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ფილოსოფია ჰუმანიტარული
ფილოსოფიის 

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 5 100

გამოცდა სპეციალობაში 

100%              (მინ.ზღვარი 

51%)

0%

უცხო ენა  B1
5

საქართველოს ისტორია ჰუმანიტარული
საქართველოს 

ისტორიის მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 15 100

გამოცდა სპეციალობაში 

100%              (მინ.ზღვარი 

51%)

0%

უცხო ენა  B1
15

ახალი და უახლესი 

ისტორია
ჰუმანიტარული ისტორიის მაგისტრი აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 15 100

გამოცდა სპეციალობაში 

100%              (მინ.ზღვარი 

51%)

0%

უცხო ენა  B1
15

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სამართლებრივი ფორმა:

ირმა გრძელიძე, ტელ: 577 13 15 53, ელ-ფოსტა: irma.grdzelidze@tsu.ge

თითოეულ  სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების დეტალური წინაპირობები იხ.:  www.tsu.ge 

მიმართულებათაშორისი 

დარგების შესაბამის 

სამაგისტრო პროგრამაზე 

ერთზე მეტი ტესტის 

ტიპის არჩევის 

შემთხვევაში, უსდ-ს მიერ 

კოეფიციენტების 

სამაგისტრო 

გამოცდისათვის 

მინიჭებისას პროგრამაზე 

მისაღები ადგილების 

რაოდენობა თითოეული 

ტესტის ტიპის მიხედვით

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თბილისი, ი.ჭავჭავაძის  გამზ., 1, 0179, ტელ: +995 32 222 02 41, ფაქსი: +995 32 222 51 07

chancellery@tsu.ge

რექტორი: ჯაბა სამუშია, ელ-ფოსტა:  rector@tsu.ge

სპეციალური პირობები მაგისტრანტობის კანდიდატთათვის

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სრული დასახელება:

საფოსტო მისამართი და ტელეფონი, ფაქსი

ელფოსტა 

საკონტაქტო პირი (გვარი, სახელი, ტელეფონი, ელფოსტა)

ხელმძღვანელი პირების ჩამონათვალი (გვარი, სახელი, ტელეფონი, ელფოსტა)

სამაგისტრო 

პროგრამაზე 

ჩასაბარებელი 

შესაბამისი 

ტესტის ტიპი

სამაგისტრო გამოცდის ტესტის 

ნაწილებისათვის განსაზღვრული 

კოეფიციენტები

უსდ-ს მიერ განსაზღვრული 

გამოცდის/გამოცდებისთვის კოეფიციენტების 

განაწილება

mailto:chancellery@tsu.ge


ძველი ენები და 

ცივილიზაციები
ჰუმანიტარული

სიძველეთმცოდნეობის 

მაგისტრი

აკრედიტაციის 

რეჟიმში
ფინანსდება ქართული 2250 5 100

გამოცდა სპეციალობაში 

100%              (მინ.ზღვარი 

51%)

0%

უცხო ენა  B1
5

მედიევისტიკა ჰუმანიტარული
შუა საუკუნეების 

კვლევების მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 5 100

გამოცდა სპეციალობაში 

100%              (მინ.ზღვარი 

51%)

0%

უცხო ენა  B1
5

არქეოლოგია ჰუმანიტარული
არქეოლოგიის 

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 5 100

გამოცდა სპეციალობაში 

100%              (მინ.ზღვარი 

51%)

0%

უცხო ენა  B1
5

ზოგადი და გამოყენებითი 

ენათმეცნიერება
ჰუმანიტარული

ლინგვისტიკის 

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 5 100

გამოცდა სპეციალობაში 

100%              (მინ.ზღვარი 

51%)

0%

უცხო ენა  B1
5

ქართველური 

ენათმეცნიერება
ჰუმანიტარული

ქართველური 

ენათმცნიერების 

მაგისტრი

აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 5 100

გამოცდა სპეციალობაში 

100%              (მინ.ზღვარი 

51%)

0%

უცხო ენა  B1
5

ქართული ლიტერატურა ჰუმანიტარული
ფილოლოგიის 

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 15 100

გამოცდა სპეციალობაში 

100%              (მინ.ზღვარი 

51%)

0%

უცხო ენა  B1
15

ინგლისური ფილოლოგია ჰუმანიტარული

ინგლისური 

ფილოლოგიის 

მაგისტრი/ 

ლექსიკოგრაფიის 

მაგისტრი

აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 20 100

გამოცდა სპეციალობაში 

100%              (მინ.ზღვარი 

51%)

0%

ინგლისური ენა  B2
20

გერმანული ფილოლოგია ჰუმანიტარული

გერმანული 

ფილოლოგიის 

მაგისტრი

აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 5 100

გამოცდა სპეციალობაში 

100%              (მინ.ზღვარი 

51%)

