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რატომ თსუ?

 არისმსოფლიოსსაუკეთესოუნივერსიტეტების2%-ში /U.S. 
News&World Report-ი 2019 წლის მსოფ ლი ოს სა უკ ეთ ესო უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის 
რან ჟი რე ბა/, 2017 წელი - 359-ე ადგილი;

 �თსუ ერთადერთი უნივერსიტეტია სამხრეთ კავკასიიდან, რომელიც მსოფლიო 
საუკეთესო უნივერსიტეტების რანჟრებაში – Times Higher Education, 2019 
მოხვდა

  შან�ხა�ის�დარ�გობ�რივ�რან�ჟი�რე�ბებ�ში�თსუ-ს ფი ზი კის მი მარ თუ ლე ბა N 151-200 
პო ზი ცი აზეა და პირ ვე ლია რე გი ონ ში;

  University Ranking Eastern Europe and Central Asia რან ჟი რე ბა ში თსუ 
109-ე ად გილ ზეა და ლი დე რია კავ კა სი აში;

� პირ�ვე�ლია� სამ�ხრეთ� კავ�კა�სი�ის� რე�გი�ონ�ში� 2018-2020 სას წავ ლო წლებ ში 
ERASMUS+ სა ერ თა შო რი სო კრე დიტ მო ბი ლო ბის /ICM/ პროგ რა მე ბის ფარ-
გლებ ში და ფი ნან სე ბუ ლი იმ სტუ დენ ტე ბი სა და პერ სო ნა ლის რა ოდ ენ ობ ით, 
რომ ლე ბიც  ევ რო პის უნ ივ ერ სი ტე ტებ ში ის წავ ლი ან და აიმ აღ ლე ბენ კვა ლი ფი-
კა ცი ას;

  თსუ-ს�ჰყავს�200-ზე�მე�ტი�სა�ერ�თა�შო�რი�სო�პარ�ტნი�ორი უნ ივ ერ სი ტე ტი მსოფ-
ლი ოს 50-მდე ქვე ყა ნა ში;

 აქ�მოქ�მე�დებს�21�უცხო�ენ�ოვ�ანი�პროგ�რა�მა – სა ბა კა ლავ რო, სა მა გის ტრო,  სა-
დოქ ტო რო და ერ თ სა ფე ხუ რი ანი;

 22000-მდე�სტუ�დენ�ტი (მათ შო რის 600-ზე მე ტი უცხო ეთ ის მო ქა ლა ქე) სწავ-
ლობს  240-მდე სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა ზე;

 �8�მილიონი�წიგნი�და�22�მილიონზე�მეტი�გამოგონება/პატენტი�– თსუ
 ბიბლიოთეკებში;
� �სტუდენტებსა�და�პროფესორებს�აქვთ�წვდომა�საერთაშორისო�სამეცნიერო�

ელექტრონულ�ბაზებსა�და�რესურსებზე;�
 თსუ�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|Atmo-
Sim-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, 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;

� �აქტიური�სტუდენტური,�კულ�ტუ�რუ�ლი�და�სპორ�ტუ�ლი�ცხოვ�რე�ბის�შე�საძ�ლებ-
ლო�ბა;

� 2017-2018� წლებში� 1,4� მი�ლი�ონ� ლა�რამ�დე� და�ფი�ნან�სე�ბა� სტუ�დენ�ტუ�რი�
პრო�ექ�ტე�ბის�თვის;

 თანამედროვე�სტუდენტური�საერთო�საცხოვრებელი;
 თსუ� ყველაზე� მოთხოვნადი� უნივერსიტეტია� საქართველოში� პირველი�
არჩევანის�მიხედვით;

 უნივერსიტეტს ჰყავს 300�000-ზე�მეტი�კურსდამთავრებული.

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

საერთაშორისო ურთიერთობის დეპარტამენტი

ტელეფონი: + 995 32 2 2256 79; + 995 32 2 250212; +995 32 2 221103

ფაქსი: +995 32 2 225679

ელ-ფოსტა: international@tsu.ge; erasmusplus@tsu.ge 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

კანცელარია

ტელეფონი: + 995 32 2 233916; +995 32 2 225944

ფაქსი: +995 32 2 233916

ელ-ფოსტა: chancellery@tsu.ge

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტი

ტელ: +995 32 2 25 39 71 ცხელი ხაზი: +995 32 2 25 04 84

ელ-ფოსტა:academicaffairs@tsu.ge

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

ტელ: +995 32 2 222391 

ელ-ფოსტა: tsupr@tsu.ge 

თსუ უწყვეტი განათლების ცენტრი, აბიტურიენტთა მოსამზადებელი ცენტრი 

ტელ: + 995 555 65 41 40

ელ-ფოსტა: abiturienti@tsu.ge

Facebook.com/თსუ აბიტურიენტთა მომზადება - TSU abiturientta momzadeba

თსუ საბავშვო უნივერსიტეტი 

ტელ: +995 597 22 26 16

www.junior.tsu.ge

Facebook.com/თსუ საბავშვო უნივერსიტეტი
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შვიდი ფაკულტეტის მიერ 2017-2019 წლებში 
განხორციელებული პროგრამები:

უცხოენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამები

231 პროგრამა, მათ შორის:

21
უცხოენოვანი
პროგრამა

9
საბაკალავრო

პროგრამა

8
სამაგისტრო
პროგრამა

3
სადოქტორო
პროგრამა

1
ერთსაფეხურიანი

პროგრამა

67 საბაკალავრო პროგრამა

3 ერთსაფეხურიანი პროგრამა

96 სამაგისტრო პროგრამა

50 სადოქტორო პროგრამა

3 ქართულ ენაში მომზადების 
პროგრამა

12 პროფესიული პროგრამა

1 მასწავლებელთა მომზადების
ინტეგრირებული პროგრამა

1 მასწავლებელთა მომზადების 
პროგრამა

3

საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე

5 პროგრამა:

საჯარო 
მმართველობა 

თსუ სან დიეგოს 
სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 
საბაკალავრო 

პროგრამა
„ქიმია-ბიოქიმია“

თსუ სან დიეგოს 
სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 
საბაკალავრო პროგრამა 

„კომპიუტერული 
ინჟინერია“

თსუ სან დიეგოს 
სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 
საბაკალავრო 

პროგრამა 
„ელექტრული 
ინჟინერია“

თსუ სან დიეგოს 
სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 
საბაკალავრო 

პროგრამა 
„კომპიუტერული 

მეცნიერება“
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 კომ�პი�უტ�ერ�ული�მეც�ნი�ერ�ება�(ფრან�გულ-ქარ�თუ�ლი)
 თსუ-სან დი ეგ ოს სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის სა ბა კალავ რო პროგ რა მა

 „ქი�მია-ბი�ოქ�იმია“�(ინ�გლი�სუ�რე�ნო�ვა�ნი)
 თსუ-სან დი ეგ ოს სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის პროგ რა მა

 „კომ�პი�უტ�ერ�ული�ინ�ჟი�ნე�რია“�(ინ�გლი�სუ�რე�ნო�ვა�ნი)
 თსუ-სან დი ეგ ოს სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის პროგ რა მა

 „კომ�პი�უტ�ერ�ული�მეც�ნი�ერ�ება“�(ინ�გლი�სუ�რე�ნო�ვა�ნი)
 თსუ-სან დი ეგ ოს სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის პროგ რა მა

 „ელ�ექ�ტრუ�ლი�ინ�ჟი�ნე�რია“�(ინ�გლი�სუ�რე�ნო�ვა�ნი)
 გა მო ყე ნე ბი თი ბი ომ ეც ნი ერ ებ ები�(ინ�გლი�სუ�რე�ნო�ვა�ნი)
 კავ კა სი ოლ ოგია�(რუ�სუ�ლე�ნო�ვა�ნი)
 რუ სუ ლი ფი ლო ლო გია�(რუ�სუ�ლე�ნო�ვა�ნი)
 ეკ�ონ�ომ�იკა – ეკ ონ ომ იკ ის სა ერ თა შო რი სო სკო ლა, (ISET) (ინ�გლი�სუ�რე�ნო�ვა�ნი)

 სლა ვუ რი ფი ლო ლო გია (რუ�სუ�ლე�ნო�ვა�ნი)
 კავ კა სი ოლ ოგია (რუ�სუ�ლე�ნო�ვა�ნი)
 სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვა (ინ�გლი�სუ�რე�ნო�ვა�ნი)
 ეკ�ონ�ომ�იკა – თსუ ეკ ონ ომ იკ ის სა ერ თა შო რი სო სკო ლა (ISET),

 (ინ�გლი�სუ�რე�ნო�ვა�ნი)
 ევ რა ზი ის და კავ კა სი ის კვლე ვე ბი (ინ�გლი�სუ�რე�ნო�ვა�ნი)
 გენ დე რის კვლე ვა (ინ�გლი�სუ�რე�ნო�ვა�ნი)
 პროგ რა მა ევ რო პის მცოდ ნე ობ აში (ინ�გლი�სუ�რე�ნო�ვა�ნი)
 სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბა (ინ�გლი�სუ�რი,�ქარ�თუ�ლე�ნო�ვა�ნი�კომ�პო�ნენ�ტე�ბით)

 მედიცინა (ინგლისურენოვანი)

 სა ერ თა შო რი სო  პროგ რა მა მა თე მა ტი კა ში (ინ�გლი�სუ�რე�ნო�ვა�ნი),
 ევ რო პუ ლი ლი ტე რა ტუ რა (ქარ�თულ-ფრან�გუ�ლი)
 სა დოქ ტო რო პროგ რა მა ევ რო პის მცოდ ნე ობ აში (ინ�გლი�სუ�რე�ნო�ვა�ნი)�-

 European Studies (In English Language) PhD

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის უცხოენოვანი პროგრამები

საბაკალავრო პროგრამები

სამაგისტრო პროგრამები

ერთსაფეხურიანი პროგრამები

სადოქტორო პროგრამები

5

2019 წელს თსუ საჯარო მმართველობის 
პროგრამას 10 წლის იუბილე აქვს

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 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 ბის სა ფუძ ველ-
ზე იურ იდი ულ ფა კულ ტეტ ზე უკ ვე 10 წე ლია ხორ ცი ელ დე ბა 
ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი, სა ერ თა შო რი სო აკ რე დი ტა ცი ის მქო ნე, 
სა მა გის ტრო პროგ რა მა “სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბა”. პროგ-
რა მის ფარ გლებ ში 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 და მი იღო სა ერ თა შო რი სოდ აკ რე დი ტი რე ბუ ლი 
პროგ რა მის დიპ ლო მი. თსუ-ში დღეს ერ თობ ლი ვი და ორ მა გი 
ხა რის ხის 10-მდე პროგ რა მა მოქ მე დებს.



6

სან დიეგოს სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის

პროგრამები თსუ-ში

SDSU – TSU

თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის სტუ დენ ტებს შე უძ ლი ათ აირ ჩი ონ სან დი ეგ ოს 
სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის /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 მი იღ ონ ამ ერ იკ ული დიპ-
ლო მი. 
აღ ნიშ ნულ მა პროგ რა მებ მა ახ ლა ხანს მი იღ ეს ABET ექ სპერ ტე ბის მა ღა ლი შე ფა სე ბა, ას-
ევე გა კეთ და ოფ იცი ალ ური მზად ყოფ ნის გა ნაცხა დი და მი ღე ბუ ლია დას ტუ რი სრუ ლი 
სა ხით გაგ ზავ ნილ იქ ნას თვით შე ფა სე ბის დო კუ მენ ტა ცია ABET აკ რე დი ტა ცი ის მო სა პო-
ვებ ლად.
თა ნამ შრომ ლო ბის ფარ გლებ ში 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 სააუდიტორიო ოთ ახ ები. თა ნამ შრომ ლო ბა 2015 წელს 
და იწყო და ამ ჟა მად, სან დი ეგ ოს სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის მი ერ სა ქარ თვე ლო ში 
შე მო თა ვა ზე ბულ პროგ რა მებ ზე 500-ზე მე ტი სტუ დენ ტი სწავ ლობს, მათ შო რის თსუ-ში 
430-მდე.
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ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა-
ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის ეკ ონ ომ იკ ის სა ერ თა-
შო რი სო სკო ლა /ISET/ 2006 წლი დან არ სე ბობს. 
ISET-ის ეკ ონ ომ იკ ის სა ბა კა ლავ რო და სა მა გის-
ტრო პროგ რა მე ბი აშშ-ს და და სავ ლეთ ევ რო პის 

პროგ რა მე ბის შე სა ბა მი სია, რომ ლებ ზეც ას წავ ლი ან მსოფ ლი ოს სხვა დას ხვა ქვეყ ნი დან 
მოწ ვე ული პრო ფე სო რე ბი. სა ერ თა შო რი სო დო ნის  გა ნათ ლე ბას დღეს აქ უკ ვე 11 ქვეყ-
ნის წარ მო მად გე ნე ლი იღ ებს. წარ მა ტე ბუ ლი კურ სდამ თავ რე ბუ ლე ბი კი წამ ყვან პო ზი ცი-
ებს იკ ავ ებ ენ რე გი ონ ში.
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თსუ საერთაშორისო 
ურთიერთობები

 თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ მა ევ რო-
კო მი სი ის მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი ERASMUS+ სა-
ერ თა შო რი სო კრე დიტ-მო ბი ლო ბის პროგ რა მის 
ფარ გლებ ში 2019-2021 წლებ ში სტუ დენ ტე ბი-
სა და პერ სო ნა ლის ორ მხრი ვი მო ბი ლო ბე ბის 
და სა ფი ნან სებ ლად 125 განაცხადი მოამზადა 
23 ევროპული ქვეყნის 125 უნივერსიტეტთან. 
მათგან 78-თან თსუ უკ ვე წარ მა ტე ბით თა ნამ-
შრომ ლობს, 47 უნ ივ ერ სი ტეტ თან კი პირ ვე ლად 
მომ ზად და საპ რო ექ ტო გა ნაცხა დი.

