა ფორ მე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის შე სა ბა მი სად:გა ფორ მე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის შე სა ბა მი სად: 2020 წლის სექ ტემ ბრის თვი დან 2021 წლის იან ვრის თვემ დე – 
4 სტუ დენ ტი, ჯამ ში 3668.75 ლა რი; 2021 წლის მარ ტის თვი დან 3 სტუ დენ ტი – თვე ში 562.50 სას წავ ლო წლის 
ბო ლომ დე.

ჩი ნე ლი სტუ დენ ტი:ჩი ნე ლი სტუ დენ ტი: თვე ში 800 ლა რი, 9 თვე – 7200 ლა რი; სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბის და მეც ნი ერ ებ ის სა მი-
ნის ტრო.

სტუ დენ ტთა (ბა კა ლავ რი ატი/მა გის ტრა ტუ რა/ერ თსა ფე ხუ რი ანი სა მე დი ცი ნო) და ფი ნან სე ბა:სტუ დენ ტთა (ბა კა ლავ რი ატი/მა გის ტრა ტუ რა/ერ თსა ფე ხუ რი ანი სა მე დი ცი ნო) და ფი ნან სე ბა: 2020-2021 სას წავ ლო 
წლის გა ზაფხუ ლის და 2021-2022 სას წავ ლო წლის შე მოდ გო მის სე მეს ტრში სწავ ლის სა უნ ივ ერ სი ტე ტო და ფი ნან-
სე ბის სა ერ თო ოდ ენ ობა, თი თოეულ სე მეს ტრში 350 000 ლა რი;

დოქ ტო რან ტუ რის სა ფე ხუ რი:
ბა კა ლავ რი ატ ისა და მა გის ტრა ტუ რის სა ფე ხუ რის სტუ დენ ტებ თან ერ თად, უნ ივ ერ სი ტე ტის ბი უჯ ეტ იდ ან ერ თი სე-
მეს ტრის გან მავ ლო ბა ში, თი თოეული ფა კულ ტე ტი დან 5 დოქ ტო რან ტი ფი ნან სდე ბა. კან დი და ტე ბი შე ირ ჩე ვი ან აკ-
ად ემი ური შე დე გე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. დოქ ტო რან ტებს ას ევე აქ ვთ შე საძ ლებ ლო ბა ის არ გებ ლონ გარ კვე ული 
ფი ნან სუ რი შე ღა ვა თე ბით, რო მე ლიც    ფა კულ ტე ტის საბ ჭოს მი ერ, პროგ რა მის ხელ მძღვა ნე ლის წარ დგი ნე ბის 
სა ფუძ ველ ზე დგინ დე ბა.
 
ეკ ონ ომ იკ ისა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტი:ეკ ონ ომ იკ ისა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტი:
2021-2022 სას წავ ლო წლის შე მოდ გო მის სე მეს ტრში და ფი ნან სდა 5 დოქ ტო რან ტი; და ფი ნან სე ბა – 6328.12 ლა რი
 
ფსი ქო ლო გი ისა და გა ნათ ლე ბის მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტი:ფსი ქო ლო გი ისა და გა ნათ ლე ბის მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტი:
2021-2022 სას წავ ლო წლის შე მოდ გო მის სე მეს ტრში და ფი ნან სდა 5 დოქ ტო რან ტი; და ფი ნან სე ბა – 7031.25 ლა რი

* * *
2022 წლის თვის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში (გარ და სან დი ეგ ოს სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის სა ბა-
კა ლავ რო და ISET-ის სა ბა კა ლავ რო და სა მა გის ტრო პროგ რა მე ბი სა) სწავ ლის წლი ური სა ფა სუ რი 2250 ლა რია 
(სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ებ ის თვის).

ერ თი ან ერ ოვ ნულ გა მოც დებ ზე 100%-იანი სა ხელ მწი ფო გრან ტის (2250 ლა რი) მო პო ვე ბის შემ თხვე ვა ში სწავ-
ლა სრუ ლად და ფი ნან სდე ბა. ერ თი ან ერ ოვ ნულ გა მოც დებ ზე 70%-იანი (1575 ლა რი) და 50%-იანი (1125 ლა რი) 
სა ხელ მწი ფო გრან ტის მო პო ვე ბის შემ თხვე ვა ში, მი ღე ბუ ლი გრან ტის მო ცუ ლო ბა გა მო აკ ლდე ბა სწავ ლის სა ფა-
სურს.
ას ევე, უნ ივ ერ სი ტეტ ში მოქ მე დებს სა ხელ მწი ფოს მი ერ სრუ ლად და ფი ნან სე ბუ ლი პროგ რა მე ბი და არ სე ბობს და-
ფი ნან სე ბის და მა ტე ბი თი შე საძ ლებ ლო ბე ბი.
 
სა ხელ მწი ფოს მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მე ბი:

მას წავ ლე ბელ თა მომ ზა დე ბის პროგ რა მა
მა თე მა ტი კა
ფი ზი კა
ქი მია
ბი ოლ ოგია

ეკ ონ ომ იკა-ეკ ონ ომ იკ ისა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტეტ ზე
ის ტო რია
ფი ლო ლო გია-ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა
ფი ლო სო ფია
არ ქე ოლ ოგია
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თსუ მე დი ისა და ტე ლე- ხე ლოვ ნე ბის სა ზო გა დო ებ რი ვი კო ლე ჯი

2018 წლი დან ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის სას წავ ლო სივ რცეს მე-
დი ისა და ტე ლე ხე ლოვ ნე ბის სა ზო გა დო ებ რი ვი კო ლე ჯი შე მო ემ ატა. აქ შე უძ ლი ათ ახ ალ გაზ რდებს დაეუფლონ 
ჟურ ნა ლის ტის, ტე ლე წამ ყვა ნის, ოპ ერ ატ ორ ის თუ სხვა ტე ლე-ხე ლოვ ნე ბას, თე ორი ულ თან ერ თად პრაქ ტი კუ ლი 
ცოდ ნაც შე იძ ინ ონ. აქ ვე მი იღ ებ ენ პირ ვე ლ სა მუ შაო გა მოც დი ლე ბას და პირ ველ მე დია-პრო დუქ ტსაც შექ მნი ან. 
წელს კო ლეჯს არ სე ბო ბის 30 წე ლი უს რულ დე ბა. მის სი ცოცხლი სუ ნა რი ან ობ ას უპ ირ ვე ლეს ყოვ ლი სა გა ნა პი-
რო ბებს კარ გად ორ გა ნი ზე ბუ ლი სას წავ ლო პროგ რა მე ბი, ტექ ნი კუ რი ბა ზა, კომ პე ტენ ტუ რი ად მი ნის ტრა ცია და 
მოწ ვე ული კვა ლი ფი ცი ური სპე ცი ალ ის ტე ბი; ნდო ბა სა ზო გა დო ებ ის, მე დია მწარ მო ებ ლე ბის და პარ ტნი ორ ებ ის 
მხრი დან. კო ლეჯ მა 2019 წელს 30 წლის იუბ ილე აღ ნიშ ნა. კო ლე ჯის პრო ფე სი ული პროგ რა მე ბი:

 რე პორ ტი ორი;
 ტე ლე-რა დიო წამ ყვა ნი;
 ტე ლე რე ჟი სუ რა;
 ვი დე ოსა ოპ ერ ატ ორო ხე ლოვ ნე ბა;

2019 წელი – 7 აპლიკანტი ერთ ად გილ ზე

 ტე ლე ეთ ერ ის დი ზა ინი;

 ვი დე ომ ონ ტა ჟი;

 ფო ტოგ რა ფია.
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

 თსუ უწყვე ტი გა ნათ ლე ბის ცენ ტრის მი სიაა, სა ზო გა დო ებ ას მის ცეს სა შუ ალ ება გა მო იყ ენ ოს უნ ივ ერ სი ტე ტის 
რე სურ სე ბი და გა მოც დი ლე ბა პრო ფე სი ული და პი როვ ნუ ლი გან ვი თა რე ბის თვის, კვა ლი ფი კა ცი ის ამ აღ-
ლე ბის თვის, ახ ალი პრო ფე სი ული უნ არ ებ ის შე ძე ნის თვის.

 ცენ ტრი იკ ვლევს სა ჭი რო ებ ებს და უნ ივ ერ სი ტე ტის აკ ად ემი ურ და ად მი ნის ტრა ცი ულ პერ სო ნალს სთა ვა-
ზობს მიზ ნობ რი ვი კვა ლი ფი კა ცი ის ას ამ აღ ლე ბელ კურ სებს. შრო მი თი ბაზ რი სა და სო ცი ალ ური მოთხოვ ნე-
ბის, სა ჭი რო ებ ებ ის კვლე ვის სა ფუძ ველ ზე კი ქმნის სა სერ ტი ფი კა ტო და ტრე ნინგ-კურ სებს ფარ თო სა ზო გა-
დო ებ ის თვის.

 თსუ უწყვე ტი გა ნათ ლე ბის ცენ ტრში ფუნ ქცი ონ ირ ებს სა ბავ შვო უნ ივ ერ სი ტე ტი და აბ იტ ური ენ ტთა მო სამ ზა-
დე ბე ლი გან ყო ფი ლე ბა.

 აბ იტ ური ენ ტთა მო სამ ზა დე ბე ლი გან ყო ფი ლე ბა აბ იტ ური ენ ტებს სთა ვა ზობს მო სამ ზა დე ბელ კურ სებს ერ თი-
ანი ერ ოვ ნუ ლი გა მოც დე ბის თვის, სა ატ ეს ტა ტო გა მოც დე ბის თვის, სა ერ თო სა მა გის ტრო გა მოც დე ბის თვის.
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 თსუ სა ბავ შვო უნ ივ ერ სი ტე ტის მი ზა ნი მოს წავ ლე ებ ში სწავ ლი სად მი, მეც ნი ერ ებ ის ად მი ინ ტე რე სის გაზ რდა და 
გა ფარ თო ებაა.

 სა ბავ შვო უნ ივ ერ სი ტე ტი მოს წავ ლე ებს მრა ვალ პროგ რა მას სთა ვა ზობს: ღია კა რის დღე ები, შეხ ვედ რე ბი, 
ლექ ცი ები, „ნორ ჩთა სკო ლე ბი“, ზამ თრის და ზაფხუ ლის სკო ლე ბი, პრო ექ ტი „თსუ დეს პა ნი“, კონ ფე რენ ცი ები, 
ვიქ ტო რი ნე ბი, ლა ბო რა ტო რი ული მე ცა დი ნე ობ ები, ლექ ცი ები პრო ფო რი ენ ტა ცი აში და სხვ. აღ ნიშ ნულ პრო-
ექ ტებ ში მო ნა წი ლე ობა ხელს უწყობს მოს წავ ლის მი ერ სხვა დას ხვა პრო ფე სი ის გაც ნო ბას, პრო ფე სი ის მე ტად 
გა აზ რე ბუ ლად არ ჩე ვას.

 ღო ნის ძი ებ ები იმ არ თე ბა რო გორც უნ ივ ერ სი ტეტ ში, ას ევე დე და ქა ლა ქის და სა ქარ თვე ლოს რე გი ონ ის სკო-
ლებ ში. 2020 წლის გა ზაფხულ ზე სა ბავ შვო უნ ივ ერ სი ტეტ მა ონ ლა ინ აქ ტი ვო ბე ბიც და ამ ატა.

თსუ სა ბავ შვო უნ ივ ერ სი ტე ტი სტუ დენ ტთა კა რი ერ ული გან ვი თა რე ბის ცენ ტრი

მი სია: სტუ დენ ტე ბის ხელ შეწყო ბა მა თი ცოდ ნის, ინ ტე რე სე ბის, მის წრა ფე ბე ბის შე სა ბა მი სი და საქ მე ბის შე საძ ლებ-
ლო ბე ბის ძი ებ აში, შრო მის ბა ზარ ზე თა ვის დამ კვიდ რე ბი სა და წარ მა ტე ბუ ლი პი რა დი და პრო ფე სი ული თვით რე-
ალ იზ ებ ის მიზ ნით.

მიზ ნე ბი და საქ მი ან ობა:

 სტუ დენ ტე ბის ხელ შეწყო ბა და საქ მე ბი სათ ვის აუც ილ ებ ელი ზო გა დი უნ არ-ჩვე ვე ბის გან ვი თა რე ბა ში;

 სტუ დენ ტე ბის ინ ფორ მი რე ბა შრო მის ბაზ რის შე საძ ლებ ლო ბე ბის, პერ სპექ ტი ვე ბის შე სა ხებ ინ დი ვი დუ ალ ური 
და ჯგუ ფუ რი კონ სულ ტა ცი ებ ის სა შუ ალ ებ ით;

 რე გუ ლა რუ ლი ტრე ნინ გე ბი: CV, სა მო ტი ვა ციო წე რი ლი და სა მუ შა ოს ძი ებ ის პრო ცეს ში სა ჭი რო სხვა დო კუ მენ-
ტე ბი; დამ საქ მე ბელ თან ინ ტერ ვიუ;

 სტუ დენ ტე ბის დახ მა რე ბა პრო ფე სი ულ ორი ენ ტა ცი ასა და თვით გა მორ კვე ვა ში, პრი ორ იტ ეტ ებ ის გან საზღვრა ში 
და სა კუ თა რი გა ნათ ლე ბი სა და კა რი ერ ის სწო რად წარ მარ თვა ში;

 სტუ დენ ტე ბის დახ მა რე ბა დამ საქ მებ ლებ-
თან ურ თი ერ თო ბა ში: თე მა ტუ რი ღო ნის ძი-
ებ ები, სე მი ნა რე ბი, შეხ ვედ რე ბი, და საქ მე-
ბის ფო რუ მე ბი;

 დამ საქ მებ ლებ თან ურ თი ერ თო ბა სტუ დენ-
ტე ბის თვის და საქ მე ბის სხვა დას ხვა შე საძ-
ლებ ლო ბის ხელ შეწყო ბის მიზ ნით (სტა ჟი-
რე ბა და სხვა).

 2020 წლის გა ზაფხუ ლი დან სტუ დენ ტთა 
კა რი ერ ული გან ვი თა რე ბის ცენ ტრმა, ტრა-
დი ცი ული საქ მი ან ობ ის გარ და, სტუ დენ-
ტებს ონ ლა ინ აქ ტი ვო ბე ბიც შეს თა ვა ზა.
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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, ლექ ცი ები, სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი ები და ფო რუ მე ბი თსუ-ში

ყო ველ წლი ურ ად უნ ივ ერ სი ტეტ ში 100-ზე მე ტი სა ჯა რო ლექ ცია და მრა ვა ლი სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცია და 
შეხ ვედ რა იმ არ თე ბა. კო ვიდ 19-ის პან დე მი ამ მნიშ ვნე ლო ვად შეც ვა ლა ვი ზი ტე ბის დღის წეს რი გი, თუმ ცა ტრა დი-
ცია 2022 წლი დან ის ევ გაგ რძელ და. მიმ დი ნა რე წელს უკ ვე არა ერ თი ღო ნის ძი ება ჩა ტარ და. მა გა ლი თად, თსუ-სა 
და ლუნ დის უნ ივ ერ სი ტე ტის პრო ფე სო რის და ლუნ დის ღე რო ვა ნი უჯ რე დე ბის ცენ ტრის ლა ბო რა ტო რი ის ხელ-
მძღვა ნე ლის ზა ალ კო კაიას ლექ ცია “ღე რო ვა ნი უჯ რე დე ბი და ნერ ვუ ლი სის ტე მა“; „იაპ ონია ცვა ლე ბად მსოფ ლი-
ოში: ომ ის შემ დგო მი წარ მა ტე ბე ბი და გა მოწ ვე ვე ბი“ (მომ ხსე ნე ბე ლი იაპ ონი ის სა გან გე ბო და სრუ ლუფ ლე ბი ანი 
ელ ჩი სა ქარ თვე ლო ში იმ ამ ურა აკ ირა);  ახ ალ გაზ რდა არ ქე ოლ ოგ თა სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცია ვარ ძი აში, 
რო მელ შიც მსოფ ლი ოს 10 ქვეყ ნის წარ მო მად გენ ლე ბი მო ნა წი ლე ობ დნენ; სა ერ თა შო რი სო სიმ პო ზი უმი „ბიბ ლია 
სიტყვებ სა და სა ხე ებ ში“; პირ ვე ლი სტუ დენ ტუ რი კი ნო-ტე ლე ფო რუ მი „ვი ზუ ალ ური აზ როვ ნე ბის კულ ტუ რის გან ვი-
თა რე ბა“; ტრან სლა ცი ური და კლი ნი კუ რი მე დი ცი ნის პირ ველ  სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცია; შეხ ვედ რა „ომი 
უკ რა ინ აში: გა მოწ ვე ვე ბი, რის კე ბი და გავ ლე ნა სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ აზე“ (ISET) და ა.შ. 
ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში (პან დე მი ამ დე) თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტს ას ევე ჰქონ და პა ტი ვი ემ ას-
პინ ძლა ის ეთი სტუმ რე ბის თვის და სა ერ თა შო რი სო ფო რუ მე ბის თვის, რო გო რიც არი ან:

 გერ მა ნი ის კან ცლე რი ან გე ლა მერ კე ლი;
 იტ ალი ის პრე ზი დენ ტი სერ ჯო მა ტა რე ლა;
 ვა ტი კა ნის სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტრი, არ ქი ეპ ის კო პო სი პოლ რი ჩარდ გა ლა ჰე რი;
 ამ ერ იკ ელ ებ რა ელ თა კო მი ტე ტის (AJC) აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი დე ვიდ ჰა რი სი;
 სა მუ რა ებ ის უმ აღ ლე სი მმარ თვე ლი ოჯ ახ ის წარ მო მად გე ნე ლი ტო კუ გა ვა ნა რი მა სა;
 ცნო ბი ლი პრო ფე სო რი ეკ ონ ომ იკ ის დარ გში ჯეფ რი დე ვიდ საქ სი;
 ნა ტოს გე ნე რა ლუ რი მდივ ნის მო ად გი ლე, რო უზ გოტ მი ოლ ერი;
 სა ბერ ძნე თის სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტრი ნი კოს კო ძი ასი და სხვა;

სა ერ თა შო რი სო ფო რუ მე ბი დან კი გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვია #Datafest Tbilisi 2019, რო მელ საც ეს წრებ ოდა 
1000-ზე მე ტი მო ნა წი ლე 24 ქვეყ ნი დან, 80-მდე სპი კე რი და ტრე ნე რი Google, Facebook, Amazon და სხვა ცნო ბი ლი 
კომ პა ნი ებ იდ ან; თსუ-მ უმ ას პინ ძლა TEDxTBilisi-საც, რო მელ საც 1000-მდე სტუ მა რი და ეს წრო და სხვა. მო მა ვალ-
შიც თსუ მსგავ სი ფო რუ მე ბის მას პინ ძლო ბის ტრა დი ცი ის გაგ რძე ლე ბას გეგ მავს.
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„პირველი სხივის“ ახალი სიცოცხლე

2022 წელს ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში გა ნახ ლე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ-
რუ ლი ალ მა ნა ხის „პირ ვე ლი სხი ვი“ უკ ვე მე-3 ნო მე რი გა მო ვი და.  

 ჟურ ნა ლის „ახ ალი სი ცოცხლე“ 2020 წელს და იწყო. 
 თი თოეულ ნო მერ ში 50-მდე სხვა დას ხვა თა ობ ის ავ ტო რია წარ მოდ გე ნი ლი. 

გარ და ორ იგ ინ ალ ური პრო ზი სა და პო ეზი ისა, ჟურ ნალ ში და ბეჭ დი ლია თარ გმა ნე ბი სხვა დას ხვა ენ იდ ან. ცალ კე 
რუბ რი კა ეძ ღვნე ბა დრა მა ტურ გი ას, ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ობ ასა და კრი ტი კას. 
რუბ რი კა ში „მას ტერ კლა სი“ ახ ალ გაზრ და მწერ ლებს სა შუ ალ ება აქ ვთ გა ეც ნონ რო გორც უცხო ელი, ისე თა ნა მედ-
რო ვე ქარ თვე ლი ავ ტო რე ბის შე ხე დუ ლე ბებს წე რის ხე ლოვ ნე ბა ზე. 
რუბ რი კა „ჩვე ნი ერ თი პუბ ლი კა ცი ის გა მო” დრო დად რო ჟურ ნალ ში ად რე და ბეჭ დილ გა მორ ჩე ულ მა სა ლებ სა და 
მათ თავ გა და სა ვალს გთა ვა ზობთ „
პირ ვე ლი სხი ვის“ პირ ვე ლი ნო მე რი 1950 წელს გა მო ვი და. მი სი ინ იცი ატ ორი უნ ივ ერ სი ტე ტის იმ დრო ინ დე ლი 
რექ ტო რი ნი კო კეცხო ვე ლი იყო. 2004 წლამ დე „პირ ვე ლი სხი ვის“ 30 ნო მე რი გა მო იცა. 
გა ნახ ლე ბუ ლი „პირ ვე ლი სხი ვის“ რე დაქ ტო რი პო ეტი, მთარ გმნე ლი, თსუ პრო ფე სო რი გი ორ გი ლობ ჟა ნი ძეა

„93-ე აუდ იტ ორია“ – კლუ ბი ლი ტე რა ტუ რის მოყ ვა რულ თათ ვის

2018 წელს ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში კლუ ბი „93-ე აუდ იტ ორია“ 
აღ დგა. ამ აუდ იტ ორი აში უნ ივ ერ სი ტე ტის ის ტო რი ის განმავლობაში სა ინ ტე რე სო ლი ტე რა ტუ რუ ლი ღო ნის ძი ებ-
ები, ახ ალ გაზ რდა მწე რალ თა შეხ ვედ რა-დის კუ სი ები იმ არ თე ბო და.

ტრა დი ცი ის შე სა ბა მი სად, აუდ იტ ორია კვლავ კრებს ლი ტე რა ტუ რის მოყ ვა რუ ლებს. პირ ვე ლი შეხ ვედ რე ბი აქ პო-
ეტ ებ თან და ვით მაღ რა ძეს თან, ტა რი ელ ხარ ხე ლა ურ თან, ვახ ტანგ ჯა ვა ხა ძეს თან, ლია სტუ რუ ას თან და სხვებ თან 
ჩა ტარ და.

შეხ ვედ რე ბი „ჩა ის სახ ლში“

თსუ რექ ტო რის, გი ორ გი შარ ვა ში ძის ინ იცი ატ ივ ით, „ჩა ის სახ ლში“ სა ზო გა დო ებ რი ვი შეხ ვედ რე ბის ტრა დი ცია 
დამ კვი დრდა. რექ ტო რი სა ზო გა დო ებ ის სხვა დას ხვა სფე როს წარ მო მად გენ ლებს ხვდე ბა. შეხ ვედ რებ ზე იგი 
სტუმ რებს გან ვლი ლი საქ მი ან ობ ის ან გა რიშს და სა მო მავ ლო გეგ მებს აც ნობს. უკ ვე შედ გა შეხ ვედ რე ბი ჟურ ნა-
ლის ტებ თან, მწერ ლებ თან, მხატ ვრებ თან და სხვა სფე როს წარ მო მად გენ ლებ თან.
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სტუ დენ ტუ რი პრო ექ ტე ბი

 2017 წლი დან უნ ივ ერ სი ტეტ ში სტუ დენ ტუ რი და ფი ნან სე ბის ახ ალი, გამ ჭვირ ვა ლე წე სი ამ ოქ მედ და;
 პრო ექ ტებს საგ რან ტო კონ კურ სის სა ფუძ ველ ზე ამ ტკი ცებს შვიდ კა ცი ანი საბ ჭო. საბ ჭო ში პრო ფე სო რე ბი, არ ას-

ამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ათა წარ მო მად გენ ლე ბი შე დი ან;
 2017-2021 წლებ ში სტუ დენ ტთა სხვა დას ხვა ჯგუ ფის მი ერ წარ მოდ გი ლი 500-ზე მეტი პრო ექ ტი და ფი ნან სდა;
 სტუ დენ ტუ რი პრო ექ ტე ბის ჯა მურ მა ბი უჯ ეტ მა 3 მი ლი ონამდე ლა რი შე ად გი ნა.

თსუ სტუ დენ ტუ რი კონ კურ სე ბი

ლიტერატურულიკონკურსი„შემოდგომისლეგენდა“ – კონ-
კურ სი დამ წყებ მწერ ლებს პირ ვე ლი სა ლი ტე რა ტუ რო ნა ბი ჯე ბის გა-
დად გმას სთა ვა ზობს. 2021 წლის პარ ტნი ორი კომ პა ნია „რუმს-კოხტა“;

მარკეტინგულიდაპიარ-კონკურსი „მისია“ – ყო ველ წლი ურ-
ად ახ ალი პარ ტნი ორი ქარ თუ ლი ბრენ დი; ბო ლო წლე ბის პარ ტნი ორი 
კომ პა ნი ები „ას ჯორ ჯია-დირ სი“, IDS-ბორ ჯო მი-სა ქარ თვე ლო; „გე ოპ-
ლან ტი“ (გუ რი ელი); „ნა ტახ ტა რი“; „სან ტე-ჯი-ემ-თი პრო დუქ ტე ბი“; თი-
ბი სი ბან კი.

„UNIკადრი“ – კონ კურ სი უნ ივ ერ სი ტე ტის შე ნო ბის, სას წავ ლო პრო-
ცე სი სა და სტუ დენ ტუ რი ცხოვ რე ბის ამ სახ ვე ლი სა უკ ეთ ესო კად რის გა-
მო სავ ლე ნად;

„ლიტჰაიკერი“ – სტუ დენ ტუ რი კონ კურ სი მხატ ვრუ ლი ლი ტე რა ტუ-
რის მოყ ვა რულ თათ ვის. პარ ტნი ორი გა მომ ცემ ლო ბა „წიგ ნე ბი ბა თუმ-
ში“; პრო ექ ტი 2020 წლიდან „სუ ლა კა ურ ის გა მომ ცემ ლო ბა თან“ პარ ტნი-
ორ ობ ით მიმ დი ნა რე ობდა.
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პროექტი #ნიკომაღლივი თსუ ცენტრალური ბიბლიო-
თეკის კედლებისა და თსუ მაღლივის ჯამში 15 სივრცის 
მოხატვას გულისხმობს. ექსპერიმენტულ პროექტში 
მხატვრებსა და ხელოვანებს საშუალება აქვთ დიდ 

მასშტაბებზე ხატვის გამოცდილება მიიღონ.
ნახატებს მხოლოდ ერთი რამ აქვთ საერთო - ყველა 
თავისუფალი თემითაა შექმნილი და მხოლოდ 
მხატვრის ფანტაზიით არის შემოსაზღვრული.

პროექტი #ნიკომაღლივი
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უნივერსიტეტში მოქმედებს ალპინიზმის, კალათბურთის, 
ხელბურთის, ფუტსალის, ფრენბურთის, ათლეტიზმის, 
მკლავჭიდის, მაგიდის ჩოგბურთის, მშვილდოსნობის და სხვა 
სპორტული კლუბები. წელიწადში სპორტის 19 სახეობაში 70-
ზე მეტი ტურნირი ტარდება. პანდემიამ 2020-2021 წლებში 
სპორტულ აქტივობებზეც იქონია გავლენა, თუმცა 2021-22 
წლების სეზონი უნივერსიტეტის სპორტული გუნდებისათვის წარმატებული იყო. 
უნივერსიტეტის პროფესიონალური საკალთბურთო კლუბი „თსუ“ საქართველოს კალათბურთის ეროვნული 
სუპერლიგის მეოთხე ადგილოსანია. უკანასკნელ პერიოდში კალათბურთის სუპერლიგის სათამაშო დონე 
და სტანდარტები საკმაოდ გაიზარდა, შესაბამისად ჩემპიონატის მეოთხე ადგილი წარმატებაა. გუნდი 
გარანტირებულად ითამაშებს შემდეგ სეზონზე და უახლოს პერიოდში დაიწყებს 2022-23 წლებისთვის 
მზადებას. 

უნივერსიტეტის ფუტსალის პროფესიონალი კლუბი „თსუ“ ასევე 
საქართველოს ფუტსალის უმაღლესი ლიგის 4 საუკეთესო 
გუნდს შორის მოხვდა. წლევანდელი სეზონის ჩემპიონ გუნდთან 
ნახევარფინალურ სერიაში 3-2 დამარცხების მიუხედავად, 
გუნდის სათამაშო სტილი და სტრატეგია, საკმაოდ შთამბეჭდავი 
გახლდათ. აღსანიშნავია, რომ გათამაშების საუკეთესო მეკარის 
ტიტული უნივერსიტეტის გუნდის მეკარეს, ალი ასლანის ერგო. 
წარმატებულად იასპარეზა უნივერსიტეტის ფუტსალის 
სტუდენტურმა გუნდმა, რომელმაც საქართველოს ფუტსალის 

ლიგა 2-ში მესამე ადგილი მოიპოვა და გულშემატკივრებს თავი შთამბეჭდავი და უხვგოლიანი მატჩებით 
დაამახსოვა. 
სიახლე იყო თსუ-ში მსოფლიოში პოპულარული კროსფიტის 
პირველი დარბაზის მოწყობა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 
სპორტულ ბლოკს. დარბაზში ემზადებიან როგორც 
კვალიფიციური სპორტული გუნდები (ძიუდოს, კალათბურთის, 
ფეხბურთის, რაგბის და სხვა...), ასევე სამოყვარულო და 
საბავშვო ჯგუფები, სტუდენტები.

თსუ სპორ ტი
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სტუდენტური ცხოვრება
თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში ყო ველ წლი ურ ად ტარ დე ბა 350-ზე მე ტი სტუ დენ ტუ რი ღო ნის ძი ება, მათ 
შო რი საა გა მოშ ვე ბი სა და მი სა ღე ბი ცე რე მო ნი ები, სა ახ ალ წლო კონ ცერ ტე ბი და ა.შ. 
კო ვი დამ დე ლი და შემ დგო მი აქ ტი ვო ბე ბი ამ თვალ საზ რი სით გან სხვავ დე ბო და ერ თმა ნე თის გან, თუმ ცა, ორ იგ ინ-
ალ ურ ობა თი თოეული მათ გა ნის მნიშ ვნე ლო ვა ნი მა ხა სი ათ ებ ელია.  მათ შო რის გა მორ ჩე ული იყო:

 თსუ გა მოშ ვე ბა/TSU Graduationთსუ გა მოშ ვე ბა/TSU Graduation – 2019 წელს თსუ 3000-მა სტუ დენ ტმა და ამ თავ რა, ღო ნის ძი ებ ას ჯამ ში 6000-მდე 
სტუ მა რი და ეს წრო; 

 TSU Welcome PartyTSU Welcome Party – სტუ დენ ტე ბის თვის გა მარ თულ სა ღა მო ზე ქარ თველ მუ სი კო სებ თან ერ თად დეტ რო იტ ელ-
მა არ ტის ტმა კე ნი ლარ კინ მა და უკ რა; ღო ნის ძი ებ ას 8000-ზე მე ტი სტუ დენ ტი ეს წრე ბო და;

 TSU New Year Party 2000TSU New Year Party 2000 – სტუ დენ ტე ბის გან წყო ბა ზე 
დი ჯე იმ და პრო დი უს ერ მა Terrence Parker-მა და Alek-
sandir Lawrence-მა იზ რუ ნეს;

 თსუ გა მოშ ვე ბა 2020/ TSU GRADUATION 2020თსუ გა მოშ ვე ბა 2020/ TSU GRADUATION 2020 - სა ქარ-
თვე ლო სა და მსოფ ლი ოში შექ მნი ლი ეპ იდ სი ტუ აცი-
ის გა მო ღო ნის ძი ებ ის ძი რი თა დი ნა წი ლი გან სხვა ვე-
ბულ – ონ ლა ინ ფორ მატ ში გა იმ არ თა და სა გან გე ბოდ 
მომ ზა დე ბუ ლი სი ურ პრი ზე ბით აღ ინ იშ ნა.

 2020 წლის კურ სდამ თავ რე ბულ თა გა მოშ ვე ბის სა ზე-2020 წლის კურ სდამ თავ რე ბულ თა გა მოშ ვე ბის სა ზე-
იმო ღო ნის ძი ებაიმო ღო ნის ძი ება უნ ივ ერ სი ტე ტის ეზ ოდ ან 3500 სა ხე-
ლო ბი თი ბუშ ტის გაშ ვე ბით დას რულ და. ვიდ რე #თსუ-
გა მოშ ვე ბა2020-ს იზე იმ ებ დნენ, სტუ დენ ტებს პირ ველ 
და მე ათე (მაღ ლივ) კორ პუ სებ თან გან ლა გე ბულ 
ფო ტო ზო ნებ ში სა მახ სოვ რო ფო ტო ებ ის გა და ღე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბა ჰქონ დათ.