0%

გერმანული ენა  B2 
5

რომანული ფილოლოგია ჰუმანიტარული

ფრანგული 

ფილოლოგიის 

მაგისტრი/იტალიური 

ფილოლოგიის 

მაგისტრი/ესპანური 

ფილოლოგიის 

მაგისტრი

აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 5 100

გამოცდა სპეციალობაში 

100%              (მინ.ზღვარი 

51%)

0%

I და II 

მოდულისათვის 

ფრანგული  ენა B2,

III და   IV 

მოდულისათვის 

უცხო ენა 

(ინგლისური, 

გერმანული, 

ფრანგული) B1

5



ბერძნულ-რომაული 

ფილოლოგია
ჰუმანიტარული

კლასიკური 

ფილოლოგიის 

მაგისტრი/ 

ბიზანტიური 

ფილოლოგიის 

მაგისტრი/ახალი 

ბერძნული 

ფილოლოგიის 

მაგისტრი

აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 5 100

გამოცდა სპეციალობაში 

100%              (მინ.ზღვარი 

51%)

0%

უცხო ენა  B1
5

სლავური ფილოლოგია ჰუმანიტარული
ფილოლოგიის 

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 5 100

გამოცდა სპეციალობაში 

100%              (მინ.ზღვარი 

51%)

0%

უცხო ენა  B1
5

სლავური ფილოლოგია 

(რუსულენოვანი)
ჰუმანიტარული

ფილოლოგიის 

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება რუსული 2250 5 100

გამოცდა სპეციალობაში 

100%              (მინ.ზღვარი 

51%)

0%

უცხო ენა  B1
5

თარგმანის თეორია და 

მთარგმნელობითი 

პრაქტიკა

ჰუმანიტარული
ფილოლოგიის 

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 10 100

გამოცდა სპეციალობაში 

100%              (მინ.ზღვარი 

51%)

0%

უცხო ენა  B1
10

თარგმანი და 

კულტურათშორისი 

ურთიერთობები (ქართული 

და ინგლისური ენების 

ბაზაზე)

ჰუმანიტარული
თარგმანმცოდნეობის 

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 10 100

გამოცდა სპეციალობაში 

100%              (მინ.ზღვარი 

51%)

0%

ინგლისური ენა  B1
10

შუა საუკუნეების 

ქრისტიანული 

აღმოსავლეთის 

ფილოლოგია

ჰუმანიტარული
ფილოლოგიის 

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 5 100

გამოცდა სპეციალობაში 

100%              (მინ.ზღვარი 

51%)

0%

უცხო ენა  B1
5

კავკასიოლოგია ჰუმანიტარული
კავკასიოლოგიის 

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 5 100

გამოცდა სპეციალობაში 

100%              (მინ.ზღვარი 

51%)

0%

უცხო ენა  B1
5

კავკასიოლოგია 

(რუსულენოვანი)
ჰუმანიტარული

კავკასიოლოგიის 

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება რუსული 2250 5 100

გამოცდა სპეციალობაში 

100%              (მინ.ზღვარი 

51%)

0%

უცხო ენა  B1
5

ამერიკისმცოდნეობა ჰუმანიტარული
ამერიკისმცოდნეობის 

მაგისტრი 
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 5 100

გამოცდა სპეციალობაში 

100%              (მინ.ზღვარი 

51%)

0% 

ინგლისური ენა B2
5



რუსეთისმცოდნეობა ჰუმანიტარული
რუსეთისმცოდნეობის 

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 5 100

გამოცდა სპეციალობაში 

100%              (მინ.ზღვარი 

51%)

0%

უცხო ენა  B1
5

არაბისტიკა ჰუმანიტარული
არაბისტიკის

მაგისტრი 
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 5 100

გამოცდა სპეციალობაში 

100%              (მინ.ზღვარი 

51%)

0%

უცხო ენა  B1
5

ასირიოლოგია ჰუმანიტარული
ასირიოლოგიის 

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 5 100

გამოცდა სპეციალობაში 

100%              (მინ.ზღვარი 

51%)

0%

უცხო ენა  B1
5

ირანისტიკა ჰუმანიტარული ირანისტიკის მაგისტრი აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 5 100

გამოცდა სპეციალობაში 

100%              (მინ.ზღვარი 

51%)

0%

უცხო ენა  B1
5

თურქული ფილოლოგია ჰუმანიტარული

თურქული 

ფილოლოგიის 

მაგისტრი

აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 5 100

გამოცდა სპეციალობაში 

100%              (მინ.ზღვარი 

51%)

0%

უცხო ენა  B1
5

ლიტერატურათმცოდნეობა, 

ტექსტოლოგია და 

სარედაქციო-

საგამომცემლო საქმე

ჰუმანიტარული 
ფილოლოგიის 

მაგისტრი 
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 10 100

გამოცდა სპეციალობაში 

100%              (მინ.ზღვარი 

51%)