 2015 წლი დან დღემ დე თსუ წარ მა ტე ბით ახ ორ-
ცი ელ ებს ERASMUS+ 181 პროექტს ევროპის 
26 ქვეყნის 85 უნივერსიტეტთან, რომელთა 
ფარგლებშიც 1146 მობილობა განხორციელდა.

 თსუ პირ ვე ლია სამ ხრეთ კავ კა სი ის რე გი ონ ში იმ 
სტუ დენ ტთა, აკ ად ემი ური და ად მი ნის ტრა ცი ული 
პერ სო ნა ლის რა ოდ ენ ობ ით /300-ზე მე ტი/, რომ-
ლე ბიც 2018-2020 სას წავ ლო წლებ ში ERASMUS+ 
სა ერ თა შო რი სო კრე დიტ მო ბი ლო ბის /ICM/ ფარ გლებ ში და ფი ნან სე ბუ ლი პროგ რა-
მით ევ რო პის უნ ივ ერ სი ტე ტებ ში ის წავ ლი ან და აიმ აღ ლე ბენ კვა ლი ფი კა ცი ას.

 2015-2018 წლებში ევროპის და სხვა ქვეყნებში გაცვლით პროგრამებში თსუ-ს 
800-ზე მეტმა სტუდენტმა მიიღო მონაწილეობა.

 თსუ-ს ინ სტი ტუ ცი ური პარ ტნი ორ ებ ის რიცხვი მსოფ ლი ოს 50-მდე ქვე ყა ნა ში 200-ს 
აღ წევს.
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Austria
Belgium
Bulgaria
Cyprus
Czech Republic
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
Sweden
Turkey
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NUMBER OF ERASMUS+ PARTNER EUROPEAN
UNIVERSITIES
OF TSU

TOTAL: 83
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გაცვლითი პროგრამები სტუდენტებისთვის – აზია

 თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის აქ ტი ური სა ერ თა შო რი სო კავ ში რე ბი თსუ 
სტუ დენ ტებს შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს გაც ვლი თი პროგ რა მის ფარ გლებ ში სწავ ლე-
ბა აზი ის წამ ყვან უნ ივ ერ სი ტე ტებ შიც გაიარონ. უკ ვე არა ერ თი სტუ დენ ტი ეწ ვია ამ 
მიზ ნით მა გა ლი თად, პე კი ნის ტექ ნო ლო გი ურ უნ ივ ერ სი ტეტს, სტუ დენ ტე ბის ჯგუ ფი 
ყო ველ წლი ურ ად მო ნა წი ლე ობ ას იღ ებს Asia Science Camp-ში, რო მე ლიც სხვა-
დას ხვა ქვე ყა ნა ში იმ არ თე ბა, კერ ძოდ: ის რა ელ ში, იაპ ონი აში, სინ გა პურ ში, ტა ილ-
ან დში, მა ლა იზი აში, ინ დო ნე ზი აში და ა.შ. აზი აში თსუ-ს პარ ტნი ორ ებს შო რის 10 
ქვეყ ნის 26 უნ ივ ერ სი ტე ტია.
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თსუ კურსდამთავრებულები 
საერთაშორისო შრომით ბაზარზე

თსუ კურ სდამ თავ რე ბუ-
ლი გი�ორ�გი�მეგ�რე�ლი 
Google-ს ლონ დო ნის 
ოფ ის ში და საქ მდა

თსუ კურ სდამ თავ რე-
ბუ ლი სო�ფო�შინ�ჯი-
კაშ�ვი�ლი  ევ რო პა ში 
Microsoft-ის ყვე ლა ზე 
დიდ დე ვე ლო პე რულ 
ცენ ტრში მუ შა ობს.

თსუ კურსდამთავ-
რებული მარიამ�
დევაძე კორპორაცია 
ExxonMobil-ის 
ფილიალის ფინანსური 
ანალიტიკოსი გახდა.

და�ვით�ცი�რე�კი�ძე 
(ISET) სა მა გის ტრო 
პროგ რა მის კურ სდამ-
თავ რე ბულ მა სწავ ლა 
აშშ-ში გა აგ რძე ლა და 
სტენ ფორ დის უნ ივ ერ-
სი ტე ტის ეკ ონ ომ იკ ის 
დოქ ტო რის ხა რის ხი 
მო იპ ოვა. დღეს ის 
ვა შინ გტო ნის წამ ყვან 
ეკ ონ ომ იკ ურ კვლე ვით 
ცენ ტრში მუ შა ობს.

თსუ-ში სანდიეგოს 
უნივერსიტეტის 
პროგრამის სტუდენტი            
ლუკა�ლომთაძე 
სტაჟირებას Facebook-ის 
სათაო ოფისში გადის.
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თსუ „ჭკვიანი ლაბორატორიები“ და  
მოდერნიზებული სასწავლო სივრცეები

წარმატებული საერთაშორისო თანამშრომლობის
შედეგები თსუ-ში

თსუ სტუდენტებს აქვთ უნიკალური შესაძლებლობა ისარგებლონ თანამედროვე 
სასწავლო სივრცეებით:

85-მდე სასწავლო ლაბორატორია – FAB/LAb, SMART|Lab, SMART|AtmoSim-Lab, 
ბლუმბერგის ლაბორატორია, სან დიეგოს უნივერსიტეტის მიერ მოდერნიზებული 
ფიზიკისა და ქიმიის ლაბო რატორიები, კვლევითი და სასწავლო ტექნიკა. 

უახლოეს პერიოდში უნივერსიტეტში კიდევ ერთი ახალი – SMART|SmR_lab /
School meets Research/ ამოქმედდება. 

ასევე სტუდენტებს ემსახურება – მულტიმედია ცენტრი, არქეოლოგიური 
საველე ბაზა გრა კლიან გორაზე, სახვითი ხელოვნების სტუდია, იმიტირებული 
სასამართლო პროცესების დარბაზი და სხვა.
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კვლევა თსუ-ში

თსუ წამყვანი 
სამეცნიერო და 

კვლევითი ცენტრია 
რეგიონში 

ყოველწლიურად 
ხორციელდება 200-ზე 

მეტი სამეცნიერო 
პროექტი

შანხაის დარგობრივ რანჟირებებში 
თსუ-ს ფიზიკის მიმართულება
N 151-200 პოზიციაზეა და

პირველია რეგიონში

თსუ არის მსოფლიოს საუკეთესო 
უნივერსიტეტების 2%-ში /U.S. 
News&World Report-ი 2019 
წლის მსოფლიოს საუკეთესო 
უნივერსიტეტების რანჟირება/
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სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ ჩაერთონ 
უნივერსიტეტში მიმდინარე კვლევით პროცესში

თსუ ერთადერთი უნივერსიტეტია 
სამხრეთ კავკასიიდან, 

რომელიც მსოფლიო საუკეთესო 
უნივერსიტეტების რანჟრებაში 
– TIMES HIGHER EDUCATION, 

2019 მოხვდა

ყოველწლიურად  
ქვეყნდება 500-ზე მეტი 

სტატია მაღალრეიტინგულ 
გამოცემებში

Scopus-ის მონაცემებით 
ერთობლივი პუბლიკაციები 
გამოქვეყნებულია 150-
ზე მეტ საერთაშორისო 
პარტნიორთან ერთად, 
ამავდროულად ერთობლივ 
კვლევებში ჩართულია 3000-
მდე უცხოელი მეცნიერი;

Scopus-ის მონაცემებით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ინდუსტრიასთან 
თანამშრომლობით გამოქვეყნებული აქვს 100-მდე პუბლიკაცია.

თსუ-ში მიმდინარეობს�200-ზე�მეტი�კვლევითი�პროექტი;�უნივერსიტეტი�
ლიდერია�ეროვნული�სამეცნიერო�ფონდის�2018�კონკურსებში

 ფუნდამენტური კვლევების სახელმწიფო გრანტები – 31%

 გამოყენებითი კვლევებისთვის სახელმწიფო გრანტები – 50%

 მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების გრანტი – 50%

 რუსთაველის ფონდი/DAAD – 60%

 დოქტორანტების საგანმანათლებლო პროგრამების გრანტი – 52%

 ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტი – 37%

 უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი 
კვლევებისათვის სახელმწიფო გრანტების 2018 წლის კონკურსი – 67%

 საქართველოში და საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და 
სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევისათვის საგრანტო კონკურსი – 
50%

15

12x

12x

Scopus-ის მონაცემებით 2015-2018 წლებში თსუ-ის სახელით გამოქვეყნდა 
2156 პუბლიკაცია. 
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თსუ მეცნიერები ჩართული არიან მნიშვნელოვან საერთაშორისო სამეცნიერო 
პროექტებში:

 ატ ომ ური ბირ თვუ ლი კვლე ვე ბის ევ რო პუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის CERN-ის AT-
LAS ექ სპე რი მენ ტი;

 იულ იხ ის კვლე ვი თი ცენ ტრის (გერ მა ნია) /Forschungszentrum Jülich/  და 
იაპ ონი ის პრო ტო ნე ბის ამ აჩ ქა რე ბელ თა კომ პლექ სზე (J-PARC) და გეგ მი ლი 
JEDI და COMET ექ სპე რი მენ ტი; 

 ხმელ თა შუა ზღვა ში დაწყე ბუ ლი KM3NeT ექ სპე რი მენ ტი;

 პრო ექ ტში FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research), რომ ლის გან-
ხორ ცი ელ ებ აც და გეგ მი ლია ქ. დარ მშტა დის (გერ მა ნია) კვლე ვა თა ცენ-
ტრის ბა ზა ზე.

თსუ საერთაშორისო სამეცნიერო 
თანამშრომლობა

17

თსუ ან დრია რაზ მა ძის სა მეც ნი ერო ინ სტი ტუ ტის 
გა მო ცე მა Transactions of A. Razmadze Math-
ematical Institute. პირ ვე ლი ქარ თუ ლი  ჟურ ნა-
ლია Elsevier-ის ბა ზა ში. ას ევე შე დის SCOPUS-ის 
ბა ზა ში.

თსუ ი. ვე კუ ას სა მეც ნი ერო-კვლე ვი თი ინ სტი-
ტუ ტის ორი ჟურ ნა ლი (“Bulletin of TICMI” და 
“Lecture Notes of TICMI”),  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 Math-
ematical Physics” ინ დექ სი რე ბუ ლია Scopus-ის 
მი ერ; 

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”,  
თსუ პა ატა გუ გუშ ვი ლის სა ხე ლო ბის ეკ ონ ომ იკ-
ის ინ სტი ტუ ტის ჟურ ნა ლი „Ekonomisti“ და თსუ 
ეკ ონ ომ იკ ისა და ბიზ ნე სის-ფა კულ ტე ტის ჟურ ნა-
ლი „ეკ ონ ომ იკა და ბიზ ნე სი“ ინ დექ სი რე ბუ ლია 
ERICH PLUS-ის მი ერ.

უნივერსიტეტის სამეცნიერო გამოცემები 
საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზებში
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ევ რო კავ ში რის არ აწ ევ რი ქვეყ ნე ბი დან პირ ვე ლად სა ქარ თვე-
ლო ში, თსუ-ში გა იხ სნე ბა „აკ ად ემია ევ რო პე ას“ რე გი ონ ული 
ცენ ტრი.

ცენტრი თსუ ე.ანდრონიკაშვილის სახ. 
ფიზიკის ინსტიტუტში დაიდებს ბინას

„აკადემია ევროპეას“ რეგიონული

ცენტრი თსუ-ში

19

ქართული ენის ცენტრები ევროპულ 
უნივერსიტეტებში

2012 წლი დან ლა იდ ენ ის უნ ივ ერ სი ტეტ ში, თსუ-სთან თა ნამ შრომ ლო ბით, გახ-
სნი ლია ქარ თუ ლი ენ ის, კულ ტუ რი სა და სა ზო გა დო ებ ის მოწ ვე ულ პრო ფე სორ-
თა ცენ ტრი;
2019 წლი დან თსუ შე ეც დე ბა, რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის დახმარებით, 
ქარ თუ ლი ენ ის ცენ ტრი კი დევ 6 ევ რო პულ უნ ივ ერ სი ტეტ ში გა იხ სნას:

ფრიდრიხ შილერის სახელობის იენის უნივერსიტეტი,
ბრემენის უნივერსიტეტი, 
კა’ფოსკარის უნივერსიტეტი,
ეტვოშ ლორანდის უნივერსიტეტი,
ტარტუს უნივერსიტეტი,
ვილნიუსის უნივერსიტეტი.

ქალაქ ლაიდენში შენობის კედელზე გაკეთებული ქართული წარწერა – „ვეფხისტყაოსნის“ 
სტროფი – ქართული ლიტერატურითა და ისტორიით დაინტერესებაზე მეტყველებს.
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უნივერსიტეტის მთავარი მმართველობითი ორგანო არის 38 წევრიანი აკადე-
მიური საბჭო. აკადემიურ საბჭოში თითოეული ფაკულტეტიდან აირჩევა სამი 
წარმო მად გენელი. თითოეული დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი 
ერთე ულიდან – თითო წარმომადგენელი.
წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) არჩევა ხდება 4 წლის ვადით, 
საყოველთაო, პირდაპირი, თანასწორი არჩევნების საფუძველზე, ფარული 
კენჭისყრით. სტუდენ ტები საბჭოს სრული შემადგენლობის ერთ მესამედს 
შეადგენენ.
რექტორი უნივერსიტეტის უმაღლესი აკადემიური თანამდებობის პირია, არის 
აკადე მიური საბჭოს თავმჯდომარე.
კანცლერი (ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი) არის უნივერსიტეტის 
უმაღლესი ადმი ნი ს ტრაციული მმართველი ფინანსური, მატერიალური და 
ადმინისტრაციული რესურსების სფეროში; წარმოადგენს უნივერსიტეტს 
საფინანსო-ეკონომიკურ ურთი ერთობებში.
7 ფაკულტეტიდან თითოეულს მართავს არჩეული ფაკულტეტის საბჭო, დეკანის 
ხელმძღვანელობით. 