 ჰიბ რი დუ ლი გა მო საშ ვე ბი სა ღა მო 2021ჰიბ რი დუ ლი გა მო საშ ვე ბი სა ღა მო 2021 - პან დე მი ის 
გავ ლე ნით, 2021 წლის კურ სდამ თავ რე ბულ თა გა მო-
საშ ვე ბი ღო ნის ძი ება ჰიბ რი დუ ლი ფორ მა ტით გა მარ-
თა.
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თსუ კულ ტუ რა

 ფუნ ქცი ონ ირ ებს სტუ დენ ტუ რი თე ატ რი „სხვე ნი“, „თსუ კა პე ლა“, ვაჟ თა ვო კა-

ლუ რი ან სამ ბლი „უნ ივ ერ სი ტე ტი“, ქარ თუ ლი ცეკ ვის ან სამ ბლი „უნ ივ ერ სი ტე-

ტი“, მხი არ ულ თა და საზ რი ან თა კლუ ბი და სხვა. 2020 წელს თსუმ აქ ტი ური 

თა ნამ შრომ ლო ბა და იწყო ას ევე „ირა კოხ რე იძ ის ინ კლუ ზი ურ თე ატ რთან“.
 „თსუ კა პე ლამ“ 2019 წლის მუ სი კი სა და ცეკ ვის VIII სა ერ თა შო რი სო ფეს-

ტი ვალ ზე Music & Sea გრან პრი მო იპ ოვა; თსუ ქო რე ოგ რა ფი ული ან სამ ბლი 

„უნ ივ ერ სი ტე ტი“ დუ ბა ის 2018 წლის სა ერ თა შო რი სო ფეს ტი ვა ლის გა მარ-

ჯვე ბუ ლია.
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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 – სულ 4624, აქტიური – 3221

აკადემიური პერსონალი – 147

საგანმანათლებლო პროგრამები:

საბაკალავრო – 13, მათ შორის

2 ინგლისურენოვანი, 

1 ქართულ – ფრანგული;

სამაგისტრო – 18, მათ შორის

1 ინგლისურენოვანი;

სტუდენტი – სულ 7665, აქტიური – 5373
აკადემიური პერსონალი – 103
საგანმანათლებლო პროგრამები:
საბაკალავრო – 4, მათ შორის

1 ინგლისურენოვანი

სამაგისტრო – 5, მათ შორის

1 ინგლისურენოვანი,

1 ქართულ – ფრანგული;

სადოქტორო – 3

სტუდენტი – 6778
აკადემიური პერსონალი – 183
მოწვეული პერსონალი – 246
საგანმანათლებლო პროგრამები:
საბაკალავრო – 33, მათ შორის 
2 რუსულენოვანი
სამაგისტრო – 33, მათ შორის
2 რუსულენოვანი
სადოქტორო – 10, მათ შორის
1 ქართულ-ფრანგულენოვანი

სტუდენტი – 2796

აკადემიური პერსონალი – 64 

მოწვეული პერსონალი – 124

საგანმანათლებლო პროგრამები: 

საბაკალავრო – 7,

სამაგისტრო – 13, მათ შორის ინგლისურენოვანი 
1 და ინგლისურ-ქართული კომპონენტებით 1

სადოქტორო – 10

იურიდიული ფაკულტეტი

სტუდენტი – 4850
აკადემიური პერსონალი – 79
მოწვეული პერსონალი – 104
საგანმანათლებლო პროგრამები:
საბაკალავრო – 2,
სამაგისტრო – 5, მათ შორის

2 ინგლისურენოვანი;

სადოქტორო – 2, მათ შორის

1 ინგლისურენოვანი;

ფსიქოლოგიისა და განათლების 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი
მედიცინის ფაკულტეტი

სტუდენტი – 1741
აკადემიური პერსონალი – 104
მოწვეული პერსონალი – 127
საგანმანათლებლო პროგრამები:
ერთსაფეხურიანი – 4, მათ შორის

2 ინგლისურენოვანი

სამაგისტრო – 2, მათ შორის

1 ინგლისურენოვანი

სადოქტორო – 3

სტუდენტი – 1810

აკადემიური პერსონალი – 42

მოწვეული პერსონალი – 135

საგანმანათლებლო პროგრამები:

საბაკალავრო – 4,

სამაგისტრო – 7,

სადოქტორო – 5
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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:
 ფი ლო სო ფია; ის ტო რია; არ ქე ოლ ოგია; ეთ ნო ლო გია; კულ ტუ რის კვლე ვე ბი; ხე ლოვ ნე ბათ მცოდ ნე ობა; კავ-

კა სი ოლ ოგია; არ აბ ის ტი კა; ირ ან ის ტი კა; ას ირი ოლ ოგია; თურ ქო ლო გია; არ მე ნო ლო გია; ებ რა ის ტი კა-არ ამე-
ის ტი კა; ქარ თუ ლი ფი ლო ლო გია; ინ გლი სუ რი ფი ლო ლო გია; გერ მა ნუ ლი ფი ლო ლო გია; სკან დი ნა ვი ური 
ფი ლო ლო გია; ფრან გუ ლი ფი ლო ლო გია; იტ ალი ური ფი ლო ლო გია; ეს პა ნუ რი ფი ლო ლო გია; რუ სუ ლი ფი-
ლო ლო გია; ახ ალი ბერ ძნუ ლი ფი ლო ლო გია; კლა სი კუ რი ფი ლო ლო გია; ბი ზან ტი ური ფი ლო ლო გია; ამ ერ-
იკ ის მცოდ ნე ობა; სახ ვი თი ხე ლოვ ნე ბა; ტე ლე-კი ნო ხე ლოვ ნე ბა; კავ კა სი ოლ ოგია (რუ სუ ლე ნო ვა ნი); რუ სუ ლი 
ფი ლო ლო გია (რუ სუ ლე ნო ვა ნი).

და მა ტე ბი თი სპე ცი ალ ობ ები:
 გა მო ყე ნე ბი თი ენ ათ მეც ნი ერ ება; შო რე ული აღ მო სავ ლე თის რე გი ონ მცოდ ნე ობა; რუ სე თის მცოდ ნე ობა; თე-

ოლ ოგია.

ქარ თულ ენ აში მომ ზა დე ბის სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა (აზ ერ ბა იჯ ან ულ ენ ოვ ანი, სომ ხუ რე ნო ვა ნი, აფხა-
ზუ რე ნო ვა ნი და ოს ურ ენ ოვ ანი სტუ დენ ტე ბი სათ ვის).

სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მებ ზე მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი: 
 აბ იტ ური ენ ტებ მა უნ და ჩა აბ არ ონ გა მოც და 3 სა ვალ დე ბუ ლო სა გან ში: ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა, უცხო 

ენა, ის ტო რია/ლი ტე რა ტუ რა/მა თე მა ტი კა/სახ ვი თი და გა მო ყე ნე ბი თი ხე ლოვ ნე ბა.

თი თოეულ სა გან ში და წე სე ბუ ლია მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი:
 ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა – 40%,
 უცხო ენა – 40%,
 ისტორია/ლიტერატურა/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება – 25%.
 მათემატიკა – 20%.

მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი:
2022-2023 სას წავ ლო წელს ჰუ მა ნი ტა რულ მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტი სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მებ ზე მი იღ ებს 1230 
აბ იტ ური ენ ტს. მათ გან 410 აბ იტ ური ენ ტს სა ხელ მწი ფოს მი ერ სრუ ლად და ფი ნან სე ბულ პროგ რა მებ ზე.

სა ხელ მწი ფოს მი ერ სრუ ლად და ფი ნან სე ბუ ლი პროგ რა მე ბი:
 ქარ თუ ლი ფი ლო ლო გია – მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი 200;
 ის ტო რია – მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი 150;
 არ ქე ოლ ოგია – მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი 25;
 ფი ლო სო ფია – მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი 25.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
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სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი:
 ფილოსოფიაფილოსოფია
 სწავლების ენა: ქართული;
 საქართველოს ისტორია საქართველოს ისტორია
 სწავლების ენა: ქართული;
 ახალი და უახლესი ისტორია ახალი და უახლესი ისტორია
 სწავლების ენა: ქართული;
 ძველი ენები და ცივილიზაციები  ძველი ენები და ცივილიზაციები 
 სწავლების ენა: ქართული;
 მედიევისტიკა მედიევისტიკა
 სწავლების ენა: ქართული;
 არქეოლოგია  არქეოლოგია 
 სწავლების ენა: ქართული;
 ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერება ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერება
 სწავლების ენა: ქართული; 
 ქართველური ენათმეცნიერება ქართველური ენათმეცნიერება
 სწავლების ენა: ქართული;
 ქართული ლიტერატურა ქართული ლიტერატურა
 სწავლების ენა: ქართული;
 ანგლისტიკა ანგლისტიკა
 სწავლების ენა: ქართული;
 გერმანული ფილოლოგია გერმანული ფილოლოგია
 სწავლების ენა: ქართული;
 რომანული ფილოლოგია რომანული ფილოლოგია 
 სწავლების ენა: ქართული;
 ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია
 სწავლების ენა: ქართული;
 სლავური ფილოლოგია სლავური ფილოლოგია
 სწავლების ენა: ქართული;
 სლავური ფილოლოგია (რუსულენოვანი) სლავური ფილოლოგია (რუსულენოვანი)
 სწავლების ენა: რუსული; 
 თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა
 სწავლების ენა: ქართული; 

  თარგმანი და კულტურათშორისი ურთიერთობები (ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე)თარგმანი და კულტურათშორისი ურთიერთობები (ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე)
 სწავლების ენა: ქართული;  
 შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგია შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგია
 სწავლების ენა: ქართული;
 კავკასიოლოგია კავკასიოლოგია
 სწავლების ენა: ქართული;
 კავკასიოლოგია (რუსულენოვანი) კავკასიოლოგია (რუსულენოვანი)
 სწავლების ენა: რუსული;
 ამერიკისმცოდნეობა ამერიკისმცოდნეობა
 სწავლების ენა: ქართული;
 რუსეთისმცოდნეობა რუსეთისმცოდნეობა 
 სწავლების ენა: ქართული;
 არაბისტიკა არაბისტიკა
 სწავლების ენა: ქართული;
 ასირიოლოგია ასირიოლოგია
 სწავლების ენა: ქართული;
 ირანისტიკა ირანისტიკა
 სწავლების ენა: ქართული;
 თურქული ფილოლოგია თურქული ფილოლოგია
 სწავლების ენა: ქართული;
 ებრაულ-არამეული ფილოლოგია ებრაულ-არამეული ფილოლოგია
 სწავლების ენა: ქართული;
 ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და სარედაქციო საგამომცემლო საქმე ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და სარედაქციო საგამომცემლო საქმე
 სწავლების ენა: ქართული;
 კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა
 სწავლების ენა: ქართული; 
 სახვითი ხელოვნება სახვითი ხელოვნება
 სწავლების ენა: ქართული;
 კულტურის კვლევები კულტურის კვლევები 
 სწავლების ენა: ქართული;
 კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია
 სწავლების ენა: ქართული;  
 სკანდინავისტიკა; სკანდინავისტიკა;
 სწავლების ენა: ქართული;
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მი ღე ბის პი რო ბე ბი:
სა ერ თო სა მა გის ტრო გა მოც და;
ში და გა მოც დე ბი უცხო ენ ასა და სპე ცი ალ ობ აში.

სა დოქ ტო რო პროგ რა მე ბი:
სა დოქ ტო რო პროგ რა მე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია იხ ილ ეთ შემ დეგ ელ ექ ტრო ნულ ბმულ ზე:
https://www.tsu.ge/ge/faculties/humanities/programs/phd//

რე სურ სე ბი სტუ დენ ტე ბის თვის:
ფა კულ ტეტ ზე პრი ორ იტ ეტ ულია ენ ებ ის სწავ ლე ბა. ფა კულ ტე ტი სტუ დენ ტებს სთა ვა ზობს შემ დე გი ენ ებ ის შეს წავ-
ლას:

ქარ თვე ლუ რი ენ ები (ქარ თუ ლი, სვა ნუ რი, მეგ რუ ლი, ლა ზუ რი);
ევ რო პუ ლი ენ ები (ინ გლი სუ რი, გერ მა ნუ ლი, ფრან გუ ლი, ეს პა ნუ რი, იტ ალი ური, პორ ტუ გა ლი ური, ახ ალი ბერ-
ძნუ ლი, ნორ ვე გი ული, შვე დუ რი, უნ გრუ ლი, ბას კუ რი);
სლა ვუ რი ენ ები (რუ სუ ლი, პო ლო ნუ რი, უკ რა ინ ული);
აღ მო სავ ლუ რი ენ ები (არ აბ ული, სპარ სუ ლი, თურ ქუ ლი, ებ რა ული, იაპ ონ ური, ჩი ნუ რი);
კლა სი კუ რი ენ ები (ლა თი ნუ რი, ძვე ლი ბერ ძნუ ლი);
ძვე ლი ცი ვი ლი ზა ცი ის ენ ები (შუ მე რუ ლი, აქ ად ური, ხე თუ რი, ძვე ლი ეგ ვიპ ტუ რი);
კავ კა სი ური და კავ კა სი აში გავ რცე ლე ბუ ლი ენ ები (აფხა ზუ რი, ად იღე ური, ჩეჩ ნუ რი, ხუნ ძუ რი, უბ იხ ური, თა ბა-
სა რა ნუ ლი, უდი ური, ბაც ბუ რი, ინ გუ შუ რი, სომ ხუ რი, ოს ური, აზ ერ ბა იჯ ან ული).

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
0179, თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N1, თსუ I კორპუსი.

ტელ: (+995 32) 2 25 04 85 (დეკანატი).
ელ. ფოსტა: humanities@tsu.ge

ვებ გვერ დი: 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: სა ვალ დე ბუ ლო გა მოც დე ბი სა ბა კა ლავ რო სა გან მა-
ნათ ლებ ლო პროგ რა მებ ზე:

მა თე მა ტი კამა თე მა ტი კა
უცხო ენა (კო ეფ იცი ენ ტი 2);
ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა (კო ეფ იცი ენ ტი 2).
მა თე მა ტი კა/ფი ზი კა (კო ეფ იცი ენ ტი 8) 
ფი ზი კაფი ზი კა
უცხო ენა (კო ეფ იცი ენ ტი 2);
ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა (კო ეფ იცი ენ ტი 2).
მა თე მა ტი კა/ფი ზი კა (კო ეფ იცი ენ ტი 8) 
ქი მიაქი მია
უცხო ენა (კო ეფ იცი ენ ტი 2);
ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა (კო ეფ იცი ენ ტი 2).
მა თე მა ტი კა / ქი მია/ბი ოლ ოგია (კო ეფ იცი ენ ტი 8) 
ბი ოლ ოგიაბი ოლ ოგია
უცხო ენა (კო ეფ იცი ენ ტი 2);
ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა (კო ეფ იცი ენ ტი 2).
მა თე მა ტი კა / ქი მია/ბი ოლ ოგია (კო ეფ იცი ენ ტი 8) 
კომ პი უტ ერ ული მეც ნი ერ ებაკომ პი უტ ერ ული მეც ნი ერ ება
უცხო ენა (კო ეფ იცი ენ ტი 2);
ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა (კო ეფ იცი ენ ტი 2).
მა თე მა ტი კა/ფი ზი კა (კო ეფ იცი ენ ტი 8) 
ელ ექ ტრუ ლი და ელ ექ ტრო ნუ ლი ინ ჟი ნე რიაელ ექ ტრუ ლი და ელ ექ ტრო ნუ ლი ინ ჟი ნე რია
უცხო ენა (კო ეფ იცი ენ ტი 2);
ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა (კო ეფ იცი ენ ტი 2).
მა თე მა ტი კა/ფი ზი კა (კო ეფ იცი ენ ტი 8) 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი
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კომ პი უტ ერ ული მეც ნი ერ ება (ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი)კომ პი უტ ერ ული მეც ნი ერ ება (ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი)
უცხო ენა - ინ გლი სუ რი (კო ეფ იცი ენ ტი 2);
ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა (კო ეფ იცი ენ ტი 2).
მა თე მა ტი კა/ფი ზი კა (კო ეფ იცი ენ ტი 8) 
კომ პი უტ ერ ული მეც ნი ერ ება (ქარ თულ-ფრან გუ ლი)კომ პი უტ ერ ული მეც ნი ერ ება (ქარ თულ-ფრან გუ ლი)
უცხო ენა (კო ეფ იცი ენ ტი 2);
ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა (კო ეფ იცი ენ ტი 2).
მა თე მა ტი კა/ფი ზი კა (კო ეფ იცი ენ ტი 8) 
ქი მია (ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი)ქი მია (ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი)
უცხო ენა - ინ გლი სუ რი (კო ეფ იცი ენ ტი 2);
ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა (კო ეფ იცი ენ ტი 2).
მა თე მა ტი კა / ქი მია/ბი ოლ ოგია (კო ეფ იცი ენ ტი 8) 
გა მო ყე ნე ბი თი ბი ომ ეც ნი ერ ებ ები და ბი ოტ ექ ნო ლო გია,გა მო ყე ნე ბი თი ბი ომ ეც ნი ერ ებ ები და ბი ოტ ექ ნო ლო გია,
უცხო ენა - ინ გლი სუ რი (კო ეფ იცი ენ ტი 2);
ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა (კო ეფ იცი ენ ტი 2).
მა თე მა ტი კა / ის ტო რია/ქი მია/ბი ოლ ოგია (კო ეფ იცი ენ ტი 8) 
გე ოგ რა ფიაგე ოგ რა ფია
უცხო ენა - ინ გლი სუ რი (კო ეფ იცი ენ ტი 2);
ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა (კო ეფ იცი ენ ტი 2).
მა თე მა ტი კა / ის ტო რი/გე ოგ რა ფია (კო ეფ იცი ენ ტი 8) 
გე ოლ ოგიაგე ოლ ოგია
უცხო ენა - ინ გლი სუ რი (კო ეფ იცი ენ ტი 2);
ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა (კო ეფ იცი ენ ტი 2).
მა თე მა ტი კა / ის ტო რია/გე ოგ რა ფია (კო ეფ იცი ენ ტი 8) 
ეკ ოლ ოგიაეკ ოლ ოგია
უცხო ენა - ინ გლი სუ რი (კო ეფ იცი ენ ტი 2);
ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა (კო ეფ იცი ენ ტი 2).
მა თე მა ტი კა / ის ტო რია/ფი ზი კა/ქი მია/ბი ოლ ოგია/გე ოგ რა ფია (კო ეფ იცი ენ ტი 8) 
სა ერ თო მი ღე ბა პროგ რა მებ ზე ა) კომ პი უტ ერ ული მეც ნი ერ ება; ბ) კომ პი უტ ერ ული მეც ნი ერ ება (ფრან გულ/ქარ თუ-სა ერ თო მი ღე ბა პროგ რა მებ ზე ა) კომ პი უტ ერ ული მეც ნი ერ ება; ბ) კომ პი უტ ერ ული მეც ნი ერ ება (ფრან გულ/ქარ თუ-
ლი); გ) მა თე მა ტი კა; დ) ფი ზი კა; ე) ელ ექ ტრუ ლი და ელ ექ ტრო ნუ ლი ინ ჟი ნე რიალი); გ) მა თე მა ტი კა; დ) ფი ზი კა; ე) ელ ექ ტრუ ლი და ელ ექ ტრო ნუ ლი ინ ჟი ნე რია
უცხო ენა (კო ეფ იცი ენ ტი 2);
ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა (კო ეფ იცი ენ ტი 2).
მა თე მა ტი კა/ფი ზი კა (კო ეფ იცი ენ ტი 8) 

სა ერ თო მი ღე ბა პროგ რა მებ ზე ა) ქი მია, ბ) ბი ოლ ოგიასა ერ თო მი ღე ბა პროგ რა მებ ზე ა) ქი მია, ბ) ბი ოლ ოგია
უცხო ენა (კო ეფ იცი ენ ტი 2);
ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა (კო ეფ იცი ენ ტი 2).
მა თე მა ტი კა / ქი მია/ბი ოლ ოგია (კო ეფ იცი ენ ტი 8) 
სა ერ თო მი ღე ბა პროგ რა მებ ზე ა) გე ოგ რა ფია ბ) გე ოლ ოგიასა ერ თო მი ღე ბა პროგ რა მებ ზე ა) გე ოგ რა ფია ბ) გე ოლ ოგია
უცხო ენა - ინ გლი სუ რი (კო ეფ იცი ენ ტი 2);
ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა (კო ეფ იცი ენ ტი 2).
მა თე მა ტი კა / ის ტო რი/გე ოგ რა ფია (კო ეფ იცი ენ ტი 8)

2022-2023 სას წავ ლო წელს სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მებ ზე მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი: ზუსტ და სა ბუ ნე ბის-
მეტყვე ლო ფა კულ ტეტ ზე სა ბა კა ლავ რო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მებ ზე მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტია 1000. მათ 
შო რის ქარ თუ ლე ნო ვა ნი პროგ რა მე ბის თვის – 940 ად გი ლი, ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი პროგ რა მე ბის თვის – 60 ად გი ლი. 

სა ხელ მწი ფოს მი ერ სრუ ლად და ფი ნან სე ბუ ლი სა ბა კა ლავ რო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბია: მა თე მა ტი კა – 
100, ქი მია – 100, ბი ოლ ოგია – 100, ფი ზი კა – 100 ად გი ლი;

სხვა სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მე ბის თვის კვო ტე ბია:სხვა სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მე ბის თვის კვო ტე ბია: კომ პი უტ ერ ული მეც ნი ერ ება – 120; გე ოგ რა ფია – 70; გე ოლ ოგია 
– 35; ელ ექ ტრუ ლი და ელ ექ ტრო ნუ ლი ინ ჟი ნე რია – 40; გა მო ყე ნე ბი თი ბი ომ ეც ნი ერ ებ ები და ბი ოტ ექ ნო ლო გია – 60; 
ეკ ოლ ოგია – 60; 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 პროგ რა მებ ზე ა) კომ პი უტ ერ ული მეც ნი ერ ება; ბ) კომ პი უტ ერ ული მეც ნი ერ ება (ფრან გულ/ქარ თუ ლი); სა ერ თო მი ღე ბა პროგ რა მებ ზე ა) კომ პი უტ ერ ული მეც ნი ერ ება; ბ) კომ პი უტ ერ ული მეც ნი ერ ება (ფრან გულ/ქარ თუ ლი); 
გ) მა თე მა ტი კა; დ) ფი ზი კა; ე) ელ ექ ტრუ ლი და ელ ექ ტრო ნუ ლი ინ ჟი ნე რია - 100გ) მა თე მა ტი კა; დ) ფი ზი კა; ე) ელ ექ ტრუ ლი და ელ ექ ტრო ნუ ლი ინ ჟი ნე რია - 100

სა ერ თო მი ღე ბა პროგ რა მებ ზე ა) ქი მია, ბ) ბი ოლ ოგია - 20სა ერ თო მი ღე ბა პროგ რა მებ ზე ა) ქი მია, ბ) ბი ოლ ოგია - 20

სა ერ თო მი ღე ბა პროგ რა მებ ზე ა) გე ოგ რა ფია ბ) გე ოლ ოგია - 20სა ერ თო მი ღე ბა პროგ რა მებ ზე ა) გე ოგ რა ფია ბ) გე ოლ ოგია - 20
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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 ებაკომ პი უტ ერ ული მეც ნი ერ ება
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
ში და გა მოც და სპე ცი ალ ობ აში (მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი 51 ქუ ლა); ში და გა მოც და ინ გლი სურ ენ აში B2 
დო ნის შე სა ბა მი სი, (მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი 51 ქუ ლა).
ინ ფორ მა ცი ული სის ტე მე ბიინ ფორ მა ცი ული სის ტე მე ბი
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
ში და გა მოც და სპე ცი ალ ობ აში (მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი 51 ქუ ლა); ში და გა მოც და ინ გლი სურ ენ აში B2 
დო ნის შე სა ბა მი სი, (მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი 51 ქუ ლა).
ინ ფორ მა ცი ული ტექ ნო ლო გი ებიინ ფორ მა ცი ული ტექ ნო ლო გი ები
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
ში და გა მოც და სპე ცი ალ ობ აში (მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი 51 ქუ ლა); ში და გა მოც და ინ გლი სურ ენ აში B2 
დო ნის შე სა ბა მი სი, (მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი 51 ქუ ლა).
მა თე მა ტი კამა თე მა ტი კა
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
ში და გა მოც და სპე ცი ალ ობ აში (მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი 51 ქუ ლა); ში და გა მოც და ინ გლი სურ ენ აში B2 
დო ნის შე სა ბა მი სი, (მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი 51 ქუ ლა).
გა მო ყე ნე ბი თი მა თე მა ტი კაგა მო ყე ნე ბი თი მა თე მა ტი კა
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
ში და გა მოც და სპე ცი ალ ობ აში (მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი 51 ქუ ლა); ში და გა მოც და ინ გლი სურ ენ აში B2 
დო ნის შე სა ბა მი სი, (მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი 51 ქუ ლა).
ფუნ და მენ ტუ რი ფი ზი კაფუნ და მენ ტუ რი ფი ზი კა
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
ში და გა მოც და სპე ცი ალ ობ აში (წე რი თი+ზე პი რი) (მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი 51 ქუ ლა), ში და გა მოც და 
ინ გლი სურ ენ აში B2 დო ნის შე სა ბა მი სი, (მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი 51 ქუ ლა).
გა მო ყე ნე ბი თი ფი ზი კაგა მო ყე ნე ბი თი ფი ზი კა
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
ში და გა მოც და ფი ზი კა ში (წე რი თი+ზე პი რი), (მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი51 ქუ ლა); ში და გა მოც და ინ-
გლი სურ ენ აში B2 დო ნის შე სა ბა მი სი, (მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი 51 ქუ ლა).
ქი მიაქი მია
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
ში და გა მოც და ქი მი აში, ჩა ტარ დე ბა წე რი თი ფორ მით (კრებ სი თი – ზო გა დი, არა ორ გა ნუ ლი, ორ გა ნუ ლი, ფი ზი კუ-
რი და ან ალ იზ ური ქი მია), (მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი 51 ქუ ლა);

ქი მი ური ექ სპერ ტი ზაქი მი ური ექ სპერ ტი ზა
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
ში და გა მოც და ქი მი აში (კრებ სი თი – ზო გა დი, არა ორ გა ნუ ლი, ორ გა ნუ ლი, ფი ზი კუ რი და ან ალ იზ ური ქი მია). (მი-
ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი 51 ქუ ლა);
ბი ოლ ოგიაბი ოლ ოგია
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
ში და გა მოც და ბი ოლ ოგი აში, (მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი 51 ქუ ლა);
ფი ზი კუ რი გე ოგ რა ფია და გა რე მოს მდგრა დი გან ვი თა რე ბაფი ზი კუ რი გე ოგ რა ფია და გა რე მოს მდგრა დი გან ვი თა რე ბა
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
ში და გა მოც და გე ოგ რა ფი აში (მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი 51 ქუ ლა);
გე ომ ორ ფო ლო გია, კარ ტოგ რა ფია და ლან დშაფ ტუ რი და გეგ მა რე ბაგე ომ ორ ფო ლო გია, კარ ტოგ რა ფია და ლან დშაფ ტუ რი და გეგ მა რე ბა
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
ში და გა მოც და გე ოგ რა ფი აში (მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი 51 ქუ ლა);
წყლის რე სურ სე ბის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი მარ თვაწყლის რე სურ სე ბის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი მარ თვა
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
ში და გა მოც და გე ოგ რა ფი აში (მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი 51 ქუ ლა);
გე ოლ ოგიაგე ოლ ოგია
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
ში და გა მოც და გე ოლ ოგი აში (მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი 51 ქუ ლა);
ელ ექ ტრუ ლი და ელ ექ ტრო ნუ ლი ინ ჟი ნე რიაელ ექ ტრუ ლი და ელ ექ ტრო ნუ ლი ინ ჟი ნე რია
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
ში და გა მოც და ელ ექ ტრულ და ელ ექ ტრო ნულ ინ ჟი ნე რი აში (მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი 51 ქუ ლა); ში და 
გა მოც და ინ გლი სურ ენ აში B2 დო ნის შე სა ბა მი სი, (მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი 51 ქუ ლა).
გა მო ყე ნე ბი თი ბი ომ ეც ნი ერ ებ ები და ბი ოტ ექ ნო ლო გიაგა მო ყე ნე ბი თი ბი ომ ეც ნი ერ ებ ები და ბი ოტ ექ ნო ლო გია
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
ში და გა მოც და ზო გად ბი ოლ ოგი აში, (მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი 51 ქუ ლა);
ბი ოფ იზ იკაბი ოფ იზ იკა
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
ში და გა მოც და ბი ოფ იზ იკ აში (წე რი თი+ზე პი რი), (მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი 51 ქუ ლა);
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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)
სწავ ლე ბის ენა: ინ გლი სუ რი;
ში და გა მოც და ზო გად ბი ოლ ოგი აში, (მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი 51 ქუ ლა);

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:

ფა კულ ტე ტის სა დოქ ტო რო პროგ რა მე ბი იხ ილ ეთ შემ დეგ ელ ექ ტრო ნულ მი სა მარ თზე:
https://www.tsu.ge/ge/faculties/science/uebav6oegzbbgodth/doctor//

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
0179, თბი ლი სი, ი.ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. N3, თსუ II კორ პუ სი.

ტელ.: (+995 32) 2 250484-2324 (დე კა ნა ტი).
ვებ გვერ დი: https://www.tsu.ge/ge/faculties/science/ojyqp0d9tyfxg2m/

სა ბა კა ლავ რო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი:
 პო ლი ტი კის მეც ნი ერ ება;
 ჟურ ნა ლის ტი კა;
 ჟურ ნა ლის ტი კა და მა სობ რი ვი კო მუ ნი კა ცია (ქარ თულ-რუ სუ ლე ნო ვა ნი);
 სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბი;
 მსოფ ლი ოს სო ცი ალ ურ-პო ლი ტი კუ რი და ტუ რიზ მის გე ოგ რა ფია;
 სო ცი ალ ური მუ შა ობა;
 სო ცი ოლ ოგია.

სა ბა კა ლავ რო სა ფე ხურ ზე სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბის მი მარ თუ ლე ბის გარ და, ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბა სწავ-
ლე ბის ძი რი თად სპე ცი ალ ობ ას თან (major – 120 კრე დი ტი) ერ თად, გთა ვა ზობთ და მა ტე ბით (minor – 60 კრე დი ტი) 
სპე ცი ალ ობ ებს, რო მელ თა კომ ბი ნი რე ბაც სტუ დენ ტის სურ ვილ ზეა და მო კი დე ბუ ლი.

სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მებ ზე მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი: ერ თი ან ერ ოვ ნულ გა მოც დე ბი ჩა სა ბა რე ბე ლი საგ ნე-
ბია: ქარ თუ ლი ენა; უცხო ენა (ინ გლი სუ რი, გერ მა ნუ ლი, ფრან გუ ლი, რუ სუ ლი); ის ტო რია/გე ოგ რა ფია/მა თე მა ტი კა/
ზო გა დი უნ არ ები.

2022-2023 სას წავ ლო წელს მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი: 
 მსოფ ლი ოს სო ცი ალ ურ-პო ლი ტი კუ რი და ტუ რიზ მის გე ოგ რა ფია - 80;
 სო ცი ოლ ოგია - 120;
 სო ცი ალ ური მუ შა ობა - 60;
 პო ლი ტი კის მეც ნი ერ ება – 180;
 სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბი – 80;
 ჟურ ნა ლის ტი კა – 130;
 ჟურ ნა ლის ტი კა და მა სობ რი ვი კო მუ ნი კა ცია (ქარ თულ-რუ სუ ლი) – 10.

მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია/და საქ მე ბა:
სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მის წარ მა ტე ბით დას რუ ლე ბის შემ თხვე ვა ში, ფა კულ ტე ტის კურ სდამ თავ რე ბულს ენ იჭ ება 
ბა კა ლავ რის ხა რის ხი შე სა ბა მის დარ გში. ფა კულ ტე ტის კურ სდამ თავ რე ბუ ლებს, მოქ მე დი პროგ რა მე ბის დას რუ-
ლე ბის სა ფუძ ველ ზე მი ღე ბუ ლი კვა ლი ფი კა ცი ის შე სა ბა მი სად, ეძ ლე ვათ შე საძ ლებ ლო ბა და საქ მდნენ სა ჯა რო და 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის და წე სე ბუ ლე ბებ ში, არ ას ამ თავ რო ბო და კერ ძო სექ ტო რებ ში, სხვა დას ხვა 
სა ხის მე დია და სა ინ ფორ მა ციო სამ სა ხუ რებ ში.