0%

უცხო ენა  B1
10

კულტურული 

მემკვიდრეობა და 

თანამედროვეობა

ჰუმანიტარული 
ხელოვნებათმცოდნე

ობის მაგისტრი 
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 10 100

გამოცდა სპეციალობაში 

100%              (მინ.ზღვარი 

51%)

0%

უცხო ენა  B1
10

სახვითი ხელოვნება ხელოვნება
სახვითი ხელოვნების 

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 5 100

გამოცდა სპეციალობაში 

100%              (მინ.ზღვარი 

51%)

0%

უცხო ენა  B1
5

კულტურის კვლევები ჰუმანიტარული 
კულტურის კვლევების 

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 5 100

გამოცდა სპეციალობაში 

100%              (მინ.ზღვარი 

51%)

0%

უცხო ენა  B1
5

კულტურული და 

სოციალური 

ანთროპოლოგია 

ჰუმანიტარული 
ანთროპოლოგიის 

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 5 100

გამოცდა სპეციალობაში 

100%              (მინ.ზღვარი 

51%)

0%

უცხო ენა  B1
5

სკანდინავისტიკა ჰუმანიტარული 
სკანდინავისტიკის 

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 5 100

გამოცდა სპეციალობაში 

100%              (მინ.ზღვარი 

51%)

0%

ინგლისური ენა  B2
5



კომპიუტერული 

მეცნიერება

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები

კომპიუტერული 

მეცნიერების მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 10 35 5 7 10 13 65 გამოცდა სპეციალობაში 65

0%

ინგლისური ენა  B2
10

ინფორმაციული სისტემები
ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები

ინფორმაციული 

სისტემების მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 10 35 5 7 10 13 65 გამოცდა სპეციალობაში 65

0%

ინგლისური ენა  B2
10

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების 

მაგისტრი

აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 15 35 5 7 10 13 65 გამოცდა სპეციალობაში 65
0%

ინგლისური ენა  B2
15

მათემატიკა
 მათემატიკა და 

ფიზიკა

მეცნიერების მაგისტრი  

მათემატიკაში
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 10 35 6 7 10 12 65 გამოცდა სპეციალობაში 65

0%

ინგლისური ენა  B2
10

გამოყენებითი მათემატიკა
 მათემატიკა და 

ფიზიკა

მეცნიერების მაგისტრი 

გამოყენებით 

მათემატიკაში

აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 10 35 6 7 10 12 65 გამოცდა სპეციალობაში 65
0%

ინგლისური ენა  B2
10

ფუნდამენტური ფიზიკა 
 მათემატიკა და 

ფიზიკა
ფიზიკის მაგისტრი აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 10 35 10 5 8 12 65

გამოცდა სპეციალობაში 

წერითი -25, ზეპირი - 40

0%

ინგლისური ენა  B2
10

გამოყენებითი ფიზიკა 
 მათემატიკა და 

ფიზიკა
ფიზიკის მაგისტრი აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 10 35 10 5 8 12 65

გამოცდა სპეციალობაში 

წერითი -25, ზეპირი - 40

0%

ინგლისური ენა  B2
10

ქიმია 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი (გარდა 

ფიზიკისა)

ქიმიის მაგისტრი აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 15 35 8 5 10 12 65 გამოცდა სპეციალობაში 65
0%

ინგლისური ენა  B1
15

ქიმიური ექსპერტიზა 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი (გარდა 

ფიზიკისა)

ქიმიის მაგისტრი აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 15 35 8 5 10 12 65 გამოცდა სპეციალობაში 65 15

ბიოლოგია 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი (გარდა 

ფიზიკისა)

ბიოლოგიის მაგისტრი აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 20 35 12 8 9 6 65 გამოცდა სპეციალობაში 65 20

ფიზიკური გეოგრაფია და 

გარემოს მდგრადი 

განვითარება 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი (გარდა 

ფიზიკისა)

გეოგრაფიის მაგისტრი აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 10 35 10 5 14 6 65 გამოცდა სპეციალობაში 65 10



გეომორფოლოგია, 

კარტოგრაფია და 

ლანდშაფტური 

დაგეგმარება 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი (გარდა 

ფიზიკისა)

გეოგრაფიის მაგისტრი აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 10 35 10 5 14 6 65 გამოცდა სპეციალობაში 65 10

წყლის რესურსების 

ინტეგრირებული მართვა

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი (გარდა 

ფიზიკისა)

ჰიდროლოგიის 

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 5 35 10 5 14 6 65 გამოცდა სპეციალობაში 65 5

გეოლოგია 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი (გარდა 

ფიზიკისა)

გეოლოგიის მაგისტრი აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 10 35 9 8 11 7 65 გამოცდა სპეციალობაში 65 10

ელექტრული და 

ელექტრონული ინჟინერია 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი (გარდა 

ფიზიკისა)

მეცნიერებათა 

მაგისტრი ელექტრულ 

და ელექტრონულ 

ინჟინერიაში

აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 5 35 5 9 10 11 65 გამოცდა სპეციალობაში 65
0%