უნივერსიტეტის მართვა

21

თსუ სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტები 

  მაღალი ენერგიების ფიზიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

  ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ს/კ ინსტიტუტი

  რაფიელ აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი

  ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

  ალექსანდრე ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტი

  ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი

  ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი

  შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი

  პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი

  კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის 
ინსტიტუტი

  ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტი

  მიხეილ ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი

  ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი

  თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი

  პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი

  არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 



22

სწავლა და კვლევა უნივერსიტეტში 7 ფაკულტეტსა და 

16 სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში მიმდინარეობს

სტუდენტი – 2944
აკადემიური პერსონალი – 155
საგანმანათლებლო�პროგრამები:�
საბაკალავრო – 15, მათ შორის 
1 ქართულ-ფრანგულენოვანი და 
4 სან დიეგოს  უნივერსიტეტის 
საბაკალავრო პროგრამა;
სამაგისტრო – 19, 
მათ შორის 1 ინგლისურენოვანი
სადოქტორო – 10, 
მათ შორის 1 ინგლისურენოვანი

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სტუდენტი – 2403

აკადემიური პერსონალი – 67 

მოწვეული პერსონალი – 131

საგანმანათლებლო�პროგრამები:�

საბაკალავრო – 8,

სამაგისტრო – 17, 
მათ შორის 2 ინგლისურენოვანი

სადოქტორო – 12, 
მათ შორის 1 ინგლისურენოვანი

სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სტუდენტი – 6277

აკადემიური პერსონალი – 99

საგანმანათლებლო�პროგრამები:

საბაკალავრო – 4, 
მათ შორის 1 ინგლისურენოვანი

სამაგისტრო – 5, 
მათ შორის 1 ინგლისურენოვანი

სადოქტორო – 3

პროფესიული პროგრამები – 6

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ფაკულტეტი

სტუდენტი – 3593

აკადემიური პერსონალი – 188

მოწვეული პერსონალი – 269

საგანმანათლებლო�პროგრამები:�

საბაკალავრო – 33, 
მათ შორის 2 რუსულენოვანი

სამაგისტრო – 36, 
მათ შორის 2 რუსულენოვანი

სადოქტორო – 10, მათ შორის 
1 ქართულ-ფრანგულენოვანი

პროფესიული პროგრამები – 1

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი

23

იურიდიული ფაკულტეტი

სტუდენტი – 4961

აკადემიური პერსონალი – 85

მოწვეული პერსონალი – 139

საგანმანათლებო�პროგრამები:

საბაკალავრო – 2,

სამაგისტრო – 5, 
მათ შორის 2 ინგლისურენოვანი

სადოქტორო – 2, მათ შორის 1 
ინგლისურენოვანი

ფსიქოლოგიისა და განათლების 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი
მედიცინის ფაკულტეტი

სტუდენტი – 1564

აკადემიური პერსონალი – 102

მოწვეული პერსონალი – 127

საგანმანათლებლო�პროგრამები:

ერთსაფეხურიანი – 3, 
მათ შორის 1 ინგლისურენოვანი

სამაგისტრო – 2, მათ შორის 1 
ინგლისურენოვანი

სადოქტორო – 3

სტუდენტი – 1964

აკადემიური პერსონალი – 42

მოწვეული პერსონალი – 120

საგანმანათლებლო�პროგრამები:

საბაკალავრო – 5,

სამაგისტრო – 12,

სადოქტორო – 10,

პროფესიული პროგრამები – 1
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თსუ ბიბლიოთეკებში (თსუ ბიბლიოთეკა და ეროვნული სამეც ნიერო 
ბიბლი ოთეკა) დაცულია 8 მილი ონი წიგნი და პერიოდული გამო-
ცემა, 22 მილიონამდე გამოგონება/პატენტი. მკითხველს აქვს წვდომა 
თანამედ როვე სამკითხველო დარბაზებთან, მუდმივად განახლებადი 
ფონდების ელექტრონულ ვერსიებზე (www.ebooks.tsu.ge).

25

უნივერსიტეტის პროფესორებსა და სტუდენტებს აქვთ ღია წვდომა ისეთ 
უმნიშვნელოვანეს ელექტრონულ ბაზებსა და რესურსებზე, როგორიცაა: El-
sevier, 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.oxfordmedicine.com), BioOne (www.
bioone.org), ECD-Library (www.oecd-ilibrary.org), Cambridge Journals On-
line (www.journals.cambridge.org), HINARI Health Access to Research Ini-
tiative – www.who.int/hinari). ეს, და მრავალი სხვა რესურსი მათ მსოფლიო 
სამეცნიერო სიახლეების რეალურ დროში გაცნობის და მსოფლიო წამყვან 
უნივერსიტეტებთან თანაბარი შესაძლებლობების ფლობის საშუალებას აძლევს. 
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თსუ I კორპუსი

თსუ II კორპუსი

თსუ X (მაღლივი) კორპუსი

27

სასწავლო რესურსები

 თსუ სტუდენტებს ემსახურება უნივერსიტეტის 13 კორპუსი;
 მათ შორის 2 - კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე;

2018 წელს დაიწყო თსუ მეორე კორპუსის რეაბილიტაცია. ყოველწლიურად 
უნივერსიტეტში ახალი სასწავლო სივრცეების განახლება და აღჭურვა ხდება.

თსუ III კორპუსი

თსუ, მორფოლოგიის ინსტიტუტი

თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის 
ენათმეცნიერების ინსტიტუტი

თსუ იმიტირებული 
სასამართლო პროცესის 
დარბაზი, I კორპუსი
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სტუდენტური საერთო საცხოვრებელი

2017 წლიდან თსუ-ში სტუდენტთა ახალი საცხოვრებელი ამოქმედდა. 
საერთო საცხოვრებელი 320 ადგილიანია და ლისის ტბის მიმდებარე 
ტერიტორიაზეა განთავსებული. კომპლექსი მოიცავს 3 საცხოვრებელ კორპუსს 
და ადმინისტრაციულ შენობას. ასევე კაფეტერიას, საკონფერენციო ოთახს, 
სამედიცინო პუნქტს, ბიბლიოთეკას, კომპიუტერების ოთახს, სამრეცხაოს და 
სხვა დამხმარე სახის ინფრასტრუქტურას. შენობის გარეთ მოწყობილია ღია 
ტიპის სპორტული მოედანი, გარე ტრენაჟორები.

ასევე მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ  თბილისში, თსუ მაღლივი კორპუსის 
ტერიტორიაზე 3000 სტუდენტზე გათვლილი, საერთაშორისო სტანდარტის, 
ახალი სტუდენტური ქალაქი აშენდება.
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სტუდენტური პროექტები

2017 წლიდან უნივერსიტეტი ყოველწლიურად აფინანსებს სტუდენტურ 
პროექტებს საგრანტო კონკურსის საფუძველზე. პროექტებს ამტკიცებს 
შვიდკაციანი საბჭო თსუ რექტორის მოადგილის ხელმძღვანელობით. 
საბჭოში თსუ-სა და სხვა უნივერსიტეტის პროფესორები, არასამთავრობო 
ორგანიზაციათა წარმომადგენლები შედიან.

2017-2018 წლებში სტუდენტთა სხვადასხვა ჯგუფების მიერ წარმოდგენილი 
300-მდე  პროექტი დაფინანსდა - სამეცნიერო, კულტურული და სპორტული 
ღონისძიებები და აქტივობები. 

სტუდენტური პროექტების ჯამურმა ბიუჯეტმა 1,4 მილიონი ლარი შეადგინა.
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თსუ სტუდენტური კონკურსები

ლი�ტე�რა�ტუ�რუ�ლი�კონ�კურ�სი�„შე�მოდ�გო�მის�ლე�გენ�და“ - 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. პარ-
ტნი ორი კომ პა ნია „სილ ქნე ტი“; 
მარ�კე�ტინ�გუ�ლი�და�პი�არ-კონ�კურ�სი�„მი�სია“ - 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. 
„UNIკად�რი“ - 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; 
პლა�ნე�ტა� „რიდ�მო�რი“ - 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“;
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„93-ე აუდიტორია“ - კლუბი ლიტერატურის 
მოყვარულთათვის
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 მან ძილ ზე 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 და ტა რი ელ ხარ ხე ლა ურ თან ჩა ტარ და.
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თსუ უწყვეტი განათლება
უნივერსიტეტი ყველა დაინტერესებულ პირს დიპლომის 

შემდგომი განათლების შესაძლებლობას აძლევს

2016 წელთან შედარებით 2018 წელს 60%-ით მეტმა მსურველმა გაიარა თსუ 
სასერტიფიკატო კურსები
  თსუ უწყვეტი განათლების ცენტრის მისიაა, საზოგადოებას მისცეს საშუალება 

გამოიყენოს უნივერსიტეტის რესურსები და გამოცდილება პროფესიული და 
პიროვნული განვითარებისთვის, კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის, ახალი 
პროფესიული უნარების შეძენისთვის.

  ცენტრი იკვლევს საჭიროებებს და უნივერსიტეტის აკადემიურ და 
ადმინისტრაციულ პერსონალს სთავაზობს მიზნობრივი კვალიფიკაციის 
ასამაღლებელ კურსებს. შრომითი ბაზრისა და სოციალური მოთხოვნების, 
საჭიროებების კვლევის საფუძველზე კი ქმნის სასერტიფიკატო და ტრენ ინგ-
კურსებს ფართო საზოგადოებისთვის.

  თსუ უწყვეტი განათლების ცენტრში ფუნქციონირებს საბავშვო�უნივე�რსიტეტი 
და აბიტურიენტთა მოსამზადებელი განყოფილება.

  აბიტუ რიენტთა მოსამზადებელი განყოფილება აბიტურიენტებს სთავაზობს 
მოსამზა დებელ კურსებს ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის, საატესტატო 
გამოცდებისთვის, საერთო სამაგისტრო გამოცდებისთვის.
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თსუ საბავშვო უნივერსიტეტი

  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.

 �საბავშვო� უნივერსიტეტი 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 პროე ქტებ 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 ტე ტში, ას ევე დე და ქა ლა ქის და 
სა ქარ თვე ლოს რე გი ონ ის სკო ლებ ში.
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სტუდენტური ცხოვრება უნივერსიტეტში

თსუ� სპორ�ტი - თსუ ფუტ სა ლის გუნ დი ბო ლო წლე ბია ფუტ სა ლის ევ რო პუ ლი 
უნ ივ ერ სი ად ის წარ მა ტე ბუ ლი მო ნა წი ლეა.  გუნ დმა 2017 წელს ფი ნალ ში, 2018 
წელს კი ნა ხე ვარ ფი ნალ ში იას პა რე ზა და ქარ თულ სტუ დენ ტურ გუნ დურ სპორ-
ტში სა უკ ეთ ესო შე დე გი აჩ ვე ნა. 101 წლის იუბ ილე თსუ კა ლათ ბურ თის გუნ დმა 
საგანგებოდ აღ ნიშ ნა – „თსუ-ჰი უნ დაი“ ზუ რაბ სა კან დე ლი ძი სა და მი ხე ილ ქორ-
ქი ას მე მო რი ალ ური ტურ ნი რის გა მარ ჯვე ბუ ლი გახ და. დღეს უნ ივ ერ სი ტეტ ში 
მოქ მე დებს ალ�პი�ნიზ�მის,� კა�ლათ�ბურ�თის,� ხელ�ბურ�თის,�ფუტ�სა�ლის,�ფრენ-
ბურ�თის,�ათ�ლე�ტიზ�მის,�მკლავ�ჭი�დის,�მა�გი�დის�ჩოგ�ბურ�თის,�მშვილ�დოს�ნო-
ბის და სხვა სპორ ტუ ლი კლუ ბე ბი. წე ლი წად ში სპორ ტის 19 სა ხე ობ აში 70-ზე 
მე ტი ტურ ნი რი ტარ დე ბა.

თსუ� კულ�ტუ�რა - 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. დღეს უნ ივ ერ სი ტეტ-
ში ფუნ ქცი ონ ირ ებს სტუ დენ ტუ რი თე ატ რი „სხვე ნი“, მუ სი კა ლუ რი ბენ დი „Sun of 
Suns“, „თსუ კაპელა“, „თსუ გორ დე ლა“, ვაჟ თა ვო კა ლუ რი ან სამ ბლი “უნ ივ ერ-
სი ტე ტი”, ქარ თუ ლი ხალ ხუ რი ცეკ ვის ან სამ ბლი „უნ ივ ერ სი ტე ტი“, თა ნა მედ რო-
ვე ცეკ ვე ბის სექ ცია „TSU Modern“ და ან ალ ოგი ური სა ხელ წო დე ბის ან სამ ბლი, 
მხი არ ულ თა და საზ რი ან თა კლუ ბი და სხვა. ყო ველ წლი ურ ად უნ ივ ერ სი ტეტ ში 
450 კულ ტუ რულ ღო ნის ძი ებ აზე მე ტი იმ არ თე ბა.
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ივანე  ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოქმედებს 12  
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა:

4 საგნობრივი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა:

 კინო-ტელე რეჟისორის V საფეხური;
 ტანსაცმლის დიზაინის IV საფეხურის;
 სასტუმრო და საკურორტო მენეჯმენტი V საფეხური;
 ტურიზმის მენეჯმენტი IV საფეხურის.