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 ვაგენ დე რის კვლე ვა
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი
ში და გა მოც და: სპე ცი ალ ობა და ინ გლი სუ რი ენა (B2), გა სა უბ რე ბა სპე ცი ალ ობ აში.
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ი. ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. #3, თსუ II კორპ. ოთ ახი 339/340
ტელ.: (+995) 599 540-450 მე დეა ბა დაშ ვი ლი
ელ.ფოს ტა: medea.badashvili@tsu.ge 

სო ცი ოლ ოგიასო ცი ოლ ოგია
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი
ში და გა მოც და: სპე ცი ალ ობ აში; გა სა უბ რე ბა ინ გლი სურ ენ ასა (B2) და სპე ცი ალ ობ აში.
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
მი სა მარ თი: ი. ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. #14, თსუ IV კორპ. ოთ ახი 306
ტელ.: (+995) 599 56-63-55 იაგო კაჭ კა ჭიშ ვი ლი
ელ.ფოს ტა: iago.katchkatchishvili@tsu.ge 

სო ცი ალ ური მუ შა ობასო ცი ალ ური მუ შა ობა
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი
ში და გა მოც და: გა მოც და სპე ცი ალ ობ აში (ეს სე), გა სა უბ რე ბა სპე ცი ალ ობ ასა და ინ გლი სურ ენ აში (B2) 
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
მი სა მარ თი: ი. ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. #14, თსუ IV კორპ. ოთ ახი 306
ტელ.: (+995) 599 46-52-31 ნი ნო შატ ბე რაშ ვი ლი
ელ.ფოს ტა: nino.shatberashvili@tsu.ge 
 
მე დი ის კვლე ვე ბიმე დი ის კვლე ვე ბი
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი 
ში და გა მოც და: გა მოც და სპე ცი ალ ობ აში, უცხო ენ აში – ინ გლი სუ რი B2 და გა სა უბ რე ბა სპე ცი ალ ობ აში.
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ი. ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. #8, თსუ VI კორპ. ოთ ახი 205
ტელ.: (+995) 599 45-29-12 მა ნა ნა შა მი ლიშ ვი ლი
ელ.ფოს ტა: manana.shamilishvili@tsu.ge

პო ლი ტი კის მეც ნი ერ ებაპო ლი ტი კის მეც ნი ერ ება
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი
ში და გა მოც და: სპე ცი ალ ობ აში და გა სა უბ რე ბა ინ გლი სურ ენ აში B2;
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ი. ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. #14, თსუ IV კორპ. ოთ ახი 301
ტელ.: (+995) 599 14-51-69 მალ ხაზ მა ცა ბე რი ძე
ელ.ფოს ტა: malkhaz.matsaberidze@tsu.ge

სა ხელ მწი ფო მარ თვა და სა ჯა რო პო ლი ტი კასა ხელ მწი ფო მარ თვა და სა ჯა რო პო ლი ტი კა
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი
ში და გა მოც და: გა მოც და სპე ცი ალ ობ აში, გა მოც და ინ გლი სურ ში B2, გა სა უბ რე ბა სპე ცი ალ ობ აში.
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ი. ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. #14, თსუ IV კორპ. ოთ ახი 301
ტელ.: (+995) 555 15-54-91 სა ლო მე დუნ დუა
ელ.ფოს ტა: salome.dundua@tsu.ge 

დიპ ლო მა ტია და სა ერ თა შო რი სო პო ლი ტი კადიპ ლო მა ტია და სა ერ თა შო რი სო პო ლი ტი კა
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი
ში და გა მოც და: გა მოც და სპე ცი ალ ობ აში, გა მოც და ინ გლი სურ ენ აში (B2), გა სა უბ რე ბა სპე ცი ალ ობ აში,
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ი. ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. #14, თსუ IV კორპ. ოთ ახი 202
ტელ.:(+995) 595 33-33-16 ეკა აკ ობია
ელ.ფოს ტა: eka.akobia@tsu.ge

სო ცი ალ ურ-პო ლი ტი კუ რი და ეკ ონ ომ იკ ური გე ოგ რა ფიასო ცი ალ ურ-პო ლი ტი კუ რი და ეკ ონ ომ იკ ური გე ოგ რა ფია
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი
ში და გა მოც და: სპე ცი ალ ობ აში და ზე პი რი გა მოც და ინ გლი სურ ენ აში (B2).
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ი. ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. #14, თსუ IV კორპ. ოთ ახი 211
ტელ.: (+995) 599 56-40-00 გი ორ გი გოგ სა ძე
ელ.ფოს ტა: giorgi.gogsadze@tsu.ge
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ევ რა ზი ისა და კავ კა სი ის კვლე ვე ბი ევ რა ზი ისა და კავ კა სი ის კვლე ვე ბი 
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი
ში და გა მოც და: გა მოც და სპე ცი ალ ობ აში, გა სა უბ რე ბა ინ გლი სურ ენა ( B2).
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ი. ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. #14, თსუ IV კორპ. ოთ ახი 202
ტელ.: (+995) 599 64-32-23 ფიქ რია ას ან იშ ვი ლი.
ელ.ფოს ტა: pikria.asanishvili@tsu.ge

დე მოგ რა ფია და მო სახ ლე ობ ის გე ოგ რა ფიადე მოგ რა ფია და მო სახ ლე ობ ის გე ოგ რა ფია
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი
ში და გა მოც და: გა მოც და სპე ცი ლო ბა ში, გა სა უბ რე ბა სპე ცი ალ ობ აში და ინ გლი სურ ენ აში (B1).
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ი. ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. #14, თსუ IV კორპ. ოთ ახი 211
ტელ.: (+995) 599 54-09-59 ვა ჟა ლორ თქი ფა ნი ძე,
2663500 ან ზორ სახ ვა ძე
ელ.ფოს ტა: vazha.lortkipanidze@tsu.ge; anzor.saxvadze@tsu.ge

კონ ფლიქ ტე ბის ან ალ იზი და მარ თვაკონ ფლიქ ტე ბის ან ალ იზი და მარ თვა
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი
ში და გა მოც და: გა მოც და სპე ცი ალ ობ აში, გა სა უბ რე ბა სპე ცი ალ ობ აში და ინ გლი სურ ენ აში (B1).
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ი.ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. #3, თსუ, II კორ პუ სი, ოთ ახი 239/240 
ტელ.: (+995) 577 43-16-17; გუ გუ ლი მაღ რა ძე, 
(+995) 599 90-61-54 რე ვაზ ჯორ ბე ნა ძე,
ელ.ფოს ტა: guguli.magradze@tsu.ge; revaz.jorbenadze@tsu.ge

მე დი აფ სი ქო ლო გია და კო მუ ნი კა ცი ებიმე დი აფ სი ქო ლო გია და კო მუ ნი კა ცი ები
Media psychology and communications 
სწავ ლე ბის ენა: ინ გლი სუ რი
ში და გა მოც და: სპე ცი ალ ობ აში (ეს სე, ინ გლი სურ ენ აზე); ინ გლი სურ ენ აში (B2); გა სა უბ რე ბა სპე ცი ალ ობ აში
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ი.ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. 8, თსუ VI კორპ.
ტელ.: (+995) 577 17-11-07 მა რი ამ გერ სა მია
ელ.ფოს ტა: mariam.gersamia@tsu.ge 

პოს ტსაბ ჭო თა ტრან სფორ მა ცია: პო ლი ტი კა, ეკ ონ ომ იკა, სა ზო გა დო ებაპოს ტსაბ ჭო თა ტრან სფორ მა ცია: პო ლი ტი კა, ეკ ონ ომ იკა, სა ზო გა დო ება
Post-Soviet Transformation: Politics, Economy, SocietyPost-Soviet Transformation: Politics, Economy, Society
სწავ ლე ბის ენა: ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი ქარ თუ ლი კომ პო ნენ ტე ბით
ში და გა მოც და: სპე ცი ალ ობ აში (ეს სე); ინ გლი სურ ენ აში (B2); გა სა უბ რე ბა სპე ცი ალ ობ აში
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ი.ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. 8, თსუ VI კორპ. 
ტელ.: (+995) 599 50-30-62 მა რი ნა მუს ხე ლიშ ვი ლი
ელ.ფოს ტა: marina.muskhelishvili@tsu.ge

სა დოქ ტო რო პროგ რა მე ბი: 
სა დოქ ტო რო პროგ რა მე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია იხ ილ ეთ შემ დეგ ელ ექ ტრო ნულ ბმულ ზე:
https://www.tsu.ge/ge/faculties/social/hccla0ixc_o-h_tgp/phd_soc/

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია: 
0179, თბი ლი სი, ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. N8, VI კორ პუ სი.

ტელ: (+995 32) 2 29 05 94 (დე კა ნა ტი);
(+995 32) 2 25 17 35 (სას წავ ლო დე პარ ტა მენ ტი).;

(+995 32) 2 22 11 01 (233) (სტუ დენ ტთა მომ სა ხუ რე ბის ცენ ტრი);
ფაქ სი: (+995 32) 2 29 05 94.

ვებ გვერ დი: http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/social/news;
https://www.facebook.com/groups/TSU.SOCPOL/
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სა ბა კა ლავ რო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი:

 ფსი ქო ლო გია;
 ოკ უპ აცი ური თე რა პია;
 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 მა;
 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 მა;

სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მებ ზე მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი: ფსი ქო ლო გი ის სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მი სათ ვის ერ-
თი ან ერ ოვ ნულ გა მოც დებ ზე
სა ვალ დე ბუ ლო საგ ნე ბია:
 ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა (კო ეფ იცი ენ ტი 4),
 უცხო ური ენა (კო ეფ იცი ენ ტი 4),
 მა თე მა ტი კა/ის ტო რია (კო ეფ იცი ენ ტი 4),
 ბიოლოგია (კო ეფ იცი ენ ტი 4).

მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია: მეც ნი ერ ებ ებ ის ბა კა ლავ რი ფსი ქო ლო გი აში.
2022-2023 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:

 ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა (კო ეფ იცი ენ ტი 4);
 უცხო ური ენა (კო ეფ იცი ენ ტი 4);
 ბი ოლ ოგია (კო ეფ იცი ენ ტი 3);
 ფი ზი კა/ქი მია/მა თე მა ტი კა (კო ეფ იცი ენ ტი 1/1/1).

 (შე ნიშ ვნა: „ოკ უპ აცი ური თე რა პი ის“ პროგ რა მა ზე უცხო ენ ად აუც ილ ებ ელია მხო ლოდ ინ გლი სუ რი ენ ის
 ჩა ბა რე ბა).
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია: ოკ უპ აცი ური თე რა პი ის ბა კა ლავ რი.
2022-2023 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:

 ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა (კო ეფ იცი ენ ტი 5); 
 უცხო ური ენა (კო ეფ იცი ენ ტი 2);
 მა თე მა ტი კა/ის ტო რია (კო ეფ იცი ენ ტი 5/5).

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია: გა ნათ ლე ბის მა გის ტრი, ზო გა დი გა ნათ ლე ბის დაწყე ბი თი სა ფე ხუ რის საგ ნის/
სა გან თა ჯგუ ფის მას წავ ლე ბე ლი
2022-2023 სას წავ ლო წლის მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი: 100

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:

 ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა (კო ეფ იცი ენ ტი 6); 
 უცხო ური ენა (კო ეფ იცი ენ ტი 3);
 მა თე მა ტი კა (კო ეფ იცი ენ ტი 3).

მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია: გა ნათ ლე ბის მა გის ტრი, ზო გა დი გა ნათ ლე ბის დაწყე ბი თი სა ფე ხუ რის საგ ნის/
სა გან თა ჯგუ ფის მას წავ ლე ბე ლი
2022-2023 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“ – 60 კრე დი ტი (100%-იანი 
სა ხელ მწი ფო და ფი ნან სე ბა);
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია: კვა ლი ფი კა ცი ას არ ან იჭ ებს 
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 60 ECTS
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი
უმ აღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბის მი ერ გან საზღვრუ ლი საგ ნის გა მოც და (ქარ თუ ლი ენა და ლი-
ტე რა ტუ რა (სა ბა ზო ან/და სა შუ ალო სა ფე ხუ რი) – 35 ად გი ლი (და სა ფი ნან სე ბე ლი 27); მა თე მა ტი კა (სა ბა ზო ან/და 
სა შუ ალო სა ფე ხუ რი) – 3 ად გი ლი; ის ტო რია – 10 ად გი ლი ; გე ოგ რა ფია – 6 ად გი ლი; სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბა 
– 21 ად გი ლი (და სა ფი ნან სე ბე ლი 15); ფი ზი კა (სა ბა ზო ან/და სა შუ ალო სა ფე ხუ რი) – 1 ად გი ლი; ქი მია (სა ბა ზო ან/
და სა შუ ალო სა ფე ხუ რი) – 4 ად გი ლი; ბი ოლ ოგია (სა ბა ზო ან/და სა შუ ალო სა ფე ხუ რი) – 8 ად გი ლი (და სა ფი ნან-
სე ბე ლი 7); ინ გლი სუ რი ენა(დაწყე ბი თი, სა ბა ზო ან/და სა შუ ალო სა ფე ხუ რი – 28 ად გი ლი; (და სა ფი ნან სე ბე ლი 19); 
გერ მა ნუ ლი ენა (დაწყე ბი თი, სა ბა ზო ან/და სა შუ ალო სა ფე ხუ რი) – 2 ად გი ლი; ფრან გუ ლი ენა (დაწყე ბი თი, სა ბა ზო 
ან/და სა შუ ალო სა ფე ხუ რი) – 1 ად გი ლი; რუ სუ ლი ენა (დაწყე ბი თი, სა ბა ზო ან/და სა შუ ალო სა ფე ხუ რი) – 6 ად გი ლი 
(და სა ფი ნან სე ბე ლი 5);
გან საზღვრუ ლი საგ ნის ში და გა მოც და – ან ალ იტ იკ ური წე რა
2022-2023 სას წავ ლო წლის მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი: 125 (დასაფინანსებელი 100)

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ტელ.: (+995) 599 331218;
ელ.ფოს ტა: ketevan.chkuaseli@tsu.ge
ვებ გვერ დი: https://bit.ly/3LyUFLx; https://bit.ly/3MDwqft
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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: ფსი ქო ლო გი ის მა გის ტრი
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120 ECTS
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
სა ერ თო სა მა გის ტრო გა მოც და: იმ ის ათ ვის, რომ მა გის ტრან ტო ბის კან დი დატ მა გა და ლა ხოს მი ნი მა ლუ რი კომ-
პე ტენ ცი ის ზღვა რი, მან უნ და და აგ რო ვოს ტეს ტის ნა წი ლი სათ ვის გან საზღვრუ ლი პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნებ ლის 
შე სა ბა მის ქუ ლა ზე მე ტი: წა კითხუ ლის გა აზ რე ბა – 30%; ან ალ იტ იკ ური წე რა – 30%; ლო გი კუ რი მსჯე ლო ბა – 30%; 
რა ოდ ენ ობ რი ვი მსჯე ლო ბა – 25%;
ში და გა მოც და: სო ცი ალ ურ ფსი ქო ლო გი აში (80); გა სა უბ რე ბა ინ გლი სურ ენ აში (20);

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ტელ.: (+995) 577 53-00-63.
ელ.ფოს ტა: anastasia.kitiashvili@tsu.ge
ვებ გვერ დი: https://bit.ly/3s1cfAq

გა ნათ ლე ბის ფსი ქო ლო გია და კვლე ვა
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია: ფსი ქო ლო გი ის მა გის ტრი
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120 ECTS
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
იმ ის ათ ვის, რომ მა გის ტრან ტო ბის კან დი დატ მა გა და ლა ხოს მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი, მან უნ და და აგ-
რო ვოს ტეს ტის ნა წი ლი სათ ვის გან საზღვრუ ლი პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნებ ლის შე სა ბა მის ქუ ლა ზე მე ტი: წა კითხუ ლის 
გა აზ რე ბა – 30%; ან ალ იტ იკ ური წე რა – 30%; ლო გი კუ რი მსჯე ლო ბა – 30%; რა ოდ ენ ობ რი ვი მსჯე ლო ბა – 25%.
ში და გა მოც და გა ნათ ლე ბის ფსი ქო ლო გი აში (80); გა მოც და ინ გლი სურ ენ აში (B2 დო ნე) (20).