ინგლისური ენა  B2
5

გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და 

ბიოტექნოლოგია  

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი (გარდა 

ფიზიკისა)

მეცნიერების მაგისტრი 

გამოყენებით 

ბიომეცნიერებებსა და 

ბიოტექნოლოგიაში

აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 15 35 12 8 9 6 65 გამოცდა სპეციალობაში 65 15

გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები 

(ინგლისურენოვანი)  

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი (გარდა 

ფიზიკისა)

გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებების 

მაგისტრი 

ბიოტექნოლოგიებში

ავტორიზებული
არ 

ფინანსდება
ინგლისური

3000 აშშ 

დოლარის 

ეკვივალე

ნტი 

ლარში

5 35 12 8 9 6 65 გამოცდა სპეციალობაში 65 5

ბიოფიზიკა

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი (გარდა 

ფიზიკისა)

მეცნიერების მაგისტრი 

ბიოფიზიკაში
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 5 35 12 8 9 6 65 გამოცდა სპეციალობაში 65 5

გენდერის კვლევა 

სოციალური 

მეცნიერებები (გარდა 

ეკონომიკისა)

 გენდერის კვლევის 

მაგისტრი 
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 10 100

გამოცდა სპეციალობაში - 

40 (მინიმალური ზღვარი 

51%)

გასაუბრება სპეციალობაში 

- 30

ინგლისური ენა B2-  

30

გამოცდა 

სპეციალობაშ

ი, 

ინგლისური 

ენის გამოცდა

10

სოციოლოგია

სოციალური 

მეცნიერებები (გარდა 

ეკონომიკისა)

სოციოლოგიის 

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 20 100

გამოცდა სპეციალობაში - 

60   (მინიმალური ზღვარი 

51%)     

გასაუბრება  სპეციალობასა 

და  ინგლისურ ენაში  B2- 

40

გამოცდა 

სპეციალობაშ

ი

20

სოციალური მუშაობა

სოციალური 

მეცნიერებები (გარდა 

ეკონომიკისა)

სოციალური მუშაობის 

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 15 100

გამოცდა სპეციალობაში 

(ესსე) -  40 (მინიმალური 

ზღვარი 51%) გასაუბრება  

სპეციალობასა -40 და 

ინგლისურ ენაში B2 - 20

გამოცდა 

სპეციალობაშ

ი 

15



მედიის კვლევები

სოციალური 

მეცნიერებები (გარდა 

ეკონომიკისა)

 მედიის კვლევების 

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 25 100

გამოცდა სპეციალობაში  

60 (მინიმალური ზღვარი 

51%) 

გასაუბრება სპეციალობაში 

20,

გამოცდა ინგლისურ ენაში  

(B2) -20

ინგლისური ენა  B 

2,  20.

გამოცდა 

სპეციალობაშ

ი  გასაუბრება 

სპეციალობაშ

ი და  

გამოცდა 

ინგლისურ 

ენაში

25

პოსტსაბჭოთა 

ტრანსფორმაცია: 

პოლიტიკა, ეკონომიკა, 

საზოგადოება

სოციალური 

მეცნიერებები (გარდა 

ეკონომიკისა)

სოციალური 

მეცნიერებების 

მაგისტრი

აკრედიტებული ფინანსდება

ინგლისური 

ქართული 

კომპონენტები

თ

2250 15 100

გამოცდა სპეციალობაში 

(ესსე) 40, (მინიმალური 

ზღვარი 51%), გასაუბრება 

სპეციალობაში 30, 

ინგლისური ენის გამოცდა 

B2 - 30.

ინგლისური ენა  B2 

- 30

გამოცდა 

სპეციალობაშ

ი,  ინგლისურ 

ენის გამოცდა

15

პოლიტიკის მეცნიერება

სოციალური 

მეცნიერებები (გარდა 

ეკონომიკისა)

პოლიტიკის 

მეცნიერების მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 25 100

 გამოცდა სპეციალობაში 

80 (მინიმალური ზღვარი 

51%) და გასაუბრება 

ინგლისურ ებაში (B2) 20.

გამოცდა 

სპეციალობაშ

ი

25

პოლიტიკის ანალიზი და 

საჯარო პოლიტიკა

სოციალური 

მეცნიერებები (გარდა 

ეკონომიკისა)

პოლიტიკის 

მეცნიერების მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 25 100

 გამოცდა სპეციალობაში 

50 (მინიმალური ზღვარი 

51%) და გასაუბრება 

სეციალობაში 20, 

ინგლისურ ენაში (B2) 30.

ინგლისური ენა B2. 

30

გამოცდა 

სპეციალობაშ

ი

25

მედიაფსიქოლოგია და 

კომუნიკაციები

სოციალური 

მეცნიერებები (გარდა 

ეკონომიკისა)

მეცნიერების მაგისტრი 

მედიის კვლევებში
აკრედიტებული ფინანსდება ინგლისური 3200 15 100

გამოცდა(ესსე ინგლისურ 

ენაზე) - 40. (მინიმალური 

ზღვარი 51%). გასაუბრება - 

20. გამოცდა ინგლისურ 

ენაში B2. 40.