თსუ ახორციელებს ასევე ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებულ
8 მოდულურ პროგრამას:

 ბიბ ლი ოთ ეკ არი;
 ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი;
 საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის გიდი;
 ტუროპერატორი;
 შემფასებელი;
 საბაჟო საქმის სპეციალისტი;
 საოფისე საქმე;
 სატვირთო გადაზიდვების ლოჯისტიკა.

პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სტუდენტთა ჩარიცხვა
ხორციელდება წელიწადში ორჯერ გაზაფხულსა და შემოდგომაზე.

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია: 2 25 04 84; 2 25 39 71.
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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 ლი 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 ლე ჯის პრო ფე სი ული პროგ რა მე ბი:

 რეპორტიორი
 ტელე-რადიო წამყვანი
 ტელერეჟისურა 
 ვიდეოსაოპერატორო ხელოვნება
 ტელეეთერის დიზაინი
 ვიდეომონტაჟი
 ფოტოგრაფია
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დაფინანსების შესაძლებლობები თსუ-ში

 2018 წლისთვის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (გარდა 
სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო და ISET-ის 
საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებისა) სწავლის წლიური საფასური 
2250 ლარია (საქართველოს მოქალაქეებისთვის);

 ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე 100%-იანი სახელმწიფო გრანტის (2250 
ლარი) მოპოვების შემთხვევაში სწავლა სრულად დაფინანსდება. ერთიან 
ეროვნულ გამოცდებზე 70%-იანი (1575 ლარი) და 50%-იანი (1125 
ლარი) სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, მიღებული გრანტის 
მოცულობა გამოაკლდება სწავლის საფასურს.

 ასევე უნივერსიტეტში მოქმედებს სახელმწიფოს მიერ სრულად 
დაფინანსებული პროგრამები და არსებობს დაფინანსების დამატებითი 
შესაძლებლობები.

სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული საბაკალავრო 
პროგრამები

 განათლების მეცნიერებები
 მასწავლებლების განათლება
 მათემატიკა 
 ფიზიკა 
 ქიმია
 ბიოლოგია/გამოყენებითი ბიომეცნიერებები/სიცოცხლის შემსწავლელი 

მეცნიერებები 
 ეკონომიკა 
 ისტორია
 ქართული ფილოლოგია 
 ფილოსოფია 
 არქეოლოგია

სტიპენდიები

 სა�ხელ�მწი�ფო�სტი�პენ�დია – 639 სტუ დენ ტი, თვე ში 150 ლა რი (ერ თი სე-
მეს ტრის გან მავ ლო ბა ში, 5 თვე – 750 ლა რი თი თოეულზე (გა ნათ ლე ბი სა 
და მეც ნი ერ ებ ის სა მი ნის ტრო).

 ზვი�ად�გამ�სა�ხურ�დი�ას�სა�ხე�ლო�ბის�სტი�პენ�დია�– 3 სტუ დენ ტი 300-400 
ლა რი, თვე ში ჯა მუ რად 1000 ლა რი, სულ 7000 ლა რი (პრე ზი დენ ტის სა-
რე ზერ ვო ფონ დი).
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 ოთ�არ�ჩხე�იძ�ის�სა�ხე�ლო�ბის�სტი�პენ�დია – თვე ში 200 ლა რი. 1 სტუ დენ ტი, 
წლი ური 2400 ლა რი. (მიზ ნობ რი ვი კერ ძო პი რი).

 სომ�ხე�თის� რეს�პუბ�ლი�კის� მო�ქა�ლა�ქის� სტი�პენ�დია – თვე ში 300 ლა რი 
თი თოეულზე, 5 სტუ დენ ტი, თვე ში 1500 ლა რი, სულ 15000 ლა რი (გა ნათ-
ლე ბი სა და მეც ნი ერ ებ ის სა მი ნის ტრო).

 გაც�ვლი�თი�პროგ�რა�მით�ჩა�მო�სულ�სტუ�დენ�ტთა�სტი�პენ�დია� (ეკ. შე მო სავ-
ლე ბი) – 5 სტუ დენ ტი თვე ში 1187.50 ლა რი, სულ 5393.74 ლა რი.

 სან�დი�ეგ�ოს�სტუ�დენ�ტე�ბის�სტი�პენ�დია – 3 სტუ დენ ტი, გა იც ემა ერ თჯე რა-
დად თი თოეულზე 2500 აშშ დო ლა რის ექ ვი ვა ლენ ტი ლარ ში. სულ 7500 
აშშ დო ლა რის ექ ვი ვა ლენ ტი ლარ ში (ერ თი სე მეს ტრის სტი პენ დია).

 ეკ�ონ�ომ�იკ�ის� სა�ერ�თა�შო�რი�სო� სკო�ლის� სტი�პენ�დია (ეკ. 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 ხაც.

 სულ�ხან-სა�ბა�ორ�ბე�ლი�ან�ის�სა�ხე�ლო�ბის�სტი�პენ�დია – 1 სტუ დენ ტი, თვე ში 
160 ლა რი, სულ 800 ლა რი (პრე ზი დენ ტის სა რე ზერ ვო ფონ დი).

 „სტი�პენ�დია� უნ�გრე�ლი� სტუ�დენ�ტე�ბი�სა� და� მკვლე�ვა�რე�ბი�სათ�ვის� 2018�
წელს� სა�ზაფხუ�ლო� სკო�ლებ�ში� მო�ნა�წი�ლე�ობ�ის�თვის“ – ერ თჯე რა დი, 1 
სტუ დენ ტი – 800 ლა რი (გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ერ ებ ის სა მი ნის ტრო).

 ალ�ექ�სან�დრე�რონ�დე�ლის�სა�ხე�ლო�ბის�სტი�პენ�დია – 1 სტუ დენ ტი, თვე ში 
200 ლა რი, 5 თვე, სულ 1000 ლა რი (სა ქარ თვე ლოს სტრა ტე გი ისა და სა-
ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბის კვლე ვის ფონ დი).

საუნივერსიტეტო დაფინანსება

 სტუ დენ ტთა ბა კა ლავ რი ატი-მა გის ტრა ტუ რა – 2018-2019 სას წავ ლო 
წლის შე მოდ გო მის სე მეს ტრში სწავ ლის სა უნ ივ ერ სი ტე ტო და ფი ნან სე ბა – 
300000 ლა რი.

 სტუდენტების ჩართულობით განხორციელებული შედეგზე ორიენტირებული 
სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობისათვის გათვალისწინებულია 600000 
ლარი.

 სტუდენტების გაცვლითი პროგრამებისთვის, სხვადასხვა სამეცნიერო 
კონფერენციებისთვის, იმიტირებული პროცესებისთვის და სხვა 
დაფინანსებისათვის გამოყოფილია 414 995 ლარი.

 სტუდენტთა ექსპედიციის და პრაქტიკის დაფინანსებისათვის გათვალის-
წინებულია 235 000 ლარი. ზუსტ და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტზე 
56 630 ლარი.

თითოეული�ფაკულტეტიდან�სამი (1 – ბაკალავრი – 500 ლარი, მაგისტრი 
– 1000 ლარი, დოქტორანტი – 1500 ლარი) სტუდენტი ჯილდოვდება 
ივანე ჯავახიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო ფორუმში გამარ-
ჯვებისათვის. კონკურსი ცხადდება ყოველი წლის აპრილის თვეში.
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გრაკლიანი გორა - თსუ სტუდენტური არქეოლოგიური საველე ბაზა.
ძეგლს მინიჭებული აქვს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი
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საბაკალავრო პროგრამები:

ძირითადი�და�დამატებითი�სპეციალობები:
 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).

 დამატებითი�სპეციალობები:
 გამოყენებითი ენათმეცნიერება; შორეული აღმოსავლეთის რეგიონმცოდნეობა; 

რუსეთისმცოდნეობა; თეოლოგია.

პროფესიული და სხვა საგანმანათლებლო პროგრამები:

 ბიბ ლი ოთ ეკ არ ის მო დუ ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა; 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).

საბაკალავრო�პროგრამებზე�მიღების�პროცედურები:
 სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მა ზე სწავ ლე ბის უფ ლე ბით სარ გებ ლო ბენ ერ თი ანი ერ-

ოვ ნუ ლი გა მოც დე ბის შე დე გად ჩა რიცხუ ლი აბ იტ ური ენ ტე 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, ზო გა დი უნ არ ები, უცხო ენა) და ერთ არ ჩე ვით სა გან ში – 
ლი ტე რა ტუ რა ან ის ტო რია.

თითოეულ�საგანში�დაწესებულია�მინიმალური�კომპეტენციის�ზღვარი:
 ქართული ენა და ლიტერატურა – 40%+1;
 უცხო ენა – 40%+1;
 ზოგადი უნარები – 30%+1;
 ლიტერატურა/ისტორია – მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი.

მისაღები�კონტინგენტი: 1000
2019-2020 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 1000 აბ იტ ური ენ ტს. მათ გან 400 აბ იტ ური ენ ტს სა ხელ მწი-
ფოს მი ერ სრუ ლად და ფი ნან სე ბულ პროგ რა მებ ზე.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
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სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებული 
პროგრამები:
 ქართული ფილოლოგია – მისაღები კონტინგენტი 200;
 ისტორია – მისაღები კონტინგენტი 150;
 არქეოლოგია – მისაღები კონტინგენტი 25;
 ფილოსოფია – მისაღები კონტინგენტი 25.

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები:
 ფილოსოფია; სწავლების ენა: ქართული;

 მისაღები კონტინგენტის რაოდენობა: 5;
 საქართველოს ისტორია; სწავლების ენა: ქართული;

 მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 10;
  ახ ალი და უახ ლე სი ის ტო რია; სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;

 მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 10;
  ქრის ტი ან ობ ის ის ტო რია; სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;

 მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 5;
  ძვე ლი ენ ები და ცი ვი ლი ზა ცი ები; სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;

 მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 5;
  მე დი ევ ის ტი კა; სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;

 მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 5;
  არ ქე ოლ ოგია; სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;

 მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 5;
  ეთ ნო ლო გია; სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;

 მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 5;
  ზო გა დი და გა მო ყე ნე ბი თი ენ ათ მეც ნი ერ ება;

 სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი; მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 5;
  ქარ თვე ლუ რი ენ ათ მეც ნი ერ ება; სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;

 მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 5;
  ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რა; სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;

 მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 10; 
  ან გლის ტი კა; სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;

 მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 20;
  გერ მა ნუ ლი ფი ლო ლო გია; სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;

 მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 5;
  რო მა ნუ ლი ფი ლო ლო გია; სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;

 მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 5;
  ბერ ძნულ-რო მა ული ფი ლო ლო გია; სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;

 მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 5;
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  სლა ვუ რი ფი ლო ლო გია; სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
 მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 5;
  სლა ვუ რი ფი ლო ლო გია (რუ სუ ლე ნო ვა ნი)

 სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი; მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 5;
  თარ გმა ნის თე ორია და მთარ გმნე ლო ბი თი პრაქ ტი კა

 სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი; მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 10;
  თარ გმა ნი და კულ ტუ რათ შო რი სი ურ თი ერ თო ბე ბი

 (ქარ თუ ლი და ინ გლი სუ რი ენ ებ ის ბა ზა ზე)
 სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი; მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 10;
  შუა სა უკ უნე ებ ის ქრის ტი ან ული აღ მო სავ ლე თის ფი ლო ლო გია

 სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი; მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 5;
  კავ კა სი ოლ ოგია; სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;

 მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 5;
  კავ კა სი ოლ ოგია (რუ სუ ლე ნო ვა ნი); სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;

 მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 5;
  ამ ერ იკ ის მცოდ ნე ობა; სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;

 მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 5;
  რუ სე თის მცოდ ნე ობა; სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;

 მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 5;
  არ აბ ის ტი კა; სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;

 მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 5;
  ას ირი ოლ ოგია; სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;

 მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 5;
  ირ ან ის ტი კა; სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;

 მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 5;
  თურ ქუ ლი ფი ლო ლო გია; სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;

 მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 5;
  ებ რა ულ-არ ამე ული ფი ლო ლო გია; სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;

 მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 5;
  ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ობა, ტექ სტო ლო გია და სა რე დაქ ციო

 სა გა მომ ცემ ლო საქ მე; სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
 მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 10;
  კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ობა და თა ნა მედ რო ვე ობა

 სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი; მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 10;
  სახ ვი თი ხე ლოვ ნე ბა; სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;

 მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 5;
  კულ ტუ რის კვლე ვე ბი; სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;

 მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 5;
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  კულ ტუ რუ ლი და სო ცი ალ ური ან თრო პო ლო გია
 სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი; მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 5;
  სკან დი ნა ვის ტი კა; სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;

 მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 5.

მიღების�პირობები:
საერთო სამაგისტრო გამოცდა (51); 
შიდა გამოცდები უცხო ენასა და სპეციალობაში.

სადოქტორო პროგრამები:
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//

რესურსები სტუდენტებისთვის:
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);
  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).

საკონტაქტო�ინფორმაცია:
0179, თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N1, თსუ I კორპუსი.