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ტელ.: (+995) 577 53-37-53; 
ელ.ფოს ტა: mzia.tsereteli@tsu.ge
ვებ გვერ დი: https://bit.ly/3s1cfAq

შრო მის და ორ გა ნი ზა ცი ის ფსი ქო ლო გია
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია: შრო მის და ორ გა ნი ზა ცი ის ფსი ქო ლო გი ის მა გის ტრი
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120 ECTS
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
იმ ის ათ ვის, რომ მა გის ტრან ტო ბის კან დი დატ მა გა და ლა ხოს მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი, მან უნ და და აგ-
რო ვოს ტეს ტის ნა წი ლი სათ ვის გან საზღვრუ ლი პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნებ ლის შე სა ბა მის ქუ ლა ზე მე ტი: წა კითხუ ლის 
გა აზ რე ბა – 30%; ან ალ იტ იკ ური წე რა – 30%; ლო გი კუ რი მსჯე ლო ბა – 30%; რა ოდ ენ ობ რი ვი მსჯე ლო ბა – 25%.
ში და გა მოც და სპე ცი ალ ობ აში (80); გა მოც და ინ გლი სურ ენ აში (B2 დო ნე) (20).

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ტელ.: (+995) 599 56-21-96;
ელ.ფოს ტა: iamze.kutaladze@tsu.ge
ვებ გვერ დი: https://bit.ly/3s1cfAq

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: ფსი ქო ლო გი ის მა გის ტრი
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120 ECTS
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
იმ ის ათ ვის, რომ მა გის ტრან ტო ბის კან დი დატ მა გა და ლა ხოს მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი, მან უნ და და აგ-
რო ვოს ტეს ტის ნა წი ლი სათ ვის გან საზღვრუ ლი პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნებ ლის შე სა ბა მის ქუ ლა ზე მე ტი: წა კითხუ ლის 
გა აზ რე ბა – 30%; ან ალ იტ იკ ური წე რა – 30%; ლო გი კუ რი მსჯე ლო ბა – 30%; რა ოდ ენ ობ რი ვი მსჯე ლო ბა – 25%.
ში და გა მოც და სპე ცი ალ ობ აში (60); გა სა უბ რე ბა ინ გლი სურ ან გერ მა ნულ ენ აში (30). სა მო ტი ვა ციო წე რი ლი (10)

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ტელ.: (+995) 599 46-74-73; 555 33-63-83
ელ.ფოს ტა: luiza.arutinova@tsu.ge; manana.melikishvili@tsu.ge 
ვებ გვერ დი: https://bit.ly/3s1cfAq
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იურ იდი ული ფსი ქო ლო გია
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და სა ხე ლე ბა: ფსი ქო ლო გი ის მა გის ტრი
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120 ECTS
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
იმ ის ათ ვის, რომ მა გის ტრან ტო ბის კან დი დატ მა გა და ლა ხოს მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი, მან უნ და და აგ-
რო ვოს ტეს ტის ნა წი ლი სათ ვის გან საზღვრუ ლი პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნებ ლის შე სა ბა მის ქუ ლა ზე მე ტი: წა კითხუ ლის 
გა აზ რე ბა – 30%; ან ალ იტ იკ ური წე რა – 30%; ლო გი კუ რი მსჯე ლო ბა – 30%; რა ოდ ენ ობ რი ვი მსჯე ლო ბა – 25%.
ში და გა მოც და სპე ცი ალ ობ აში (50); გა სა უბ რე ბა სპე ცი ალ ობ აში (40); გა სა უბ რე ბა უცხო ენ აში (10);

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ტელ.: (+995)577 415 162;
ელ.ფოს ტა: vakhtang.nadareishvili@tsu.ge
ვებ გვერ დი: https://bit.ly/3s1cfAq

გავ ლე ნე ბის და კო მუ ნი კა ცი ის ფსი ქო ლო გია
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და სა ხე ლე ბა: ფსიქოლოგიის მა გის ტრი
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120 ECTS
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
იმ ის ათ ვის, რომ მა გის ტრან ტო ბის კან დი დატ მა გა და ლა ხოს მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი, მან უნ და და აგ-
რო ვოს ტეს ტის ნა წი ლი სათ ვის გან საზღვრუ ლი პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნებ ლის შე სა ბა მის ქუ ლა ზე მე ტი: წა კითხუ ლის 
გა აზ რე ბა – 30%; ან ალ იტ იკ ური წე რა – 30%; ლო გი კუ რი მსჯე ლო ბა – 30%; რა ოდ ენ ობ რი ვი მსჯე ლო ბა – 25%.
ში და გა მოც და სპე ცი ალ ობ აში (50); სა მო ტი ვა ციო წე რილ (30); გა სა უბ რე ბა ინ გლი სურ ენ აში (20);

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ტელ.: (+995) 577 49-66-46;
ელ.ფოს ტა: ekaterine.pirtskhalava @tsu.ge
ვებ გვერ დი: https://bit.ly/3s1cfAq

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: გა ნათ ლე ბის მეც ნი ერ ებ ებ ის მა გის ტრი
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120 ECTS
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
იმ ის ათ ვის, რომ მა გის ტრან ტო ბის კან დი დატ მა გა და ლა ხოს მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი, მან უნ და და აგ-
რო ვოს ტეს ტის ნა წი ლი სათ ვის გან საზღვრუ ლი პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნებ ლის შე სა ბა მის ქუ ლა ზე მე ტი: წა კითხუ ლის 
გა აზ რე ბა – 35%; ან ალ იტ იკ ური წე რა – 30%; ლო გი კუ რი მსჯე ლო ბა – 35%; რა ოდ ენ ობ რი ვი მსჯე ლო ბა – 25%.
ში და გა მოც და სპე ცი ალ ობ აში (80); გა მოც და უცხო ენ აში (B2) (20).

სა კონ ტაქ ტო ინფორ მა ცია:
ტელ.: (+995) 599 331218;
ელ.ფოს ტა: ketevan.chkuaseli@tsu.ge
ვებ გვერ დი: https://bit.ly/3s1cfAq

სა დოქ ტო რო პროგ რა მე ბი:
ფა კულ ტე ტის სა დოქ ტო რო პროგ რა მებ ზე ინ ფორ მა ცია შე გიძ ლი ათ იხ ილ ოთ შემ დეგ ელ ექ ტრო ნულ მი სა მარ-
თზე: https://bit.ly/3kJGUOF
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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: ქარ თუ ლი;
სა მარ თა ლი – ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა; უცხო ენა; ის ტო რია – 340; მა თე მა ტი კა – 200; სა მო ქა ლა ქო გა-
ნათ ლე ბა- 60.
2022-2023 სას წავ ლო წლის მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი: 600 სტუ დენ ტი;
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 240 ECTS.
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია: სა მარ თლის ბა კა ლავ რი
და საქ მე ბა: სა მარ თლის სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მის დას რუ ლე ბის შემ დეგ კურ სდამ თავ რე ბუ ლი ფლობს იურ ის-
ტის პრო ფე სი ის შე სა ბა მის თე ორი ულ ცოდ ნას და პრაქ ტი კულ უნ არ ებს;
სა მარ თლის სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მის კურ სდამ თავ რე ბულს ექ ნე ბა შე საძ ლებ ლო ბა იმ უშა ოს ნე ბის მი ერ იმ 
თა ნამ დე ბო ბა ზე, სა დაც მო ითხო ვე ბა სა მარ თლის ბა კა ლავ რის აკ ად ემი ური ხა რის ხი და არ არ ის აუც ილ ებ ელი 
სა ხელ მწი ფო სა სერ ტი ფი კა ტო გა მოც დის ჩა ბა რე ბა. ამ ავე დროს, იგი უფ ლე ბა მო სი ლია სწავ ლა გა აგ რძე ლოს 
სა მა გის ტრო პროგ რა მით, რო მე ლიც ორი ენ ტი რე ბუ ლია შემ დგო მი დო ნის სპე ცი ალ ის ტი სა და მკვლევ რის მომ-
ზა დე ბა ზე.

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: ქარ თუ ლი;
სა ერ თა შო რი სო სა მარ თა ლი – ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა; უცხო ენა; მა თე მა ტი კა – 25; ის ტო რია – 45; სა-
მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბა - 10.
2020-2021 სას წავ ლო წლის მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი: 80 სტუ დენ ტი.
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 240 ECTS.
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია: სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის ბა კა ლავ რი;
და საქ მე ბა: სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მის კურ სდამ თავ რე ბუ ლებს შე საძ ლებ ლო-
ბა აქ ვთ, იმ უშა ონ სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო პო ლი ტი კის ში და (სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტრო, იუს ტი ცი ის სა მი-
ნის ტრო, პარ ლა მენ ტის აპ არ ატი, და სხვ.) და სა გა რეო (სა ელ ჩო, სა კონ სუ ლო) ორ გა ნო ებ ში, სა ერ თა შო რი სო 
ორ გა ნი ზა ცი ებ სა და სა ზო გა დო ებ რივ სექ ტორ ში. სა ერ თა შო რი სო მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ორ გა ნო ებ ში მუ შა ობ ის 
პა რა ლე ლუ რად შე საძ ლებ ლო ბა აქ ვთ სა ქარ თვე ლოს სა ერ თო და სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო ებ ში, სა ქარ-
თვე ლოს აღ მას რუ ლე ბელ და სა კა ნონ მდებ ლო ორ გა ნო ებ ში მუ შა ობ ისა.

იურიდიული ფაკულტეტი

სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი:
 სა მარ თა ლი;
 სა ერ თა შო რი სო სა მარ თა ლი; 
 სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბა;
 მიგ რა ცი ის მარ თვა;
 ევ რო პის მცოდ ნე ობა;
 სა მა გის ტრო პროგ რა მა კი ოლ ნის უნ ივ ერ სი ტეტ თან თა ნამ შრომ ლო ბით.

სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა სა მარ თა ლი 
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი
დაშ ვე ბის წი ნა პი რო ბე ბი: სა ერ თო სა მა გის ტრო გა მოც და/ში და გა მოც და
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120 ECTS.
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია: სა მარ თლის მა გის ტრი;
და საქ მე ბა: სა მარ თლის მა გის ტრი მომ ზა დე ბუ ლია სა მარ თლის სფე რო ში მა ღა ლი რან გის იურ იდი ული პრაქ-
ტი კის გან სა ხორ ცი ელ ებ ლად და სა მეც ნი ერო მუ შა ობ ის გა საგ რძე ლებ ლად. შე სა ბა მი სად, სა მარ თლის სა მა-
გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მის კურ სდამ თავ რე ბულს შე საძ ლებ ლო ბა ეძ ლე ვა იმ უშა ოს ნე ბის მი ერ იმ 
თა ნამ დე ბო ბა ზე, სა დაც მო ითხო ვე ბა სა მარ თლის მა გის ტრის ხა რის ხი და არ არ ის აუც ილ ებ ელი სა ხელ მწი ფო 
სა სერ ტი ფი კა ციო გა მოც დის ჩა ბა რე ბა ან/და სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი და მა ტე ბი-
თი წი ნა პი რო ბე ბი.
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
0179, თბი ლი სი, ი.ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. 3, თსუ, II კორ პუ სი
ტელ.: (+995 32) 2 29 05 96;
ელ.ფოს ტა: 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: ქარ თუ ლი და ინ გლი სუ რი;
დაშ ვე ბის წი ნა პი რო ბე ბი: სა ერ თო სა მა გის ტრო გა მოც და/ში და გა მოც და;
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120 ECTS;
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია: სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის მა გის ტრი;
და საქ მე ბა: სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის მა გის ტრი მომ ზა დე ბუ ლია სა მარ თლის სფე რო ში მა ღა ლი რან გის 
იურ იდი ული პრაქ ტი კის გან სა ხორ ცი ელ ებ ლად და სა მეც ნი ერო მუ შა ობ ის გა საგ რძე ლებ ლად. შე სა ბა მი სად, სა-
ერ თა შო რი სო სა მარ თლის სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მის კურ სდამ თავ რე ბულს შე საძ ლებ ლო-
ბა ეძ ლე ვა იმ უშა ოს ნე ბის მი ერ იმ თა ნამ დე ბო ბა ზე, სა დაც მო ითხო ვე ბა სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის მა გის ტრის 
ხა რის ხი და არ არ ის აუც ილ ებ ელი სა ხელ მწი ფო სა სერ ტი ფი კა ციო გა მოც დის ჩა ბა რე ბა ან/და სა ქარ თვე ლოს 
კა ნონ მდებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი და მა ტე ბი თი წი ნა პი რო ბე ბი.
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სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
0179, თბი ლი სი, ი.ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. 3, თსუ, II კორ პუ სი
სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის მი მარ თუ ლე ბა: 
ტელ.: (+995 32) 2 22 23 93; 
ელ. ფოს ტა: law@tsu.ge
ვებ გვერ დი: 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: გერ მა ნუ ლი
დაშ ვე ბის წი ნა პი რო ბე ბი: ში და გა მოც და/გა სა უბ რე ბა;
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 60 ECTS.
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია: სა მარ თლის მა გის ტრი
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
0179, თბი ლი სი, ი.ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. 3, თსუ, II კორ პუ სი ოთ ახი №124,
სა კონ ტაქ ტო პი რე ბი: თა მარ ბე რიშ ვი ლი, ელ-ფოსტა: tamar.berishvili@tsu.ge;
მა რიო ში უტ ცე, 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: ინ გლი სუ რი, ქარ თუ ლე ნო ვა ნი კომ პო ნენ ტე ბით;
დაშ ვე ბის წი ნა პი რო ბე ბი: სა ერ თო სა მა გის ტრო გა მოც და/ში და გა მოც და/გა სა უბ რე ბა;
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120 ECTS.
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია: სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის მა გის ტრი;
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
0179, ქ. თბი ლი სი, ი.ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. 3, თსუ, II კორ პუ სი ოთ ახი №124.
ტელ: (+995 322) 22-10-97.
ელ.ფოს ტა: tamar.berishvili@tsu.ge 
ვებ გვერ დი: 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: ქარ თუ ლი, ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი კომ პო ნენ ტე ბით;
დაშ ვე ბის წი ნა პი რო ბე ბი: სა ერ თო სა მა გის ტრო გა მოც და/ში და გა მოც და სპე ცი ალ ობ აში;
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120 ECTS.

მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია: მიგ რა ცი ის მეც ნი ერ ებ ათა მა გის ტრი;
შე ნიშ ვნა: დიპ ლომს გას ცემს თსუ იურ იდი ული ფა კულ ტე ტი GIPA-სთან თა ნამ შრომ ლო ბით. 
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
0179, ქ. თბი ლი სი, ი.ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. 3, თსუ, II კორ პუ სი ოთ ახი N124.
ტელ.: (+995) 599 65-95-77.
ელ.ფოსტა: nino.parsadanishvili@tsu.ge
ვებ გვერ დი: 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: ინ გლი სუ რი
დაშ ვე ბის წი ნა პი რო ბე ბი: სა ერ თო სა მა გის ტრო გა მოც და/ში და გა მოც და/გა სა უბ რე ბა;
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120 ECTS.
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია: ევ რო პის მცოდ ნე ობ ის მა გის ტრი;
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
0179, ქ. თბი ლი სი, ი.ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. 3, თსუ, II კორ პუ სი ოთ ახი N406.
ტელ.: (+995 322) 22 78 99.
ელ.ფოსტა: info.ies@tsu.ge

სა დოქ ტო რო პროგ რა მე ბი:
 სა მარ თ ლის
 ევ რო პის მცოდ ნე ობ ის სა დოქ ტო რო პროგ რა მა

სა დოქ ტო რო პროგ რა მა სა მარ თა ლი
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი
დაშ ვე ბის წი ნა პი რო ბე ბი: უცხო ენა, გა სა უბ რე ბა;
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 60 ECTS, სწავ ლე ბის ხან გრძლი ვო ბა 3 წე ლი.
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია: სა მარ თლის დოქ ტო რი;
და საქ მე ბა: სა მარ თლის სა დოქ ტო რო პროგ რა მის კურ სდამ თავ რე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლია სა ქარ თვე ლოს უმ-
აღ ლეს სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში და იკ ავ ოს აკ ად ემი ური თა ნამ დე ბო ბა სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ-
ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი წე სით. სა მარ თლის დოქ ტორს ას ევე შე საძ ლებ ლო ბა ეძ ლე ვა იმ უშა ოს ნე ბის მი ერ 
იმ თა ნამ დე ბო ბა ზე, სა დაც მო ითხო ვე ბა სა მარ თლის დოქ ტო რის ხა რის ხი და არ არ ის აუც ილ ებ ელი სა ხელ მწი-
ფო სა სერ ტი ფი კა ციო გა მოც დის ჩა ბა რე ბა.
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
0179, ქ. თბი ლი სი, ი.ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. 3, თსუ, II კორ პუ სი ოთ ახი N125,
შო რე ნა ჩარ ბა ძე, ელ.ფოსტა: shorena.charbadze@tsu.ge,
თამ თა ან თი ძე, ელ.ფოსტა: tamta.antidze@tsu.ge
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სა მარ თლის სა დოქ ტო რო პროგ რა მის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია იხ ილ ეთ შემ დეგ ელ ექ ტრო ნულ მი სა მარ თზე:
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: ინ გლი სუ რი
დაშ ვე ბის წი ნა პი რო ბე ბი: ევ რო პის მცოდ ნე ობ ის სა დოქ ტო რო პროგ რა მის სტუ დენ ტი შე იძ ლე ბა გახ დეს მი ნი მუმ 
მა გის ტრის ან მას თან გა თა ნაბ რე ბუ ლი აკ ად ემი ური ხა რის ხის მქო ნე პი რი, რო მელ მაც აგ რეთ ვე წარ მა ტე ბით უნ-
და ჩა აბ არ ოს ინ გლი სუ რი ენ ის გა მოც და C1 დო ნე ზე, ან წარ მო ად გი ნოს შე სა ბა მი სი ცოდ ნის და მა დას ტუ რე ბე ლი 
სერ ტი ფი კა ტი, ან მა გის ტრის დიპ ლო მი, რო მელ შიც სწავ ლე ბის ენ ად მი თი თე ბუ ლი იქ ნე ბა ინ გლი სუ რი. ჩა ბა რე-
ბის მსურ ვე ლებს, ას ევე, მო ეთხო ვე ბათ ინ გლი სურ ენ აზე შეს რუ ლე ბუ ლი კვლე ვი თი პრო ექ ტის წარ მოდ გე ნა და 
კო მი სი ის წი ნა შე გა სა უბ რე ბა. კვლე ვი თი პრო ექ ტი უნ და იყ ოს 2500-3000 სიტყვა და მო იც ავ დეს: დი სერ ტა ცი ის სა-
თა ურს; კვლე ვის მიზ ნებს; კვლე ვით კითხვას/კითხვებს; ჰი პო თე ზას; კვლე ვის მე თო დო ლო გი ას; გა მო სა ყე ნე ბე ლი 
ლი ტე რა ტუ რის მი მო ხილ ვას. მა გის ტრის აკ ად ემი ური ხა რის ხის მქო ნე უცხო ელ სტუ დენ ტებს (ან მო ქა ლა ქე ობ ის 
არ მქო ნე პი რებს) უფ ლე ბა აქ ვთ ჩა აბ არ ონ აღ ნიშ ნულ სა დოქ ტო რო პროგ რა მა ზე სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო-
ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პრო ცე დუ რე ბის სრუ ლი დაც ვით და პროგ რა მა ზე დაშ ვე ბის ზე მოთ მი თი თე ბუ ლი წი ნა-
პი რო ბე ბის შეს რუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე.
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 55 ECTS, სწავ ლე ბის ხან გრძლი ვო ბა 3 წე ლი.
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია: ევ რო პის მცოდ ნე ობ ის დოქ ტო რი;
და საქ მე ბა: ევ რო პის მცოდ ნე ობ ის სა დოქ ტო რო პროგ რა მა უზ რუნ ველ ყოფს ღი რე ბულ კომ პე ტენ ცი ებს სწავ ლე-
ბის თვის, და მო უკ იდ ებ ელი კვლე ვის წარ მარ თვის თვის და შემ დეგ სფე რო ებ ში კა რი ერ ის გან ხილ ვის თვალ საზ-
რი სით:

 უმ აღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბი;
 სა ჯა რო და სამ თავ რო ბო სამ სა ხუ რი 
 არ ას ამ თავ რო ბო და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ები, ევ რო პუ ლი ინ სტი ტუ ტე ბი 
 პო ლი ტი კუ რი ორ გა ნი ზა ცი ები 
 კერ ძო ბიზ ნე სი 
 კონ სალ ტინ გუ რი ორ გა ნი ზა ცი ები 
 მე დია და სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტრე ბი

ევ რო პის მცოდ ნე ობ ის დოქ ტორს შე საძ ლებ ლო ბა აქ ვს გა აგ რძე ლოს მა ღა ლი აკ ად ემი ური ხა რის ხის კვლე ვი თი 
საქ მი ან ობა რო გორც სა ქარ თვე ლო ში ას ევე საზღვარ გა რეთ.
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
0179, ქ. თბი ლი სი, ი.ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. 3, თსუ, II კორ პუ სი ოთ ახი N406,
მა რი ამ ქვე ლა ძე, ელ.ფოსტა: helpdesk.ies@tsu.ge 
ევ რო პის მცოდ ნე ობ ის სა დოქ ტო რო პროგ რა მის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია იხ ილ ეთ შემ დეგ ელ ექ ტრო ნულ მი სა მარ-
თზე: http://ies.tsu.edu.ge/ge/doctorate/

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: დიპ ლო მი რე ბუ ლი მე დი კო სი;
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
კრედიტების რაოდენობა: 360 ECTS; 6 წე ლი
2022-2023 სას წავ ლო წლის მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი: 100 ად გი ლი.
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: ბი ოლ ოგია; ინ გლი სუ რი ენა; ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა;
არ ჩე ვი თი საგ ნე ბია: ფი ზი კა / ქი მია / მა თე მა ტი კა;
ად გი ლე ბის რა ოდ ენ ობა არ ჩე ვი თი საგ ნე ბის მი ხედ ვით:ად გი ლე ბის რა ოდ ენ ობა არ ჩე ვი თი საგ ნე ბის მი ხედ ვით: ფი ზი კა-30; ქი მია-40; მა თე მა ტი კა-30;
დიპ ლო მი რე ბულ მე დი კოსს უფ ლე ბა აქ ვს სწავ ლა გა ნაგ რძოს მა გის ტრა ტუ რა ში, დოქ ტო რან ტუ რა ში ან/და რე-
ზი დენ ტუ რის ალ ტერ ნა ტი ულ დიპ ლო მის შემ დგომ სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა ზე, ან იმ უშა ოს სა ქარ თვე ლოს 
კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნი ლი შეზღუდ ვე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.
სწავ ლის სა ფა სუ რი:სწავ ლის სა ფა სუ რი: 2 250 ლა რი

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: დიპ ლო მი რე ბუ ლი მე დი კო სი;
სწავ ლე ბის ენა: ინ გლი სუ რი;
კრედიტების რაოდენობა: 360 ECTS; 6 წე ლი
2022-2023 სას წავ ლო წლის მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი: 10 ად გი ლი.
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: ბი ოლ ოგია; ინ გლი სუ რი ენა; ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა;
არ ჩე ვი თი საგ ნე ბია: ფი ზი კა / ქი მია / მა თე მა ტი კა;
ად გი ლე ბის რა ოდ ენ ობა არ ჩე ვი თი საგ ნე ბის მი ხედ ვით: ფი ზი კა-3; ქი მია-4; მა თე მა ტი კა-3;
დიპ ლო მი რე ბულ მე დი კოსს უფ ლე ბა აქ ვს სწავ ლა გა ნაგ რძოს მა გის ტრა ტუ რა ში, დოქ ტო რან ტუ რა ში ან/და რე-
ზი დენ ტუ რის ალ ტერ ნა ტი ულ დიპ ლო მის შემ დგომ სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა ზე, ან იმ უშა ოს სა ქარ თვე ლოს 
კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნი ლი შეზღუდ ვე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.
სწავ ლის სა ფა სუ რი: 2 250 ლა რი სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ებ ის ათ ვის.

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: დიპ ლო მი რე ბუ ლი სტო მა ტო ლო გი;
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;

მედიცინის ფაკულტეტი
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კრედიტების რაოდენობა: 300 ECTS; 5 წე ლი
2022-2023 სას წავ ლო წლის მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი: 40 ად გი ლი.
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: ბი ოლ ოგია; ინ გლი სუ რი ენა; ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა;
არ ჩე ვი თი საგ ნე ბია: ფი ზი კა / ქი მია / მა თე მა ტი კა;
ად გი ლე ბის რა ოდ ენ ობა არ ჩე ვი თი საგ ნე ბის მი ხედ ვით: ფი ზი კა-12; ქი მია-16; მა თე მა ტი კა-12;
დიპ ლო მი რე ბულ სტო მა ტო ლოგს უფ ლე ბა აქ ვს სწავ ლა გა ნაგ რძოს მა გის ტრა ტუ რა ში, დოქ ტო რან ტუ რა ში ან/და 
რე ზი დენ ტუ რის ალ ტერ ნა ტი ულ დიპ ლო მის შემ დგომ სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა ზე, ან იმ უშა ოს სა ქარ თვე-
ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნი ლი შეზღუდ ვე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.
სწავ ლის სა ფა სუ რი: 2 250 ლა რი

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: დიპ ლო მი რე ბუ ლი სტო მა ტო ლო გი;
სწავ ლე ბის ენა: ინგლისური;
კრედიტების რაოდენობა: 300 ECTS; 5 წე ლი
პროგრამაზე მიღების წინაპირობები: სა ერ თა შო რი სო სტუ დენ ტებს მო ეთხო ვე ბათ ინ გლი სუ რი ენ ის ცოდ ნა 
B2 დო ნე ზე და ინ ტერ ვიუ გა ნათ ლე ბის, მეც ნი ერ ებ ის, კულ ტუ რი სა და სპორ ტის სა მი ნის ტროს 2018 წლის N90/n 
ბრძა ნე ბის თა ნახ მად.

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: სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის მა გის ტრი.
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120 ECTS
პროგ რა მა ზე მი ღე ბის წი ნა პი რო ბე ბი: სა მა გის ტრო პროგ რა მა ზე ჩა რიცხვის მსურ ველს უნ და ჰქონ დეს ბა კა-
ლავ რის ან მას თან გა თა ნაბ რე ბუ ლი ხა რის ხი (დიპ ლო მი). სა მა გის ტრო პროგ რა მა ზე ჩა რიცხვის მსურ ვე ლებ მა 
უნ და ჩა აბ არ ონ სა ერ თო სა მა გის ტრო გა მოც და და ში და გა მოც და სპე ცი ალ ობ აში.
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია/და საქ მე ბა: სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის სა მა გის ტრო პროგ რა მა იძ ლე ვა კვა-
ლი ფი კა ცი ას, რაც მო ეთხო ვე ბათ დარ გის სპე ცი ალ ის ტებს ჯან დაც ვი სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან მრთე ლო ბის 
და წე სე ბუ ლე ბებ ში, (მათ შო რის კლი ნი კურ მე ნე ჯე რებს), სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის სა კითხებ ზე ორი ენ ტი რე-
ბულ სამ თავ რო ბო და არ ას ამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ ში, სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ ში წამ ყვან პო ზი ცი ებ ზე 
თა ნამ დე ბო ბის და სა კა ვებ ლად.
სწავ ლის სა ფა სუ რი: 2 250 ლა რი

სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა „სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვა“ (ინგლისურენოვანი)
მი სა ნი ჭე ბე ლი ხა რის ხი: სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის მა გის ტრი.
სწავ ლე ბის ენა: ინგლისური;
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120 ECTS
პროგ რა მა ზე მი ღე ბის წი ნა პი რო ბე ბი: ბა კა ლავ რის დიპ ლო მი ჯან დაც ვის მეც ნი ერ ებ ებ ში ან მო მიჯ ნა ვე სფე-
რო ში (სო ცი ალ ური მეც ნი ერ ებ ები ან სა ბუ ნე ბის მეტყვე ლო მეც ნი ერ ებ ები-სა მა გის ტრო პროგ რა მით გათ ვა ლის-
წი ნე ბულ მი მარ თუ ლე ბებ ში: სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვა, ეპ იდ ემი ოლ ოგია, ბი ოს ტა ტის ტი კა, გა რე მოს ჯან მრთე-
ლო ბა, ჯან დაც ვის ეკ ონ ომ იკა, ჯან დაც ვის მე ნეჯ მენ ტი, ჯან მრთე ლო ბის ხელ შეწყო ბა-5ECTS და დას ტუ რე ბის 
შემ თხვე ვა ში), ერ თსა ფე ხუ რი ანი უმ აღ ლე სი სა მე დი ცი ნო გა ნათ ლე ბის დიპ ლო მი. სა ერ თო სა მა გის ტრო გა მოც-
დე ბი (მხო ლოდ სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ებ ის ათ ვის); სა უნ ივ ერ სი ტე ტო გა მოც და ინ გლი სურ ენ აში (B2დო ნე) ან 
B2 დო ნე ზე ინ გლი სუ რი ენ ის ფლო ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი სერ ტი ფი კა ტი.
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია/და საქ მე ბა: სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის სა მა გის ტრო პროგ რა მა იძ ლე ვა კვა-
ლი ფი კა ცი ას, რაც მო ეთხო ვე ბათ დარ გის სპე ცი ალ ის ტებს ჯან დაც ვი სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან მრთე ლო ბის 
და წე სე ბუ ლე ბებ ში, (მათ შო რის კლი ნი კურ მე ნე ჯე რებს), სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის სა კითხებ ზე ორი ენ ტი რე-
ბულ სამ თავ რო ბო და არ ას ამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ ში, სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ ში წამ ყვან პო ზი ცი ებ ზე 
თა ნამ დე ბო ბის და სა კა ვებ ლად.
სწავ ლის სა ფა სუ რი: 2 250 ლა რი სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ებ ის ათ ვის; 4 500 აშშ დო ლა რი უცხო ელი სტუ დენ-
ტე ბის თვის

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: მე დი ცი ნის დოქ ტო რი;
სწავ ლე ბის ენა: ქართული;
მი ღე ბის პროცედურები: სა უნ ივ ერ სი ტე ტო გა მოც და ერთ-ერთ ევ რო პულ სა მეც ნი ერო ენ აში (ინ გლი სუ რი, გერ-
მა ნუ ლი ან ფრან გუ ლი) B2 დო ნის შე სა ბა მი სად. მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი: 51 ქუ ლა (100-დან); გა სა უბ-
რე ბა დარ გობ რივ კო მი სი ას თან.
პროგრამის წინაპირობა: დიპ ლო მი რე ბუ ლი მე დი კო სის ან დიპ ლო მი რე ბუ ლი სტო მა ტო ლო გის აკ ად ემი ური 
ხა რის ხი.
კრედიტების რაოდენობა: სას წავ ლო კომ პო ნენ ტი - 60 ECTS, სწავ ლის სტან დარ ტუ ლი ხან გრძლი ვო ბა 6 სე მეს-
ტრი.

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: მე დი ცი ნის დოქ ტო რი
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მი ღე ბის პროცედურები: სა უნ ივ ერ სი ტე ტო გა მოც და ერთ-ერთ ევ რო პულ სა მეც ნი ერო ენ აში (ინ გლი სუ რი, გერ-
მა ნუ ლი ან ფრან გუ ლი) B2 დო ნის შე სა ბა მი სად. მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი: 51 ქუ ლა (100-დან); გა სა უბ-
რე ბა დარ გობ რივ კო მი სი ას თან.
პროგრამის წინაპირობა: დიპ ლო მი რე ბუ ლი მე დი კო სის ან დიპ ლო მი რე ბუ ლი სტო მა ტო ლო გის აკ ად ემი ური 
ხა რის ხი.
კრედიტების რაოდენობა: სას წავ ლო კომ პო ნენ ტი - 60 ECTS, სწავ ლის სტან დარ ტუ ლი ხან გრძლი ვო ბა 6 სე მეს-
ტრი.