ინგლისური ენა B2. 

40

გამოცდა(ესსე 

ინგლისურ 

ენაში) 

ინგლისური 

ენის გამოცდა

15

დიპლომატია და 

საერთაშორისო პოლიტიკა

სოციალური 

მეცნიერებები (გარდა 

ეკონომიკისა)

დიპლომატიისა და 

საერთაშორისო 

პოლიტიკის მაგისტრი

აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 20 100

გამოცდა სპეციალობაში 50  

(მინიმალური ზღვარი 

51%)      გასაუბრება 

სპეციალობაში 20. 

გამოცდა ინგლისურ ენაში 

B2. 30

ინგლისური ენა  B2 

- 30

გამოცდა 

სპეციალობაშ

ი,  

ინგლისური 

ენის გამოცდა

20

სოციალურ-პოლიტიკური 

და ეკონომიკური 

გეოგრაფია

სოციალური 

მეცნიერებები (გარდა 

ეკონომიკისა)

საზოგადოებრივი 

გეოგრაფიის მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 20 100

გამოცდა სპეციალობაში 80 

(მინიმალური ზღვარი 

51%) ზეპირი გამოცდა 

ინგლისურ ენაში (B2) 20.

ზეპირი გამოცდა 

ინგლისურ ენაში 

(B2) 20.

გამოცდა 

სპეციალობაშ

ი

20



ევრაზიისა და კავკასიის 

კვლევები 

სოციალური 

მეცნიერებები (გარდა 

ეკონომიკისა)

ევრაზიისა და კავკასიის 

კვლევების მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 10 100

გამოცდა სპეციალობაში 50  

(მინიმალური ზღვარი 

51%), გამოცდა ინგლისურ 

ენაში 50  

ინგლისური ენა B2 - 

50

გამოცდა 

სპეციალობაშ

ი, 

ინგლისური 

ენის გამოცდა

10

დემოგრაფია და 

მოსახლეობის გეოგრაფია

სოციალური 

მეცნიერებები (გარდა 

ეკონომიკისა)

სოციალური 

მეცნიერებების 

მაგისტრი 

დემოგრაფიაში 

აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 15 100

გამოცდა სპეციალობაში  

40 (მინიმალური ზღვარი 

51%) 

გასაუბრება სპეციალობაში 

30

გასაუბრება ინგლისურ 

ენაში, B1 - 30

გამოცდა 

სპეციალობაშ

ი გასაუბრება 

სპეციალობაშ

ი

15

კონფლიქტოლოგია

სოციალური 

მეცნიერებები (გარდა 

ეკონომიკისა)

კონფლიქტოლოგიის 

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 20 100

 გამოცდა სპეციალობაში 

60 (მინიმალური ზღვარი 

51%) 

გასაუბრება სპეციალობაში 

- 20  

გასაუბრება უცხო ენაში 

(ინგლისური ენა  B2) - 20

გამოცდა 

სპეციალობაშ

ი გასაუბრება 

სპეციალობაშ

ი

20

ციფრული მედია და 

ინოვაციები (ერთობლივი)

სოციალური 

მეცნიერებები (გარდა 

ეკონომიკისა)

ჟურნალისტიკის 

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 20 100

გამოცდა სპეციალობაში 60 

(მინიმალური ზღვარი 

51%), გამოცდა ინგლისურ 

ენაში 40

ინგლისური ენა B2, 

40

გამოცდა 

სპეციალობაშ

ი და გამოცდა 

ინგლისურ 

ენაში

20

ორგანიზაციის განვითარება 

და კონსულტირება

სოციალური 

მეცნიერებები (გარდა 

ეკონომიკისა)

სოციალური 

მეცნიერებების 

მაგისტრი 

ორგანიზაციის 

განვითარებაში

აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 20 100

გამოცდა სპეციალობაში 40  

(მინიმალური ზღვარი 

51%), გასაუბრება 

სპეციალობაში 20. 

გამოცდა ინგლისურ ენაში 

B1-40.