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

ვებგვერდი: https://www.tsu.ge/ge/faculties/humanities/programs/bach_programs//
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ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები:
კომ პი უტ ერ ული მეც ნი ერ ება; მა თე მა ტი კა; ფი ზი კა; ქი მია; ბი ოლ ოგია; გე ოგ რა ფია; 
გე ოლ ოგია; ელ ექ ტრო ნი კა; გა მო ყე ნე ბი თი ბი ომ ეც ნი ერ ებ ები და ბი ოტ ექ ნო ლო გია; 
ეკ ოლ ოგია; 
ბო ლო წლებ ში ფა კულ ტეტ ზე ეტ აპ ობ რი ვად ამ ოქ მედ და სან დი ეგ ოს სა ხელ მწი ფო 
უნ ივ ერ სი ტე ტის ოთხი სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მა: ელ ექ ტრუ ლი ინ ჟი ნე რია; კომ პი უტ-
ერ ული ინ ჟი ნე რია; ქი მია-ბი ოქ იმია.
საბაკალავრო�პროგრამებზე�მიღების�პროცედურები:
სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მა ზე სწავ ლე ბის უფ ლე ბით სარ გებ ლო ბენ ერ თი ანი ერ ოვ ნუ-
ლი გა მოც დე ბის წე სით ჩა რიცხუ ლი აბ იტ ური ენ ტე ბი.

სავალდებულო�გამოცდები:
 ზოგადი უნარები (კოეფიციენტი 4);
 ბიოლოგია/მათემატიკა/ქიმია/გეოგრაფია/ფიზიკა/ისტორია (კოეფიციენტი 6);
 უცხო ენა (კოეფიციენტი 1);
 ქართული ენა და ლიტერატურა (კოეფიციენტი 1).

2019-2020�სას�წავ�ლო�წელს�სა�ბა�კა�ლავ�რო�პროგ�რა�მებ�ზე
მისაღები�კონტინგენტი:
სა ხელ მწი ფოს მი ერ სრუ ლად და ფი ნან სე ბუ ლი სა ბა კა ლავ რო 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: კომ პი უტ ერ ული მეც ნი ერ ება – 90; 
გე ოგ რა ფია – 80; გე ოლ ოგია – 35; ელ ექ ტრუ ლი და ელ ექ ტრო ნუ ლი ინ ჟი ნე რია – 20; 
გა მო ყე ნე ბი თი ბი ომ ეც ნი ერ ებ ები და ბი ოტ ექ ნო ლო გია – 60; ეკ ოლ ოგია – 30; 
სა ერ თო მი ღე ბა ფა კულ ტე ტის შემ დეგ სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მებ ზე: კომ პი უტ ერ ული 
მეც ნი ერ ება, გე ოგ რა ფია, გე ოლ ოგია, ელ ექ ტრუ ლი და ელ ექ ტრო ნუ ლი ინ ჟი ნე რია, 
გა მო ყე ნე ბი თი ბი ომ ეც ნი ერ ებ ები და ბი ოტ ექ ნო ლო გია, ეკ ოლ ოგია – 190 ად გი ლი
კვოტები�სან�დიეგოს�სახელმწიფო�უნივერსიტეტის�პროგრამებისთვის:
ელ ექ ტრუ ლი ინ ჟი ნე რია – 10; კომ პი უტ ერ ული ინ ჟი ნე რია – 45; ქი მია-ბი ოქ იმია – 50 
ად გი ლი.

სან დი ეგ ოს სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მებ ზე ჩა რიცხულ 
სტუ დენ ტებს პირ ვე ლი სას წავ ლო წლის ბო ლოს მო ეთხო ვე ბათ TOEFL-ის გა მოც დის 
ჩა ბა რე ბა სან დი ეგ ოს სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის მი ერ დად გე ნი ლი მი ნი მა ლუ რი 
კომ პე ტენ ცი ით.
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მისაღები�კონტინგენტი:
სულ ფა კულ ტეტ ზე 2019-2020 სას წავ ლო წლის სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მებ ზე მი სა-
ღე ბი კონ ტინ გენ ტია 1010. მათ შო რის ქარ თუ ლე ნო ვა ნი და ფრან გულ-ქარ თუ ლი 
პროგ რა მე ბის თვის გა მო იყო 905 ად გი ლი, ხო ლო სან დი ეგ ოს სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ-
სი ტე ტის პროგ რა მე ბის თვის – 105 ად გი ლი.
სან დი ეგ ოს სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მებ ზე სწავ ლის სა-
ფა სუ რია 7500 ამ ერ იკ ული დო ლა რის ეკ ვი ვა ლენ ტი ლარ ში.

უცხოენოვანი სამაგისტრო პროგრამები:
გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ინგლისურენოვანი);

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები:
კომ პი უტ ერ ული მეც ნი ერ ება
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 18;
ში და გა მოც და ინ ფორ მა ტი კა ში (მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი): 51 ქუ ლა;

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები:
ინფორმაციული�სისტემები
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 14;
ში და გა მოც და ინ ფორ მა ტი კა ში, (მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი): 51 ქუ ლა;
ინ�ფორ�მა�ცი�ული�ტექ�ნო�ლო�გი�ები
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 18;
ში და გა მოც და ინ ფორ მა ტი კა ში (მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი): 51 ქუ ლა;
მათემატიკა
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 13;
ში და გა მოც და მა თე მა ტი კა ში (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�კა
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 12;
ში და გა მოც და მა თე მა ტი კა ში (მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი): 51 ქუ ლა;
ფუნ�და�მენ�ტუ�რი�ფი�ზი�კა
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 11;
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 რი): 
51 ქუ ლა;
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გა�მო�ყე�ნე�ბი�თი�ფი�ზი�კა
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 11;
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 რი): 
51 ქუ ლა;
ქი�მია
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 12;
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�ზა
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 11;
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�ოგია
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 17;
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�ბა
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 9;
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�ბა
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 16;
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�თვა
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 7;
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�ოგია
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 8;
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�რია
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 5;
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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;
გა�მო�ყე�ნე�ბი�თი�ბი�ომ�ეც�ნი�ერ�ებ�ები
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 6;
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;
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;
მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 3;
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�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;
მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 5.

პროგრამების�წინაპირობები�იხილეთ�ფაკულტეტის�ვებგვერდზე.

სადოქტორო პროგრამები:
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//

საკონტაქტო�ინფორმაცია:
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/
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სან დიეგოს უნივერსიტეტის მიერ მოდერნიზებული ფიზიკის ლაბორატორია 
თსუ-ში
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სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი – საქართველო

რატომ�უნდა�ავირჩიოთ
SDSU-საქართველო თსუ

რატომ�SDSU
SDSU აღი არ ებ ულია ყვე ლა ზე მზარდ და ინ ოვ აცი ური ცვლი ლე ბე ბის დამ ნერ გავ სას-
წავ ლებ ლად ამ ერ იკ აში – „U.S. News & World Report“-ის მი ერ.
უახ ლე სი ტექ ნო ლო გი ებ ით აღ ჭურ ვი ლი ლა ბო რა ტო რი ები და სტუ დენ ტე ბის სრუ ლი 
წვდო მა ხელ საწყო ებ ზე მრა ვალ მხრი ვი სა მეც ნი ერო კვლე ვე ბის ჩა ტა რე ბის შე საძ-
ლებ ლო ბას იძ ლე ვა.
SDSU ყო ველ წლი ურ ად გა მო ყოფს $130 მი ლი ონ დო ლარს სა მეც ნი ერო გრან ტე ბი სა 
და კონ ტრაქ ტე ბის თვის.
SDSU-სა ქარ თვე ლოს სტუ დენ ტებს ეძ ლე ვათ უნ იკ ალ ური შე საძ ლებ ლო ბა ერ თი სე-
მეს ტრით ან ერ თი წლით სწავ ლა გა აგ რძე ლონ სან დი ეგ ოს სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი-
ტეტ ში, კა ლი ფორ ნი ის კამ პუს ში. სტუ დენ ტე ბი ამ შემ თხვე ვა ში გა და იხ დი ან სწავ ლის 
იმ ავე სა ფა სურს, რა საც სა ქარ თვე ლო ში.
SDSU-სა ქარ თვე ლო მიზ ნად ის ახ ავს სა ქარ თვე ლო ში სა ბუ ნე ბის მეტყვე ლო და ტექ-
ნო ლო გი ურ დარ გებ ში მა ღალ კვა ლი ფი ცი ური კად რე ბის მომ ზა დე ბას; კურ სდამ თავ-
რე ბუ ლე ბი მა ღალ კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ნი იქ ნე ბი ან რო გორც ად გი ლობ რივ, ას ევე 
სა ერ თა შო რი სო შრო მით ბა ზარ ზე.

რატომ�თსუ
ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი პირ ვე ლი 
ერ ოვ ნუ ლი უნ ივ ერ სი ტე ტია კავ კა სი აში, რო მე ლიც 1918 წელს ევ რო პუ ლი გა ნათ ლე-
ბი სა და ღი რე ბუ ლე ბე ბის მა ტა რე ბე ლი ქარ თვე ლი ინ ტე ლექ ტუ ალ ებ ის მი ერ და არ-
სდა და დღე საც ლი დერ უნ ივ ერ სი ტე ტად რჩე ბა სა ქარ თვე ლო სა და რე გი ონ ში.
თსუ ერ თა დერ თი უნ ივ ერ სი ტე ტია რე გი ონ იდ ან, რო მე ლიც მოხ ვდა Times Higher Ed-
ucation World University Rankings-ის ჩა მო ნათ ვალ ში; სა ქარ თვე ლო სა და რე გი ონ-
ის ყვე ლა უნ ივ ერ სი ტეტ ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი აქ ვს Webometrics Ranking-სა და 
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URAP-ის რე იტ ინ გებ ში; თსუ ფი ზი კის მი მარ თუ ლე ბის მეც ნი ერ ებს მა ღა ლი შე დე გე ბი 
აქ ვთ Best Global Universities Ranking-ში;
ლექ ცი ებს ინ გლი სურ ენ აზე კითხუ ლო ბენ SDSU–სა და თსუ მა ღა ლი კვა ლი ფი კა ცი ის 
პრო ფე სო რე ბი.
SDSU-სა ქარ თვე ლოს კურ სდამ თავ რე ბუ ლე ბი მი იღ ებ ენ რო გორც SDSU, ას ევე თსუ 
დიპ ლომს.
თსუ და ინ ტე რე სე ბულ სტუ დენ ტებს სა მეც ნი ერო კვლე ვა ში ჩარ თვის ფარ თო შე საძ-
ლებ ლო ბებს სთა ვა ზობს. თსუ-ში სა მეც ნი ერო კვლე ვე ბის და სა ფი ნან სებ ლად, რო-
მელ შიც სტუ დენ ტე ბი მო ნა წი ლე ობ ენ, ფუნ ქცი ონ ირ ებს მიზ ნობ რი ვი სა მეც ნი ერო 
კვლე ვი თი პროგ რა მა. 
თსუ-ს და SDSU-ს გა მოც დი ლე ბა და მა ღა ლი აკ ად ემი ური სტან დარ ტე ბი უზ რუნ ველ-
ყოფს STEM დარ გებ ში სა უკ ეთ ესო გა ნათ ლე ბას ამი ერ კავ კა სი აში

შემოთავაზებული�პროგრამები�2018-2019
•�ქიმია/ბიოქიმია
ჩა სა ბა რე ბე ლი საგ ნე ბი: ზო გა დი უნ არ ები, ინ გლი სუ რი ენა, მა თე მა ტი კა, ქი მია, 
ბი ოლ ოგია, ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა; ად გი ლე ბის კვო ტა:  ქი მი ით –45, 
ბი ოლ ოგი ით – 5.
•�ელექტრული�ინჟინერია
ჩა სა ბა რე ბე ლი საგ ნე ბი: ზო გა დი უნ არ ები, ინ გლი სუ რი ენა, მა თე მა ტი კა, ფი ზი კა, 
ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა; ად გი ლე ბის კვო ტა (სა ერ თოა კომ პი უტ ერ ულ ინ-
ჟი ნე რი ას თან): მა თე მა ტი კით – 7, ფი ზი კით –3.
•�კომპიუტერული�ინჟინერია
ჩა სა ბა რე ბე ლი საგ ნე ბი: ზო გა დი უნ არ ები, ინ გლი სუ რი ენა, მა თე მა ტი კა, ფი ზი კა 
ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა; ად გი ლე ბის კვო ტა (სა ერ თოა ელ ექ ტრო ნულ ინ-
ჟი ნე რი ას თან): მა თე მა ტი კით – 40, ფი ზი კით – 5.

საბაკალავრო პროგრამებს გააჩნიათ
საერთაშორისო (ABET. ASC, WASC)

აკრედიტაცია.

სწავ ლის დროს თე ორი ულ და კონ კრე ტულ სა ინ ჟინ რო პრობ ლე მებ ზე მუ შა ობა სტუ-
დენ ტებს ხელს უწყობს პრო ფე სი ული უნ არ ებ ის გან ვი თა რე ბა ში, რი თაც ვი ღებთ თე-
ორი ასა და პრაქ ტი კას შო რის ის ეთ ბა ლან სს, რო მე ლიც მო ამ ზა დებს კურ სდამ თავ-
რე ბუ ლებს რო გორც სწრა ფი და საქ მე ბის თვის, ას ევე სწავ ლის შემ დგომ სა ფე ხურ ზე 
გაგ რძე ლე ბის თვი საც.

როგორ�ჩავაბაროთ�SDSU-საქართველო�თსუ�პროგრამებზე
ერ თი ან ერ ოვ ნუ ლი გა მოც დებ ზე რე გის ტრა ცი ის ას უნ და მი ეთ ით ოს SDSU-სა ქარ თვე-
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ლოს თქვენ თვის სა სურ ვე ლი პროგ რა მა თსუ-ში. პროგ რა მებ ზე ჩა ირ იცხე ბი ან სტუ-
დენ ტე ბი, რომ ლე ბიც გა და ლა ხა ვენ კომ პე ტენ ცი ის დად გე ნილ მი ნი მა ლუ რ ზღვრებს 
შე სა ბა მის საგ ნებ ში.