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: სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის დოქ ტო რი;
მი ღე ბის პროცედურები: სა უნ ივ ერ სი ტე ტო გა მოც და ერთ-ერთ ევ რო პულ სა მეც ნი ერო ენ აში (ინ გლი სუ რი, გერ-
მა ნუ ლი ან ფრან გუ ლი) B2 დო ნის შე სა ბა მი სად. მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი: 51 ქუ ლა (100-დან); გა სა უბ-
რე ბა დარ გობ რივ კო მი სი ას თან.
პროგრამის წინაპირობა: სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის მა გის ტრის ხა რის ხი, დიპ ლო მი რე ბუ ლი მე დი კო სის ან 
დიპ ლო მი რე ბუ ლი სტო მა ტო ლო გის აკ ად ემი ური ხა რის ხი.
კრედიტების რაოდენობა: სას წავ ლო კომ პო ნენ ტი - 60 ECTS, სწავ ლის სტან დარ ტუ ლი ხან გრძლი ვო ბა 6 სე მეს-
ტრი.

სა დოქ ტო რო პროგ რა მე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია იხ ილ ეთ შემ დეგ ელ ექ ტრო ნულ მი სა მარ თზე:
https://www.tsu.ge/ge/faculties/medicine/news/

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
0159, თბი ლი სი, ბე ლი აშ ვი ლის ქ. N78;

ტელ: (+995 32) 2 91 31 25;
ფაქ სი: (+995 32) 2 54 08 23.

ელ. ფოს ტა: medicine@tsu.ge
ვებ გვერ დი: 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:

2022-2023 სას წავ ლო წელს ეკ ონ ომ იკ ისა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტი სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მებ ზე მი იღ ებს 1650 
აბ იტ ური ენ ტს. მათ გან 500 აბ იტ ური ენ ტს სა ხელ მწი ფოს მი ერ სრუ ლად და ფი ნან სე ბულ პროგ რა მებ ზე.

სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მა „ეკ ონ ომ იკა“
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და სა ხე ლე ბა: ეკ ონ ომ იკ ის ბა კა ლავ რი
მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი: ეკ ონ ომ იკ ის სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მა ზე სწავ ლის უფ ლე ბის მო სა პო ვებ ლად აბ იტ ური-
ენ ტმა უნ და ჩა აბ არ ოს ერ თი ანი ერ ოვ ნუ ლი გა მოც დე ბი შემ დეგ საგ ნებ ში: ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა (25%); 
უცხო ენა (20%); მა თე მა ტი კა (20%).
მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი: 500 ად გი ლი (100%-იანი სა ხელ მწი ფო პროგ რა მუ ლი და ფი ნან სე ბა); 
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 240 ECTS
არ ჩე ვი თი მო დუ ლე ბი: 

 სა ერ თა შო რი სო ეკ ონ ომ იკა
 ეკ ონ ომ ეტ რი კა და მა თე მა ტი კუ რი ეკ ონ ომ იკა
 ეკ ონ ომ იკ ური და სო ცი ალ ური სტა ტის ტი კა
 ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კა
 შრო მის ეკ ონ ომ იკა
 მე ნე ჯე რუ ლი ეკ ონ ომ იკა
 მაკ რო ეკ ონ ომ იკა

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
სა ქარ თვე ლო, თბი ლი სი 0186, უნ ივ ერ სი ტე ტის ქ.2, თსუ მე-10 (მაღ ლი ვი) კორ პუ სი.
ტელ.: 2250484
ელ.ფოს ტა: www.economics@tsu.ge
ვებ გვერ დი: 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: ქარ თუ ლი
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 ბა კა ლავ რი
მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი: ბიზ ნე სის ად მი ნის ტრი რე ბის სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მა ზე სწავ ლის უფ ლე ბის მო სა პო-
ვებ ლად აბ იტ ური ენ ტმა უნ და ჩა აბ არ ოს ერ თი ანი ერ ოვ ნუ ლი გა მოც დე ბი შემ დეგ საგ ნებ ში: ქარ თუ ლი ენა და ლი-
ტე რა ტუ რა (25%), უცხო ენა (20%), მა თე მა ტი კა (20%)/ის ტო რია (25%).
მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი: 700
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 240 ECTS

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
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არ ჩე ვი თი მო დუ ლე ბი:
 აღ რიცხვა, ან ალ იზი და აუდ იტი 
 მარ კე ტინ გი
 მე ნეჯ მენ ტი
 ფი ნან სე ბი და სა ბან კო საქ მე
 ტუ რიზ მი სა და მას პინ ძლო ბის მე ნეჯ მენ ტი
 სა ერ თა შო რი სო ბიზ ნე სი
 ინ ფორ მა ცი ული ტექ ნო ლო გი ებ ის მე ნეჯ მენ ტი
 გლო ბა ლურ გა რე მო ში მე ნეჯ მენ ტი

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
სა ქარ თვე ლო, თბი ლი სი 0186, უნ ივ ერ სი ტე ტის ქ.2, თსუ მე-10 (მაღ ლი ვი) კორ პუ სი.
ტელ.: 2250484
ელ.ფოს ტა: www.economics@tsu.ge
ვებ გვერ დი: 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: ბიზ ნე სის ად მი ნის ტრი რე ბის ბა კა ლავ რი ტუ რიზ მში
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი
მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი: ტუ რიზ მის სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მა ზე სწავ ლის უფ ლე ბის მო სა პო ვებ ლად აბ იტ ური-
ენ ტმა უნ და ჩა აბ არ ოს ერ თი ანი ერ ოვ ნუ ლი გა მოც დე ბი შემ დეგ საგ ნებ ში: ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა (25%), 
უცხო ენა (20%), მა თე მა ტი კა (20%)/ის ტო რია (25%)/გე ოგ რა ფია (25%)
მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი: 300
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 240 ECTS
არ ჩე ვი თი მო დუ ლე ბი:

 ტუ რიზ მის მე ნეჯ მენ ტი;
 მასპინძლობის მე ნეჯ მენ ტი;

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია: 
ტუ რიზ მის სა ერ თა შო რი სო სკო ლა: 
სა ქარ თვე ლო, თბი ლი სი 0179, ვა ჟა-ფშა ვე ლას გამ ზი რი 44,
ტელ: 2250484
ელ.ფოს ტა: turskola@tsu.ge

ეკ ონ ომ იკ ის სა ერ თა შო რი სო სკო ლის (ISET) სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მა ეკ ონ ომ იკ აში (ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი)
სწავ ლე ბის ენა: ინ გლი სუ რი
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და სა ხე ლე ბა: ეკ ონ ომ იკ ის ბა კა ლავ რი
მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი: ეკ ონ ომ იკ ის სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მა ზე სწავ ლის უფ ლე ბის მო სა პო ვებ ლად აბ იტ ური-

ენ ტმა უნ და ჩა აბ არ ოს ერ თი ანი ერ ოვ ნუ ლი გა მოც დე ბი შემ დეგ საგ ნებ ში: ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა (25%), 
ინ გლი სუ რი ენა (65%), მა თე მა ტი კა (50%).
მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი: 150
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 240 ECTS
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
სა ქარ თვე ლო, თბი ლი სი 0108, ზან დუ კე ლის ქ.16
ტელ.: 2507177
ელ.ფოს ტა: info@iset.ge
ვებ გვერ დი: 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: ეკ ონ ომ იკ ის მა გის ტრი
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი
მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი: სა ერ თო სა მა გის ტრო გა მოც და: იმ ის ათ ვის, რომ მა გის ტრან ტო ბის კან დი დატ მა გა-
და ლა ხოს მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი, მან უნ და და აგ რო ვოს ტეს ტის ნა წი ლი სათ ვის გან საზღვრუ ლი 
პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნებ ლის შე სა ბა მის ქუ ლა ზე მე ტი: წა კითხუ ლის გა აზ რე ბა – 30%; ან ალ იტ იკ ური წე რა – 30%; 
ლო გი კუ რი მსჯე ლო ბა – 30%; რა ოდ ენ ობ რი ვი მსჯე ლო ბა – 25%.
ში და გა მოც და: „ეკ ონ ომ იკ ის პრინ ცი პე ბი.“ მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი: 50 ქუ ლა (100-დან);
პროგ რა მის წი ნა პი რო ბა: ბა კა ლავ რის აკ ად ემი ური ხა რის ხი.
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120 ECTS
მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი: 85
არ ჩე ვი თი კონცენტრაციები: 

 სა ერ თა შო რი სო ფი ნან სე ბი
 ეკ ონ ომ იკ ისა და ეკ ონ ომ იკ ური აზ რის ის ტო რია
 სა ერ თა შო რი სო ეკ ონ ომ იკა
 ეკ ონ ომ ეტ რი კა და მა თე მა ტი კუ რი ეკ ონ ომ იკა
 თე ორი ული ეკ ონ ომ იკა
 ეკ ონ ომ იკ ური და ბიზ ნე სის სტა ტის ტი კა
 სო ცი ალ ური და დე მოგ რა ფი ული სტა ტის ტი კა
 ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კა და ეკ ონ ომ იკ ური დიპ ლო მა ტია
 ციფ რუ ლი ეკ ონ ომ იკა
 ბიზ ნე სის ეკ ონ ომ იკა
 მაკ რო ეკ ონ ომ იკა
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სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
სა ქარ თვე ლო, თბი ლი სი 0186, უნ ივ ერ სი ტე ტის ქ.2, თსუ მე-10 (მაღ ლი ვი) კორ პუ სი.
ტელ.: 2250484
ელ.ფოს ტა: www.economics@tsu.ge
ვებ გვერ დი: 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: ქარ თუ ლი
მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი: სა ერ თო სა მა გის ტრო გა მოც და: იმ ის ათ ვის, რომ მა გის ტრან ტო ბის კან დი დატ მა გა-
და ლა ხოს მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი, მან უნ და და აგ რო ვოს ტეს ტის ნა წი ლი სათ ვის გან საზღვრუ ლი 
პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნებ ლის შე სა ბა მის ქუ ლა ზე მე ტი: წა კითხუ ლის გა აზ რე ბა – 30%; ან ალ იტ იკ ური წე რა – 30%; 
ლო გი კუ რი მსჯე ლო ბა – 30%; რა ოდ ენ ობ რი ვი მსჯე ლო ბა – 25%.
ში და გა მოც და: „ბიზ ნე სის ად მი ნის ტი რე ბა.“ მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი: 50 ქუ ლა (100-დან);
პროგ რა მის წი ნა პი რო ბა: ბა კა ლავ რის აკ ად ემი ური ხა რის ხი
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120 ECTS
მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი: 185
არ ჩე ვი თი კონცენტრაციები: 

 მე ნეჯ მენ ტი;
 ად ამი ან ური რე სურ სე ბის მე ნეჯ მენ ტი;
 ფი ნან სე ბი და სა ბან კო საქ მე; 
 აღ რიცხვა, ან ალ იზი და აუდ იტი;
 მარ კე ტინ გი; 
 სა ერ თა შო რი სო ბიზ ნე სი; 
 ტუ რიზ მი სა და მას პინ ძლო ბის მე ნეჯ მენ ტი; 
 ინ ფორ მა ცი ული ტექ ნო ლო გი ები მე ნეჯ მენ ტი.

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
სა ქარ თვე ლო, თბი ლი სი 0186, უნ ივ ერ სი ტე ტის ქ.2, თსუ მე-10 (მაღ ლი ვი) კორ პუ სი.
ტელ.: 2250484
ელ.ფოს ტა: www.economics@tsu.ge
ვებ გვერ დი: 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: ქარ თუ ლი
მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი: სა ერ თო სა მა გის ტრო გა მოც და: იმ ის ათ ვის, რომ მა გის ტრან ტო ბის კან დი დატ მა გა და-

ლა ხოს მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი, მან უნ და და აგ რო ვოს ტეს ტის ნა წი ლი სათ ვის გან საზღვრუ ლი პრო ცენ-
ტუ ლი მაჩ ვე ნებ ლის შე სა ბა მის ქუ ლა ზე მე ტი: წა კითხუ ლის გა აზ რე ბა – 30%; ან ალ იტ იკ ური წე რა – 30%; ლო გი კუ რი 
მსჯე ლო ბა – 30%; რა ოდ ენ ობ რი ვი მსჯე ლო ბა – 25%.
ში და გა მოც დე ბი: „შე სა ვა ლი ტუ რიზ მში“ და ინ გლი სუ რი ენა (B1 დო ნე).
მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი: 51 ქუ ლა (100-დან).
პროგ რა მის წი ნა პი რო ბა: ბა კა ლავ რის აკ ად ემი ური ხა რის ხი.
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120 ECTS
მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი: 30
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
სა ქარ თვე ლო, თბი ლი სი 0186, უნ ივ ერ სი ტე ტის ქ. 2, თსუ მე-10 (მაღ ლი ვი) კორ პუ სი.
ტელ.: 2250484
ელ.ფოს ტა: www.economics@tsu.ge
ვებ გვერ დი: https://www.tsu.ge

თსუ ეკ ონ ომ იკ ის სა ერ თა შო რი სო სკო ლის (ISET) სა მა გის ტრო პროგ რა მა ეკ ონ ომ იკ აში
სწავ ლე ბის ენა: ინ გლი სუ რი
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და სა ხე ლე ბა: ეკ ონ ომ იკ ის მაგისტრი
მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი: სა ერ თო სა მა გის ტრო გა მოც და: იმ ის ათ ვის, რომ მა გის ტრან ტო ბის კან დი დატ მა გა და-
ლა ხოს მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი, მან უნ და და აგ რო ვოს ტეს ტის ნა წი ლი სათ ვის გან საზღვრუ ლი პრო ცენ-
ტუ ლი მაჩ ვე ნებ ლის შე სა ბა მის ქუ ლა ზე მე ტი: წა კითხუ ლის გა აზ რე ბა – 30%; ან ალ იტ იკ ური წე რა – 30%; ლო გი კუ რი 
მსჯე ლო ბა – 30%; რა ოდ ენ ობ რი ვი მსჯე ლო ბა – 25%.
ში და გა მოც დე ბი: მა თე მა ტი კა, ზო გა დი უნ არ ები და ინ გლი სუ რი ენა (B2 დო ნე).
მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი: 51 ქუ ლა (100-დან).
პროგ რა მის წი ნა პი რო ბა: ბა კა ლავ რის აკ ად ემი ური ხა რის ხი.
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120 ECTS
მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი: 50
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
სა ქარ თვე ლო, თბი ლი სი 0108, ზან დუ კე ლის ქ.16
ტელ.: 2507177
ელ.ფოს ტა: info@iset.ge
ვებ გვერ დი: 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: ქარ თუ ლი, ფრან გუ ლე ნო ვა ნი კომ პო ნენ ტით
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მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და სა ხე ლე ბა: ტუ რიზ მის მა გის ტრი – თსუ-ს მხრი დან, ტუ რიზ მის და კულ ტუ რუ-
ლი მემ კვიდ რე ობ ის მა გის ტრი – ლლუ2-ის მხრი დან
მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი: სა ერ თო სა მა გის ტრო გა მოც და: იმ ის ათ ვის, რომ მა გის ტრან ტო ბის კან დი დატ მა გა და-
ლა ხოს მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი, მან უნ და და აგ რო ვოს ტეს ტის ნა წი ლი სათ ვის გან საზღვრუ ლი პრო ცენ-
ტუ ლი მაჩ ვე ნებ ლის შე სა ბა მის ქუ ლა ზე მე ტი: წა კითხუ ლის გა აზ რე ბა – 30%; ან ალ იტ იკ ური წე რა – 30%; ლო გი კუ რი 
მსჯე ლო ბა – 30%; რა ოდ ენ ობ რი ვი მსჯე ლო ბა – 25%.
ში და გა მოც დე ბი: „ტუ რიზ მი“ და ფრან გუ ლი ენა (B1 დო ნე).
მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი: 51 ქუ ლა (100-დან).
პროგ რა მის წი ნა პი რო ბა: ბა კა ლავ რის აკ ად ემი ური ხა რის ხი.
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120 ECTS
მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი: 10
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
სა ქარ თვე ლო, თბი ლი სი 0186, უნ ივ ერ სი ტე ტის ქ.2, თსუ მე-10 (მაღ ლი ვი) კორ პუ სი.
ტელ.: 2250484
ელ.ფოს ტა: www.economics@tsu.ge
ვებ გვერ დი: 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: ეკ ონ ომ იკ ის დოქ ტო რი
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი
მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი: სა უნ ივ ერ სი ტე ტო გა მოც და ერთ-ერთ ევ რო პულ სა მეც ნი ერო ენ აში (ინ გლი სუ რი, გერ-
მა ნუ ლი ან ფრან გუ ლი) B2 დო ნის შე სა ბა მი სად. მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი: 51 ქუ ლა (100-დან);
გა სა უბ რე ბა დარ გობ რივ კო მი სი ას თან.
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