ინგლისური ენა B1, 

40

გამოცდა 

სპეციალობაშ

ი 

20

ეკონომიკა
ბიზნესი და 

ეკონომიკა
ეკონომიკის მაგისტრი აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 100 100

100 (ეკონომიკის 

პრინციპები) 

(მინიმალური ზღვარი 

50%) 

0 (უცხო ენა - B2 

დონე (ინგლისური, 

გერმანული, 

ფრანგული ან 

რუსული)) 

(მინიმალური 

ზღვარი 51%) 

100

ბიზნესის ადმინისტრირება
ბიზნესი და 

ეკონომიკა

ბიზნესის 

ადმინისტრირების 

მაგისტრი

აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 100 100

100 (ბიზნესის 

ადმინისტრირება)   

(მინიმალური ზღვარი 

50%) 

100



ეროვნული უსაფრთხოების 

პოლიტიკა საჯარო 

მმართველობაში

ბიზნესი და 

ეკონომიკა

აღმასრულებელი 

ბიზნეს 

ადმინისტრირების 

მაგისტრი საჯარო 

მმართველობაში

აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 25 100

100 (გასაუბრება)   

(მინიმალური ზღვარი 

50%) 

0 (ინგლისური ენა 

B2) (მინიმალური 

ზღვარი 51%) 

25

თსუ ეკონომიკის 

საერთაშორისო სკოლის 

(ISET) სამაგისტრო 

პროგრამა ეკონომიკაში

ბიზნესი და 

ეკონომიკა
ეკონომიკის მაგისტრი აკრედიტებული ფინანსდება ინგლისური 8100 30 100

70 (მათემატიკა

(30) და ზოგადი

უნარები (40))

(თითოეულ

საგანში

მინიმალური

ზღვარი 51%)

30

(ინგლისურ

ი ენა B2)

(მინიმალუ

რი ზღვარი

51%)

ზოგადი

უნარები

მათემატიკა

ინგლისური

ენა

30

თსუ  "ფინანსების" 

ინგლისურენოვანი 

სამაგისტრო  

საგანმანათლებლო 

პროგრამა  (ISET) 

ბიზნესი და 

ეკონომიკა
ფინანსების მაგისტრი აკრედიტებული ფინანსდება ინგლისური 8800 30 100

70 (მათემატიკისა (35) და 

საბაზისო ფინანსებში (35) 

გამოცდა (ინგლისურ 

ენაზე)    (მინიმალური 

ზღვარი 51%) 

30 (გასაუბრება  

ინგლისურ ენაზე)   

(მინიმალური 

ზღვარი 51%)  

მათემატიკა, 

საბაზისო 

ფინანსები, 

გასაუბრება 

(ინგლისურ 

ენაზე)

30

ტურიზმი 
ბიზნესი და 

ეკონომიკა

ტურიზმისა და 

მასპინძლობის 

მენეჯმენტის მაგისტრი

აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 25 100

100 (შესავალი ტურიზმში) 

(მინიმალური ზღვარი 

51%) 

0 (ინგლისური ენა 

B1) (მინიმალური 

ზღვარი 51%)  

25

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა ჯანდაცვა
საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის მაგისტრი 
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 12 35 10 10 10 5 65

გამოცდა სპეციალობაში 65 

(მინ. კომპეტენციის 

ზღვარი 50%)

1-2-3-4 12

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 

(ინგლისურენოვანი)
ჯანდაცვა

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის მაგისტრი 
აკრედიტებული ფინანსდება ინგლისური 2250 12 35 10 10 10 5 65

65 (გამოცდა 

ინგლისურ ენაში 

B2)

1-2-3-4 12

სამართალი სამართალი სამართლის მაგისტრი აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 150 35 10 10 10 5 65 გამოცდა სპეციალობაში 40

ინგლისური, 

გერმანული, 

ფრანგული ენა B2, 

25

2-3-1-4 150

საერთაშორისო სამართალი სამართალი
საერთაშორისო 

სამართლის მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 30 35 10 10 10 5 65 გამოცდა სპეციალობაში 40 ინგლისური, B2, 25 2-3-1-4 30



საჯარო მმართველობა

სოციალური 

მეცნიერებები (გარდა 

ეკონომიკისა), 

მენეჯმენტი და 

ადმინისტრირება

საჯარო მმართველობის 

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ინგლისური 5850 25 100 გამოცდა სპეციალობაში 60

ინგლიური ენა B2, 

40
25

მიგრაციის მართვა

სოციალური 

მეცნიერებები (გარდა 

ეკონომიკისა), 

ბიზნესი და 

ეკონომიკა, 

სამართალი

მიგრაციის კვლევების 

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 10 100 გამოცდა სპეციალობაში 60

ინგლიური ენა B2, 

40
10

ევროპისმცოდნეობა

სოციალური 

მეცნიერებები (გარდა 

ეკონომიკისა), 

ბიზნესი და 

ეკონომიკა, 

სამართალი

ევროპისმცოდნეობის 

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ინგლისური 3000 30 100 გამოცდა სპეციალობაში 60

ინგლიური ენა B2, 

40
30

ფსიქოლოგიური 

ანთროპოლოგია 

(ინტერდისციპლინური)

სოციალური 

მეცნიერებები (გარდა 

ეკონომიკისა)

ფსიქოლოგიური 

ანთროპოლოგიის 

მაგისტრი

აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 3 100
ესსე 60; გასაუბრება 

სპეციალობაში 40
3

განათლების ფსიქოლოგია

სოციალური 

მეცნიერებები (გარდა 

ეკონომიკისა)

განათლების 

ფსიქოლოგიის 

მაგისტრი

აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 10 100
გამოცდა სპეციალობაში 80 