სწავლის�ღირებულება�და�ფინანსური�დახმარება
სან დი ეგ ოს სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი – სა ქარ თვე ლოს ნე ბის მი ერ სა გან მა ნათ-
ლებ ლო პროგ რა მა ზე სწავ ლის ღი რე ბუ ლე ბა წე ლი წად ში შე ად გენს 7500 აშშ დო-
ლა რის ეკ ვი ვა ლენ ტს ლა რში.
სტუ დენ ტებს აგ რეთ ვე შე უძ ლი ათ მო იპ ოვ ონ სრუ ლი ან ნა წი ლობ რი ვი ფი ნან სუ რი 
დახ მა რე ბა სან დი ეგ ოს სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის გან. ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბის 
ფორ მა ად რე ული რე გის ტრა ცი ის ფორ მის ნა წი ლია და მი სი შევ სე ბა შე საძ ლე ბე ლია 
ელ ექ ტრო ნუ ლად ვებ გვერ დზე: www.sdsu.edu.

საკონტაქტო�ინფორმაცია:

SDSU-სა ქარ თვე ლო
0108, თბი ლი სი, სა ქარ თვე ლო, მ. კოს ტა ვას 5.

ტელ: +995 (32) 2 311 611;
ვებგვერ დი: www.sdsu.edu

ელ.ფოს ტა: Georgiainfo@mail.sdsu.edu
Facebook: SDSU.Georgia

თსუ, ზუსტ და სა ბუ ნე ბის მეტყვე ლო
მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტი:

0179, თბი ლი სი, სა ქარ თვე ლო, ი. ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. 3.
ტელ: +995 (32) 2 23 29 61, +995 (32) 2 30 40 19;

ვებგვერ დი: www.tsu.ge/ge/faculties/science 
ელ.ფოს ტა: science@tsu.ge
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სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები:
 პოლიტიკის მეცნიერება;
 ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია;
 ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია (ქართულ-რუსულენოვანი);
 საერთაშორისო ურთიერთობები;
 საზოგადოებრივი გეოგრაფია;
 სოციალური მუშაობა;
 სოციოლოგია.

საბაკალავრო საფეხურზე საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულების 
გარდა, ყველა მიმართულება სწავლების ძირითად სპეციალობასთან (major – 120 
კრედიტი) ერთად, გთავაზობთ დამატებით (minor – 60 კრედიტი) სპეციალობებს, 
რომელთა კომბინირებაც სტუდენტის სურვილზეა დამოკიდებული.

საბაკალავრო�პროგრამებზე�მიღების�პროცედურები:
საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხვა ხდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების 
საფუძველზე;

ჩასაბარებელი�საგნებია:
 ზოგადი უნარები;
 ქართული ენა;
 უცხო ენა (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული);
 ისტორია/გეოგრაფია/მათემატიკა/სამოქალაქო განათლება.

2019-2020�სასწავლო�წელს�მისაღები�კონტინგენტი:
საზოგადოებრივი გეოგრაფია/სოციოლოგია/სოციალური მუშაობა
პოლიტიკის მეცნიერება – სულ 450;
საერთაშორისო ურთიერთობები – 70;
ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაციები – 100;
ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია (ქართულ-რუსული) – 20.

მისანიჭებელი�კვალიფიკაცია/დასაქმება:
საბაკალავრო პროგრამის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში, ფაკულტეტის 
კურსდამთავრებულს ენიჭება ბაკალავრის ხარისხი შესაბამის დარგში.
ფაკულტეტის კურსდამთავრებულებს, მოქმედი პროგრამების დასრულების 
საფუძველზე მიღებული კვალიფიკაციის შესაბამისად, ეძლევათ შესაძლებლობა 
დასაქმდნენ საჯარო და ადგილობრივი თვითმმართველობის დაწესებულებებში, 
არასამთავრობო და კერძო სექტორებში, სხვადასხვა სახის მედია და საინფორმაციო 
სამსახურებში.
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სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები:
გენდერის�კვლევა
სწავლების ენა: ქართული
მისაღები კონტინგენტის რაოდენობა: 10
შიდა გამოცდა: სპეციალობა და ინგლისური ენა (B2);
გასაუბრება სპეციალობაში.
საკონტაქტო�ინფორმაცია:
ი. ჭავჭავაძის გამზ. #3, თსუ II კორპ. ოთახი 339/340
ტელ.: (+995) 599 50-11-68 თამარ საბედაშვილი;
599 79 02 01 მარიანა უნაფქოშვილი
ელ.ფოსტა: tamar.sabedashvili@tsu.ge mariana.unapkoshvili@tsu.ge

სოციოლოგია
სწავლების ენა: ქართული
მისაღები კონტინგენტის რაოდენობა: 20
შიდა გამოცდა: სპეციალობაში,
გასაუბრება უცხო ენასა და სპეციალობაში.
სოციალური�მუშაობა
სწავლების ენა: ქართული
მისაღები კონტინგენტის რაოდენობა: 10
შიდა გამოცდა: გამოცდა სპეციალობაში,
გასაუბრება (უცხო ენასა და სპეციალობაში)
ევროპული�ინტეგრაცია�და�შრომითი�ურთიერთობები
სწავლების ენა: ქართული
მისაღები კონტინგენტის რაოდენობა: 10
შიდა გამოცდა: ტესტირება უცხო ენაში (B2 ინგლისური)
გასაუბრება სპეციალობაში,
მიღება ხორციელდება შპს ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში
საკონტაქტო�ინფორმაცია:
მისამართი: ი. ჭავჭავაძის გამზ. #14, თსუ IV კორპ. ოთახი 306
ტელ.: (+995) 599 56-63-55 იაგო კაჭკაჭიშვილი
ელ.ფოსტა: iago.katchkatchishvili@tsu.ge

კულტურისა�და�მედიის�სოციოლოგია
სწავლების ენა: ქართული
მისაღები კონტინგენტის რაოდენობა: 10
შიდა გამოცდა: გამოცდა სპეციალობაში,
გასაუბრება (უცხო ენასა – ინგლისური B1 და სპეციალობაში).
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საკონტაქტო�ინფორმაცია:
ი. ჭავჭავაძის გამზ. #3, თსუ II კორპ.ოთახი 163
ი. ჭავჭავაძის გამზ. #14, თსუ IV კორპ. ოთახი 306
ტელ.: (+995) 599 36-58-45 ლია წულაძე
ტელ: (+995)599 36-58-45 ამირან ბერძენიშვილი
ელ.ფოსტა: lia.tsuladze@tsu.ge;
amiran.berdzenishvili@tsu.ge

მასობრივი�კომუნიკაციის�და�მედიის�კვლევები
სწავლების ენა: ქართული
მისაღები კონტინგენტის რაოდენობა: 20
შიდა გამოცდა: გამოცდა სპეციალობაში,
გასაუბრება (უცხო ენაში – ინგლისური B1 და სპეციალობაში).
საკონტაქტო�ინფორმაცია:
ი. ჭავჭავაძის გამზ. #8, თსუ VI კორპ. ოთახი 205
ტელ.: (+995) 599 45-29-12 მანანა შამილიშვილი
ელ.ფოსტა: manana.shamilishvili@tsu.ge

მედია�და�ახალი�ტექნოლოგიები
სწავლების ენა: ქართული
მისაღები კონტინგენტის რაოდენობა: 20
შიდა გამოცდა: გამოცდა სპეციალობაში,
გასაუბრება (უცხო ენაში – ინგლისური B1 და სპეციალობაში).
საკონტაქტო�ინფორმაცია:
ი. ჭავჭავაძის გამზ. #8, თსუ VI კორპ. ოთახი 206
ტელ.:  (+995) 577 55-16-36) ნინო ჭალაგანიძე
ელ.ფოსტა: nino.Chalaganidze@tsu.ge

პოლიტიკის�მეცნიერება
სწავლების ენა: ქართული
მისაღები კონტინგენტის რაოდენობა: 20
შიდა გამოცდა: სპეციალობაში
საკონტაქტო�ინფორმაცია:
ი. ჭავჭავაძის გამზ. #14, თსუ IV კორპ. ოთახი 301
ტელ.: (+995) 599 14-51-69 მალხაზ მაცაბერიძე
ელ.ფოსტა: malkhaz.matsaberidze@tsu.ge

სახელმწიფო�მართვა�და�საჯარო�პოლიტიკა
სწავლების ენა: ქართული
მისაღები კონტინგენტის რაოდენობა: 20
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შიდა გამოცდა: გამოცდა სპეციალობაში, გამოცდა ინგლისურში B2, 
გასაუბრება სპეციალობაში.
საკონტაქტო�ინფორმაცია:
ი. ჭავჭავაძის გამზ. #14, თსუ IV კორპ. ოთახი 301
ტელ.: (+995) 555 57-50-20 ნანა მაჭარაშვილი
ელ.ფოსტა: nana.macharashvili@tsu.ge

ნაციონალიზმი�და�ეთნიკურობის�კვლევები
სწავლების ენა: ქართული
მისაღები კონტინგენტის რაოდენობა: 10
შიდა გამოცდა: სპეციალობაში და ინგლისური B1.
საკონტაქტო�ინფორმაცია:
ი. ჭავჭავაძის გამზ. #14, თსუ IV კორპ. ოთახი 202
ტელ.: (+995) 599 57-55-40 ზურაბ დავითაშვილი
ელ.ფოსტა: zurab.davitashvili@tsu.ge

დიპლომატია�და�საერთაშორისო�პოლიტიკა
სწავლების ენა: ქართული
მისაღები კონტინგენტის რაოდენობა: 20
შიდა გამოცდა: გამოცდა სპეციალობაში, გამოცდა ინგლისურ ენაში (B2).
გასაუბრება სპეციალობაში,
საკონტაქტო�ინფორმაცია:
ი. ჭავჭავაძის გამზ. #14, თსუ IV კორპ. ოთახი 202
ტელ.:(+995) 595 33-33-16 ეკა აკობია
ელ.ფოსტა: eka.akobia@tsu.ge

საზოგადოებრივი�გეოგრაფია
სწავლების ენა: ქართული
მისაღები კონტინგენტის რაოდენობა: 20
შიდა გამოცდა: სპეციალობაში.
საკონტაქტო�ინფორმაცია:
ი. ჭავჭავაძის გამზ. #14, თსუ IV კორპ. ოთახი 211
ტელ.: (+995) 599 56-40-00 გიორგი გოგსაძე
ელ.ფოსტა: giorgi.gogsadze@tsu.ge

ევრაზიისა�და�კავკასიის�კვლევები�(ინგლისურენოვანი)
სწავლების ენა: ინგლისური
მისაღები კონტინგენტის რაოდენობა: 10
შიდა გამოცდა: გამოცდა სპეციალობაში, გამოცდა უცხოენაში (ინგლისურიენა B2).
გასაუბრება სპეციალობაში.
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საკონტაქტო�ინფორმაცია:
ი. ჭავჭავაძის გამზ. #14, თსუ IV კორპ. ოთახი 202
ტელ.: (+995) 599 64-32-23 ფიქრია ასანიშვილი.
ელ.ფოსტა: pikria.asanishvili@tsu.ge

დემოგრაფია�და�მოსახლეობის�გეოგრაფია
სწავლების ენა: ქართული
მისაღები კონტინგენტის რაოდენობა: 15
შიდა გამოცდა: გამოცდა სპეცილობაში,
გასაუბრება სპეციალობაში და უცხო ენაში (B1).
საკონტაქტო�ინფორმაცია:
ი. ჭავჭავაძის გამზ. #14, თსუ IV კორპ. ოთახი 211
ტელ.: (+995) 599 54-09-59 ვაჟა ლორთქიფანიძე,
2663500 ანზორ სახვაძე
ელ.ფოსტა: vazha.lortkipanidze@tsu.ge; anzor.saxvadze@tsu.ge

კონფლიქტების�ანალიზი�და�მართვა
სწავლების ენა: ქართული
მისაღები კონტინგენტის რაოდენობა: 20
შიდა გამოცდა: გამოცდა სპეციალობაში, 
გასაუბრება სპეციალობაში და ინგლისურ ენაში (B1).
საკონტაქტო�ინფორმაცია:
ი.ჭავჭავაძის გამზ. #3, თსუ, II კორპუსი, ოთახი 239/240 
ტელ.: (+995) 577 43-16-17; გუგული მაღრაძე, 
(+995) 599 90-61-54 რევაზ ჯორბენაძე,
ელ.ფოსტა: guguli.magradze@tsu.ge; revaz.jorbenadze@tsu.ge

ორგანიზაციის�განვითარება�და�კონსულტირება
სწავლების ენა: ქართული
მისაღები კონტინგენტის რაოდენობა: 20
შიდა გამოცდა: გამოცდა სპეციალობაში და უცხოენაში (ინგლისური B1 ან 
გერმანული ენა B1)
გასაუბრება სპეციალობაში
პროგრამაზე მიღება ხორციელდება ყოველ ორ წელიწადში.
საკონტაქტო�ინფორმაცია:
ი.ჭავჭავაძის გამზ. 11ა, თსუ III კორპ. ოთახი 201
ტელ.: (+995) 577 52-77-82; ნოდარ ბელქანია,
ელ.ფოსტა: nodar.belkania@tsu.ge
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სადოქტორო პროგრამები:
სადოქტორო პროგრამების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ელექტრონულ 
ბმულზე: https://www.tsu.ge/ge/faculties/social/hccla0ixc_o-h_tgp/phd_soc/

საკონტაქტო�ინფორმაცია:�
0179, თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. N8, VI კორპუსი.

ტელ: (+995 32) 2 29 05 94 (დეკანატი);
(+995 32) 2 25 17 35 (სასწავლო დეპარტამენტი).;

(+995 32) 2 22 11 01 (233) (სტუდენტთა მომსახურების ცენტრი);
ფაქსი: (+995 32) 2 29 05 94.

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

თსუ მულტიმედია ცენტრი
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ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები:
 ფსიქოლოგია;
 ოკუპაციური თერაპია
 დაწყებითი განათლების მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული 

საბაკალავრო–სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა;
 მულტილინგვური განათლება (დაწყებითი განათლების საფეხური);
 ფსიქოლოგია (დამატებითი პროგრამა (Minor));
 პედაგოგიკა (დამატებითი პროგრამა (Minor)).