(მინ.ზღვარი 50%)

გამოცდა 

ინგლისურ  ენაში 

(B2) 20

10

შრომისა და ორგანიზაციის 

ფსიქოლოგია

სოციალური 

მეცნიერებები (გარდა 

ეკონომიკისა)

შრომისა და 

ორგანიზაციის 

ფსიქოლოგიის 

მაგისტრი

აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 14 100
გამოცდა სპეციალობაში 80 

(მინ.ზღვარი 50%)

გამოცდა 

ინგლისურ ენაში 

(B2) 20

14

გამოყენებითი სოციალური 

ფსიქოლოგია

სოციალური 

მეცნიერებები (გარდა 

ეკონომიკისა)

  ფსიქოლოგიის 

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 12 100

გამოცდა სპეციალობაში 80 

(მინ.ზღვარი 50%) 

გასაუბრება ინგლისურ  

ენაში 20

 12

იურიდიული ფსიქოლოგია

სოციალური 

მეცნიერებები (გარდა 

ეკონომიკისა) 

ფსიქოლოგიის  

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 10 100

გამოცდა სპეციალობაში 

50(მინ.ზღვარი 50%),  

გასაუბრება სპეციალობაში 

40, გასაუბრება უცხო 

ენაში (ინგლისური, 

გერმანული, ფრანგული) 

10

10



ფსიქოლოგიური 

შეფასება/დიაგნოსტირება 

და კონსულტირება

სოციალური 

მეცნიერებები (გარდა 

ეკონომიკისა) 

 კლინიკური 

ფსიქოლოგიის  

მაგისტრი

არააკრედიტებულ

ი

არ 

ფინანსდება
ქართული 2250 10 100

გამოცდა სპეციალობაში 

40(მინ.ზღვარი 50%), 

სამოტივაციო წერილი 10, 

გასაუბრება სპეციალობაში 

20

გამოცდა უცხო  

ენაში (B2) 30
10

ბავშვთა და მოზარდთა 

ფსიქოლოგიური შეფასება 

და კონსულტირება

სოციალური 

მეცნიერებები (გარდა 

ეკონომიკისა) 

ფსიქოლოგიის  

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 12 100

გამოცდა სპეციალობაში 

60(მინ.ზღვარი 50%), 

სამოტივაციო წერილი 10, 

გასაუბრება ინგლისურ ან 

გერმანულ ენაში 30

12

გავლენების და 

კომუნიკაციის ფსიქოლოგია

სოციალური 

მეცნიერებები (გარდა 

ეკონომიკისა)

ფსიქოლოგიის  

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 10 100

გამოცდა სპეციალობაში 

50(მინ. ზღვარი 

50%),სამოტივაციო 

წერილი 30  გასაუბრება 

ინგლისურ  ენაში 20

10

განათლების მეცნიერებები განათლება

განათლების 

მეცნიერებების 

მაგისტრი

აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 60 100
გამოცდა სპეციალობაში 

80(მინ.ზღვარი 50%)

გამოცდა უცხო  

ენაში (ინგლისური, 

გერმანული, 

ფრანგული) (B2) 20

60

პროფესიული განათლების 

და ადამიანური 

რესურსების განვითარება

განათლება

განათლების 

მეცნიერებების 

მაგისტრი

აკრედიტებული ფინანსდება ინგლისური 2250 15 100

  სამოტივაციო წერილი 20, 

გასაუბრება სპეციალობაში 

30 (მინ.ზღვარი 50%)

გამოცდა 

ინგლისურ ენაში 

(B2) 50

15



გვერდი №2

1 ფილოსოფია

2 საქართველოს ისტორია

3 ახალი და უახლესი ისტორია

4 ძველი ენები და ცივილიზაციები

ან
ალ

ი
ტ

ი
კუ

რ
ი

 წ
ერ

ა

ტესტის იმ ნაწილის/ნაწილების ჩამონათვალი, 

რომლებშიც მაგისტრანტობის კანდიდატმა უნდა 

გადალახოს დადგენილი მინიმალური 

კომპეტენციის ზღვარი/ზღვრები, რათა უფლება 

მოიპოვოს, მონაწილეობა მიიღოს კონკრეტული 

უსდ-ს მიერ განსაზღვრულ 

გამოცდაში/გამოცდებში.
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სამაგისტრო პროგრამის დასახელება, სადაც შესაბამის 

წელს მოხდება მაგისტრანტობის კანდიდატთა მიღება

დებულების თანახმად, შეგიძლიათ სურვილისამებრ თავად განსაზღვროთ და გაზარდოთ 

მინიმალური ზღვარი ტესტის ნებისმიერი ნაწილისათვის. ასეთ შემთხვევაში ქვემოთ ჩამოთვლილ 

ტესტის ნაწილებს უნდა მიუწეროთ თქვენ მიერ განსაზღვრული  ახალი მინიმალური კომპეტენციის 

ზღვარი პროგრამების მიხედვით.