საბაკალავრო�პროგრამებზე�მიღების�პროცედურები:
ფსიქოლოგიის�საბაკალავრო�პროგრამისათვის�ერთიან�ეროვნულ�გამოცდებზე
სავალდებულო�საგნებია:
 ზოგადი უნარები (კოეფიციენტი 4); 
 ქართული ენა და ლიტერატურა (კოეფიციენტი 3); 
 უცხო ენა (კოეფიციენტი 3).
არჩევითი�საგნებია:
 ბიოლოგია (კოეფიციენტი 2);
 მათემატიკა (კოეფიციენტი 2);
 ლიტერატურა (კოეფიციენტი 2); 
 ისტორია (კოეფიციენტი 2).
 სამოქალაქო განათლება (კოეფიციენტი 2)
მისანიჭებელი�კვალიფიკაციის�დასახელება:
სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი ფსიქოლოგიაში.

2019-2020�სასწავლო�წლის�მისაღები�კონტინგენტის�რაოდენობა: 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:
 ზოგადი უნარები (კოეფიციენტი 4);
 უცხო ენა (კოეფიციენტი 3).
 ქართული ენა და ლიტერატურა (კოეფიციენტი 3)

 (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).

არჩევითი�საგნებია:
 ბიოლოგია (კოეფიციენტი 3);

მისანიჭებელი�კვალიფიკაციის�დასახელება: ოკ უპ აცი ური თე რა პი ის ბა კა ლავ რი.

2019-2020�სასწავლო�წლის�მისაღები�კონტინგენტის�რაოდენობა: 10;
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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:
 ზო გა დი უნ არ ები (კო ეფ იცი ენ ტი 4);
 ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა (კო ეფ იცი ენ ტი 3); 
 უცხო ენა (კო ეფ იცი ენ ტი 3).
არჩევითი�საგნებია:
 ლი ტე რა ტუ რა (კო ეფ იცი ენ ტი 2); 
  მა თე მა ტი კა (კო ეფ იცი ენ ტი 2);
  ბი ოლ ოგია (კო ეფ იცი ენ ტი 2);
  ის ტო რია (კო ეფ იცი ენ ტი 2).

მისანიჭებელი�კვალიფიკაციის�დასახელება:
სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი ფსიქოლოგიაში.

2019-2020�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�ცი�ის�და�სა�ხე�ლე�ბა: 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) – 10 ად-
გი ლი; მა თე მა ტი კა (სა ბა ზო ან/და სა შუ ალო სა ფე ხუ რი) – 7 ად გი ლი; ის ტო რია – 10 
ად გი ლი ; გე ოგ რა ფია – 5 ად გი ლი; სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბა – 10 ად გი ლი; ფი ზი კა 
(სა ბა ზო ან/და სა შუ ალო სა ფე ხუ რი) – 3 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) – 5 ად გი ლი; 
ინ გლი სუ რი ენა(დაწყე ბი თი, სა ბა ზო ან/და სა შუ ალო სა ფე ხუ რი) – 15 ად გი ლი; გერ-
მა ნუ ლი ენა (დაწყე ბი თი, სა ბა ზო ან/და სა შუ ალო სა ფე ხუ რი) – 5 ად გი ლი; ფრან გუ-
ლი ენა (დაწყე ბი თი, სა ბა ზო ან/და სა შუ ალო სა ფე ხუ რი) – 3 ად გი ლი; რუ სუ ლი ენა 
(დაწყე ბი თი, სა ბა ზო ან/და სა შუ ალო სა ფე ხუ რი) – 3 ად გი ლი;
ში და გა მოც და – ან ალ იტ იკ ური წე რა.
ტელ.: (+995) 599 331218;
ელ.ფოს ტა: ketevan.chkuaseli@tsu.ge
ვებგვერდი: 
https://www.tsu.ge/ge/faculties/psychology/programs/rub7uclwhqwgq-fgc// 
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პროფესიული�საგანმანათლებლო�პროგრამები:
ბა გა–ბა ღის აღ მზრდე ლი პე და გო გი;
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია: ბა გა–ბა ღის აღ მზრდე ლი პე და გო გის მე ხუ თე სა ფე ხუ-
რის პრო ფე სი ული კვა ლი ფი კა ცია.
ვებ გვერ დი: https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty_psychology/Baga_Bagi.pdf

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები:
გამოყენებითი�სოციალური�ფსიქოლოგია
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და სა ხე ლე ბა: გა მო ყე ნე ბი თი სო ცი ალ ური 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;

მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 15;
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);
მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი: 51%

საკონტაქტო�ინფორმაცია:
ტელ.: (+995) 577 53-00-63.
ელ.ფოს ტა: anastasia.kitiashvili@tsu.ge
ვებ გვერ დი:https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty_psychology/Applied_Soc_
PSych.pdf

განათლების�ფსიქოლოგია�და�კვლევა
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;
მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 10; 
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 გა ნათ ლე ბის ფსი ქო ლო გი აში (80);
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გა მოც და ინ გლი სურ ენ აში (B2 დო ნე) (20).
მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი: 51%
საკონტაქტო�ინფორმაცია:
ტელ.: (+995) 577 53-37-53; 
ელ.ფოს ტა: mzia.tsereteli@tsu.ge ვებ გვერ დი:https://www.tsu.ge/data/file_db/facul-
ty_psychology/Edu_Psych_Ma.pdf

ფსიქოლოგიური�ანთროპოლოგია
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და სა ხე ლე ბა: ფსი ქო ლო გი ური ან თრო პო ლო გი ის მა-
გის ტრი 
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120 ECTS
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 8; 
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%.
ეს სე (60);
გა სა უბ რე ბა სპე ცი ალ ობ აში (40)
მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი: 51%

საკონტაქტო�ინფორმაცია:
ტელ.: (+995) 593 37-94-40.
ელ.ფოს ტა: lali.surmanidze@tsu.ge
ვებ გვერ დი:https://www.tsu.ge/ge/faculties/psychology/programs/ma_programs/
psa_ma//

შრომისა�და�ორგანიზაციის�ფსიქოლოგია
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და სა ხე ლე ბა: 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;
მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 14; 
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%.
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ში და გა მოც და სპე ცი ალ ობ აში (80);
გა მოც და ინ გლი სურ ენ აში (B2 დო ნე) (20).
მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი: 51%

საკონტაქტო�ინფორმაცია:
ტელ.: (+995) 599 56-21-96;
ელ.ფოს ტა: iamze.kutaladze@tsu.ge
ვებ გვერ დი:
https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty_psychology/ORGPSYCH.pdf

ბავ�შვთა�და�მო�ზარ�დთა�ფსი�ქო�ლო�გი�ური�შე�ფა�სე�ბა�და�კონ�სულ�ტი�რე�ბა
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და სა ხე ლე ბა: 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;
მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 10
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 სპე ცი ალ ობ აში (60);
გა სა უბ რე ბა უცხო ენ აში (30).
სა მო ტი ვა ციო წე რი ლი (10)
მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი: 51%

საკონტაქტო�ინფორმაცია:
ტელ.: 599 467473 555 336383
ელ.ფოს ტა: luiza.arutinova@tsu.ge; manana.melikishvili@tsu.ge 
ვებ გვერ დი:
https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty_psychology/MA-bavshvta-da-mozardta.
pdf

იურიდიული�ფსიქოლოგია
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;
მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 10
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-
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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);
მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი: 51%

საკონტაქტო�ინფორმაცია:
ტელ.: (+995)577 415 162;
ელ.ფოს ტა: vakhtang.nadareishvili@tsu.ge
ვებ გვერ დი https://www.tsu.ge/ge/faculties/psychology/programs/ma_programs/
pjg6ugr_i_hgap3yn//

განათლების�მეცნიერებები
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;
მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 60;
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 სპე ცი ალ ობ აში (80);
გა მოც და უცხო  ენ აში (B1) (20).
მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი: 51%

საკონტაქტო�ინფორმაცია:
ტელ.: (+995) 599 331218;
ელ.ფოს ტა: ketevan.chkuaseli@tsu.ge
ვებ გვერ დი:https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty_psychology/MA_ganatl_
mecn2.pdf)

მასწავლებლის�განათლება
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და სა ხე ლე ბა: მას წავ ლებ ლის გა ნათ ლე ბის მა გის ტრი
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120 ECTS
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 30;
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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 სპე ცი ალ ობ აში (80);
გა მოც და უცხო  ენ აში (B1) (20).
მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი: 51%

საკონტაქტო�ინფორმაცია:
ტელ.: (+995) 599 331218;
ელ.ფოს ტა: ketevan.chkuaseli@tsu.ge
ვებ გვერ დი:https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty_psychology/MA%20masc_ga-
natleba2.pdf

სადოქტორო პროგრამები:
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://www.tsu.ge/ge/faculties/psychology/programs/phd_programs//
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იურიდიული ფაკულტეტი

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები:
 სამართალი (აკრედიტებული); 
 საერთაშორისო სამართალი (აკრედიტებული);

სამართლის�საბაკალავრო�პროგრამებზე�მიღების�პროცედურები:
სწავლების�ენა: ქართული;
სამართალი – ქართული ენა და ლიტერატურა; უცხო ენა; ზოგადი უნარები; ისტორია 
– 280; მათემატიკა – 224; ლიტერატურა – 56;

2019-2020�სასწავლო�წლის�მისაღები�კონტინგენტი:
სამართალი�–�560�სტუდენტი;
კრედიტების�რაოდენობა: 240 ECTS.
მისანიჭებელი�კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი
დასაქმება:
სა მარ თლი სა და სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის სპე ცი ალ ობ ებ ის 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�თლის�სა�ბა�კა�ლავ�რო�პროგ�რა�მებ�ზე�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; ზო გა დი 
უნ არ ები; ის ტო რია – 20; მა თე მა ტი კა – 20.
მი�სა�ღე�ბი�კონ�ტი�გენ�ტი:
2019-2020 სას წავ ლო წლის მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი:
სა ერ თა შო რი სო სა მარ თა ლი – 40 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, სპე ცი ალ ობა სა ერ თა შო რი სო სა მარ თა ლი;
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 
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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.

სა მა გის ტრო პროგ რა მე ბი:
 სა მარ თლის სა მა გის ტრო პროგ რა მა;
 სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის სა მა გის ტრო პროგ რა მა;
 სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის სა მა გის ტრო პროგ რა მა;
 მიგ რა ცი ის მარ თვის სა მა გის ტრო პროგ რა მა;
 ევ რო პის მცოდ ნე ობ ის სა მა გის ტრო პროგ რა მა.
 სა მა გის ტრო პროგ რა მა კი ოლ ნის უნ ივ ერ სი ტეტ თან თა ნამ შრომ ლო ბით.

სა�მარ�თლის�სა�მა�გის�ტრო�პროგ�რა�მა
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
2019-2020 სას წავ ლო წლის მი სა ღე ბი კონ ტი გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 120;
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�ერ�თა�შო�რი�სო�სა�მარ�თლის�სა�მა�გის�ტრო�პროგ�რა�მა
სწავ�ლე�ბის�ენა: ქარ თუ ლი და ინ გლი სუ რი;
2019-2020�სას�წავ�ლო�წლის�მი�სა�ღე�ბი�კონ�ტინ�გენ�ტის�რა�ოდ�ენ�ობა: 30;
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 
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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.
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�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
მი�სა�ღე�ბი�კონ�ტი�გენ�ტის�რა�ოდ�ენ�ობა: 15;
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, e-mail: tamar.berishvili@tsu.ge;
მა რიო ში უტ ცე, e-mail: scheutze.mario@yahoo.com 

სა�ერ�თო� სა�მა�გის�ტრო� 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;
2019-2020�სას�წავ�ლო�წლის�მი�სა�ღე�ბი�კონ�ტინ�გენ�ტის�რა�ოდ�ენ�ობა: 30;
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�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;
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2019-2020�სას�წავ�ლო�წლის�მი�სა�ღე�ბი�კონ�ტინ�გენ�ტის�რა�ოდ�ენ�ობა: 20;
კრე�დი�ტე�ბის�რა�ოდ�ენ�ობა: 120 ETCS.
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 ფოს ტა: nino.parsadanishvili@tsu.ge
ვებ გვერ დი: https://www.tsu.ge/ge/faculties/law/study_programs/ma//

სა�მა�გის�ტრო�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;
2019-2020�სას�წავ�ლო�წლის�მი�სა�ღე�ბი�კონ�ტინ�გენ�ტის�რა�ოდ�ენ�ობა: 40;
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 ფოს ტა: info.ies@tsu.ge

სა დოქ ტო რო პროგ რა მე ბი:

სა�მარ�თლის�სა�დოქ�ტო�რო�პროგ�რა�მა
ევ�რო�პის�მცოდ�ნე�ობ�ის�სა�დოქ�ტო�რო�პროგ�რა�მა
სა�მარ�თლის�სა�დოქ�ტო�რო�პროგ�რა�მა
სწავ�ლე�ბის�ენა: ქარ თუ ლი
დაშ�ვე�ბის�წი�ნა�პი�რო�ბე�ბი: უცხო ენა, გა სა უბ რე ბა;
2019-2020�სას�წავ�ლო�წლის�მი�სა�ღე�ბი�კონ�ტინ�გენ�ტის�რა�ოდ�ენ�ობა: 30;
კრე�დი�ტე�ბის�რა�ოდ�ენ�ობა: 180 ETCS.
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.
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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, e-meil: shorena.charbadze@tsu.ge,
თამ თა ან თი ძე, e-meil: tamta.antidze@tsu.ge 

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 აკ ად ემი ური ხა რის ხის მქო ნე პი რი, რო-
მელ მაც აგ რეთ ვე უნ და ჩა აბ არ ოს ინ გლი სუ რი ენა B2 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. ჩა ბა რე ბის მსურ ვე ლებს ას-
ევე მო ეთხო ვე ბათ კვლე ვი თი პრო ექ ტის წარ მოდ გე ნა და ჟი ურ ის წი ნა შე ინ ტერ ვი უს 
გავ ლა.
2019-2020�სას�წავ�ლო�წლის�მი�სა�ღე�ბი�კონ�ტინ�გენ�ტის�რა�ოდ�ენ�ობა: 15;
კრე�დი�ტე�ბის�რა�ოდ�ენ�ობა: 180 ETCS.
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, e-meil: 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/
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მედიცინის ფაკულტეტი

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები:
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;
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;

2019-2020�სას�წავ�ლო�წლის�ერ�თსა�ფე�ხუ�რი�ან�სა�გან�მა�ნათ�ლებ�ლო�პროგ�რა�მებ-
ზე�მი�სა�ღე�ბი�კონ�ტინ�გენ�ტი:
მე დი ცი ნა – 100 ად გი ლი.
სტო მა ტო ლო გია – 55 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:
 ზო გა დი უნ არ ები;
 უცხო ენა;
 ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა;
არ�ჩე�ვი�თი�საგ�ნე�ბია:
 ბი ოლ ოგია ან მა თე მა ტი კა ან ქი მია.