(დებულებით განსაზღვრულია: წაკითხულის გააზრება - 30%; ანალიტიკური წერა - 30%; 

ლოგიკური მსჯელობა - 30% და რაოდენობრივი მსჯელობა - 25% .  იმისათვის, რომ 

მაგისტრანტობის კანდიდატმა გადალახოს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი,  მან უნდა 

დააგროვოს ტესტის ნაწილისათვის განსაზღვრული პროცენტული მაჩვენებლის შესაბამის ქულაზე 

მეტი).

წ
აკ

ი
თ

ხ
უ

ლ
ი

ს 
გ

აა
ზ

რ
ებ

ა

ან
ალ

ი
ტ

ი
კუ

რ
ი

 წ
ერ

ა

ლ
ო

გ
ი

კუ
რ

ი
 მ

სჯ
ელ

ო
ბ

ა

რ
აო

დ
ენ

ო
ბ

რ
ი

ვი
 მ

სჯ
ელ

ო
ბ

ა



5 მედიევისტიკა

6 არქეოლოგია

7 ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერება

8 ქართველური ენათმეცნიერება

9 ქართული ლიტერატურა

10 ინგლისური ფილოლოგია 

11 გერმანული ფილოლოგია

12 რომანული ფილოლოგია

13 ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია

14 სლავური ფილოლოგია

15 სლავური ფილოლოგია (რუსულენოვანი)

16
თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი 

პრაქტიკა

17

თარგმანი და კულტურათშორისი 

ურთიერთობები (ქართული და ინგლისური 

ენების ბაზაზე)



18
შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის 

ფილოლოგია

19 კავკასიოლოგია

20 კავკასიოლოგია (რუსულენოვანი)

21 ამერიკისმცოდნეობა

22 რუსეთისმცოდნეობა

23 არაბისტიკა

24 ასირიოლოგია

25 ირანისტიკა

26 თურქოლოგია 

27

ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და 

სარედაქციო-

საგამომცემლო საქმე

28
კულტურული მემკვიდრეობა და 

თანამედროვეობა

29 სახვითი ხელოვნება

30 კულტურის კვლევები



31 კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია 

32 სკანდინავისტიკა

33 კომპიუტერული მეცნიერება

34 ინფორმაციული სისტემები

35 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

36 მათემატიკა

37 გამოყენებითი მათემატიკა

38 ფუნდამენტური ფიზიკა 

39 გამოყენებითი ფიზიკა 

40 ქიმია 

41 ქიმიური ექსპერტიზა 

42 ბიოლოგია 

43
ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი 

განვითარება 



44
გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და 

ლანდშაფტური დაგეგმარება 

45 წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვა

46 გეოლოგია 

47 ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია 

48
გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და 

ბიოტექნოლოგია  

49
გამოყენებითი ბიომეცნიერებები 

(ინგლისურენოვანი)  

50 ბიოფიზიკა

51 გენდერის კვლევა 

52 სოციოლოგია

53 სოციალური მუშაობა

54 მედიის კვლევები

55
პოსტსაბჭოთა ტრანსფორმაცია: პოლიტიკა, 

ეკონომიკა, საზოგადოება

56 პოლიტიკის მეცნიერება



57 პოლიტიკის ანალიზი და საჯარო პოლიტიკა

58 მედიაფსიქოლოგია და კომუნიკაციები

59 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

60
სოციალურ-პოლიტიკური და ეკონომიკური 

გეოგრაფია

61 ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები 

62 დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია

63 კონფლიქტოლოგია

64 ციფრული მედია და ინოვაციები (ერთობლივი)

65 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

66 ეკონომიკა

67 ბიზნესის ადმინისტრირება

68
ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკა საჯარო 

მმართველობაში

69
თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის (ISET) 

სამაგისტრო პროგრამა ეკონომიკაში



70
თსუ  "ფინანსების" ინგლისურენოვანი 

სამაგისტრო  საგანმანათლებლო პროგრამა  (ISET) 

71 ტურიზმი 

72 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა

73 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა (ინგლისურენოვანი)

74 სამართალი x x x

75 საერთაშორისო სამართალი x x x

76 საჯარო მმართველობა

77 მიგრაციის მართვა

78 ევროპისმცოდნეობა

79
ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია 

(ინტერდისციპლინური)

80 განათლების ფსიქოლოგია

81 შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია

82 გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია



83 იურიდიული ფსიქოლოგია

84
ფსიქოლოგიური შეფასება/დიაგნოსტირება და 

კონსულტირება

85
ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიური შეფასება 

და კონსულტირება

86 გავლენების და კომუნიკაციის ფსიქოლოგია

87 განათლების მეცნიერებები 35 35

88
პროფესიული განათლების და ადამიანური 

რესურსების განვითარება

ანკეტის შევსების თარიღი    08.02.2023 რექტორი ბ.ა.
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