ერ�თსა�ფე�ხუ�რი�ან� სა�გან�მა�ნათ�ლებ�ლო� პროგ�რა�მებ�ზე� ად�გი�ლე�ბის� რა�ოდ�ენ�ობა�
არ�ჩე�ვი�თი�საგ�ნე�ბის�მი�ხედ�ვით:
მე დი ცი ნა – 60 ბი ოლ ოგია, 25 მა თე მა ტი კა, 15 ქი მია.
სტო მა ტო ლო გია – 33 ბი ოლ ოგია,10 მა თე მა ტი კა, 12 ქი მია.

დიპ�ლო�მი�რე�ბულ�მე�დი�კოსს/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.

სა�მა�გის�ტრო�სა�გან�მა�ნათ�ლებ�ლო�პროგ�რა�მე�ბი:
სა მა გის ტრო 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
მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 12
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-
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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. 

ინ�გლი�სუ�რე�ნო�ვა�ნი�სა�მა�გის�ტრო�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: ინ გლი სუ რი
მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 12
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. 

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“;
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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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“;
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/

საკონტაქტო�ინფორმაცია:
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/

თსუ სამედიცინო ფაკულტეტისადმი უცხოეთის მოქალაქე აბიტურიენტთა
ინტერესი ყოველწლიურად იზრდება (2017 წ. - 119; 2018 წ. - 165)
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ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები:
 ეკონომიკა;
 ბიზნესის ადმინისტრირება;
 ტურიზმი;
 ეკონომიკა (ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამა – ეკონომიკის 

საერთაშორისო სკოლა – ISET), დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ).

2019-2020 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 1050 აბ იტ ური ენ ტს. მათ გან 400 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�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 (30%+1), 
 უცხო ენა (30%+1), 
 ზო გა დი უნ არ ები (30%+1), 
 მა თე მა ტი კა (30%+1);
მი�სა�ღე�ბი�კონ�ტინ�გენ�ტი: 400 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:�
 ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კა
 მაკ რო ეკ ონ ომ იკა 
 სა ერ თა შო რი სო ეკ ონ ომ იკა 
 მე ნე ჯე რუ ლი 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
 შრო მის 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
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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 (30%+1), 
 უცხო ენა (30%+1), 
 ზო გა დი უნ არ ები (30%+1), 
 მა თე მა ტი კა (30%+1);
მი�სა�ღე�ბი�კონ�ტინ�გენ�ტი:  350 
კრე�დი�ტე�ბის�რა�ოდ�ენ�ობა: 240 ECTS
არ�ჩე�ვი�თი�მო�დუ�ლე�ბი:
 ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვა 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 
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 (30%+1), 
 უცხო ენა (30%+1), 
 ზო გა დი უნ არ ები (30%+1), 
 მა თე მა ტი კა (25%+1)/ის ტო რია (25%+1)/გე ოგ რა ფია (25%+1);
მი�სა�ღე�ბი�კონ�ტინ�გენ�ტი: 150
კრე�დი�ტე�ბის�რა�ოდ�ენ�ობა: 240 ECTS
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არ�ჩე�ვი�თი�მო�დუ�ლე�ბი:
 ტუ რიზ მის მე ნეჯ მენ ტი
 სას ტუმ რო სა და კუ რორ ტის 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

სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი:
 ეკ ონ ომ იკა; 
 სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი: ბიზ ნე სის ად მი ნის ტრი რე ბა; 
 ტუ რიზ მი;
 ეკ ონ ომ იკა (ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი სა მა გის ტრო პროგ რა მა – ეკ ონ ომ იკ ის სა ერ თა-

შო რი სო სკო ლა – ISET)

სა�მა�გის�ტრო�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: ერ თი ანი ერ ოვ ნუ ლი სა მა გის ტრო გა მოც და ზო გად უნ არ-
ებ ში: 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 პებ ში. 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
არ�ჩე�ვი�თი�მო�დუ�ლე�ბი: 
 თე ორი ული ეკ ონ ომ იკა; 
 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 იკ ური პო ლი ტი კა და ეკ ონ ომ იკ ური დიპ ლო მა ტია; 
 მაკ რო ეკ ონ ომ იკა; 
 ეკ ონ ომ იკ ური და სო ცი ალ ური სტა ტის ტი კა; 
 ბიზ ნე სის ეკ ონ ომ იკა; 
 ეკ ონ ომ ეტ რი კა და მა თე მა ტი კუ რი ეკ ონ ომ იკა.
მი�სა�ღე�ბი�კონ�ტინ�გენ�ტი: 85
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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�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: ერ თი ანი ერ ოვ ნუ ლი სა მა გის ტრო გა მოც და ზო გად უნ არ-
ებ ში: 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 მოც და ეკ ონ ომ იკ ის პრინ ცი პებ ში. 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
არ�ჩე�ვი�თი�მო�დუ�ლე�ბი: 
 მე ნეჯ მენ ტი; 
 ფი ნან სე ბი და სა ბან კო საქ მე; 
 ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვა 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.
მი�სა�ღე�ბი�კონ�ტინ�გენ�ტი: 185
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�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
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მი�ღე�ბის�პრო�ცე�დუ�რე�ბი: ერ თი ანი ერ ოვ ნუ ლი სა მა გის ტრო გა მოც და ზო გად უნ არ ებ ში: 
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: 35
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:
 ეკ ონ ომ იკა
 ბიზ ნე სის ად მი ნის ტრი რე ბა
 ტუ რიზ მი სა და მას პინ ძლო ბის მე ნეჯ მენ ტი

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

პრო ფე სი ული სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი:
 სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რი ლი მემ კვიდ რე ობ ის გი დი (V სა ფე ხუ რი)  (თბი ლი სი);
 ტუ რო პე რა ტო რი (V სა ფე ხუ რი) (თბი ლი სი);
 სა ბა ჟო საქ მე (V სა ფე ხუ რი) (თბი ლი სი, ქუ თა ის ის სას წავ ლო ცენ ტრი);
 სა ოფ ისე საქ მე (IV სა ფე ხუ რი) (ქუ თა ის ის სას წავ ლო ცენ ტრი);
 სატ ვირ თო გა და ზიდ ვე ბის ლო გის ტი კა (IV სა ფე ხუ რი) (ქუ თა ის ის სას წავ ლო ცენ ტრი);
 შემ ფა სე ბე ლი (V სა ფე ხუ რი) (ქუ თა ის ის სას წავ ლო ცენ ტრი).

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
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ISET-ის ეკ ონ ომ იკ ის ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი
სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მა

ფინანსებისა�და�საჯარო�პოლიტიკის�მიმართულებებით

პროგრამის�შესახებ
თსუ ეკ ონ ომ იკ ის სა ერ თა შო რი სო სკო ლა (ISET) გთა ვა ზობთ ეკ ონ ომ იკ ის სა ბა კა ლავ-
რო პროგ რა მას. სწავ ლა მიმ დი ნა რე ობს ინ გლი სურ ენ აზე. პროგ რა მა ზე ას წავ ლი ან 
ქარ თვე ლი და უცხო ელი პრო ფე სო რე ბი, რო მელ თაც დოქ ტო რის სა მეც ნი ერო ხა-
რის ხი მი იღ ეს ამ ერ იკ ის და და სავ ლეთ ევ რო პის მა ღა ლი რე პუ ტა ცი ის მქო ნე უნ ივ ერ-
სი ტე ტებ ში. პროგ რა მის კუ რი კუ ლუ მი შედ გე ნი ლია მსოფ ლიო დო ნის, თა ნა მედ რო ვე 
ეკ ონ ომ იკ ის სა ერ თა შო რი სო პროგ რა მე ბის მი ხედ ვით, რი სი მუდ მი ვი მო ნი ტო რინ გიც 
ხორ ცი ელ დე ბა სა ერ თა შო რი სო აკ ად ემი ური სა მეთ ვალ ყუ რეო საბ ჭოს მი ერ. ISET-ის 
შე ნო ბა მორ გე ბუ ლია სტუ დენ ტე ბის სა ჭი რო ებ ებ ზე, აღ ჭურ ვი ლია თა ნა მედ რო ვე ტექ-
ნო ლო გი ებ ით და მდე ბა რე ობს თბი ლი სის ცენ ტრში. სტუ დენ ტე ბი და ლექ ტო რე ბი 
ინ ტენ სი ურ ად არი ან ჩარ თუ ლი სას წავ ლო პრო ცეს ში. ერთ ლექ ტორ ზე მო დის 7 სტუ-
დენ ტი, რაც სა უკ ეთ ესო მაჩ ვე ნე ბე ლია რე გი ონ ში.

სწავ�ლის�სა�ფა�სუ�რი�და�ფი�ნან�სუ�რი�მხარ�და�ჭე�რა
■ სა�ერ�თა�შო�რი�სო�გაც�ვლი�თი�პროგ�რა�მე�ბი: გა ატ არე სე მეს ტრი საზღვარ გა რეთ. 

ISET-ის სტუ დენ ტს შე უძ ლია გაც ვლი თი პროგ რა მით ის წავ ლოს „ერ ას მუს +“-ში 
გა წევ რი ან ებ ულ 197 უნ ივ ერ სი ტეტ ში;

■ გა�მოც�დი�ლე�ბა�შრო�მის�ბაზ�რის�თვის: გაიარე სტა ჟი რე ბა წამ ყვან კერ ძო ბან კებ-
ში, სა ერ თა შო რი სო სა ფი ნან სო და არ ას ამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ ში, ქარ თულ 
სა ჯა რო და კერ ძო უწყე ბებ ში. ISET-ელ ები და გეხ მა რე ბი ან სამ სა ხუ რის მო ძი ებ აში;

■ სწავ�ლა�საზღვარ�გა�რეთ: ISET-ის კურ სდამ თავ რე ბუ ლე ბი წარ მა ტე ბით აგ რძე ლე-
ბენ სწავ ლას ის ეთ პრეს ტი ჟულ უნ ივ ერ სი ტე ტებ ში, რო გო რი ცაა ჩი კა გოს, ნიუ იორ-
კის, სტენ ფორ დის, UPenn-ის, PennState-ის, Caltech-ის, ლეს ტე რის, ვო რი კის, 
მაკ გი ლი სა და სხვა უნ ივ ერ სი ტე ტე ბი. ყვე ლა მათ განს მი ღე ბუ ლი აქ ვს სწავ ლი სა 
და საცხოვ რებ ლის სრუ ლი და ფი ნან სე ბა;

■ სა�გან�მა�ნათ�ლებ�ლო�აქ�ტი�ვო�ბე�ბი: კუ რი კუ ლუ მით გათ ვა ლის წი ნე ბულ ლექ ცი ებ სა 
და სე მი ნა რებ თან ერ თად, და ეს წა რი მოწ ვე ული მა ღა ლი დო ნის პრო ფე სო რე ბი სა 
და პრაქ ტი კო სი ეკ ონ ომ ის ტე ბის სე მი ნა რებს და ად გილ ზე ვი ზი ტით შე ის წავ ლე სა-
ხელ მწი ფო და კერ ძო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობა.
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სწავ�ლის�სა�ფა�სუ�რი�და�ფი�ნან�სუ�რი�მხარ�და�ჭე�რა
■ სწავ�ლის�სა�ფა�სუ�რი: 2,250 ლა რი ქარ თვე ლი და 3,000 აშშ დო ლა რი უცხო ელი 

სტუ დენ ტე ბის თვის;
■ სახელმწიფო�გრან�ტი: სა ხელ მწი ფო გრან ტის მქო ნე სტუ დენ ტე ბის თვის პროგ რა-

მა უფ ასოა, რად გან მათ შე უძ ლი ათ მი ღე ბუ ლი გრან ტი გა მო იყ ენ ონ ISET-ში სწავ-
ლის სა ფა სუ რის სრუ ლად და სა ფა რა ვად;

■ სტი�პენ�დია: წარ ჩი ნე ბულ სტუ დენ ტებს შე უძ ლი ათ მი იღ ონ სა ხელ მწი ფო სტი პენ-
დია და სა უნ ივ ერ სი ტე ტო და ფი ნან სე ბა.

მოთხოვნები�და�პროცედურები
საქართველოს�მოქალაქეებისთვის უცხო�ქვეყნის�მოქალაქეებისთვის:
ერ�თი�ან�ერ�ოვ�ნულ�გა�მოც�დებ�ში
მი�სა�ღე�ბი�მი�ნი�მა�ლუ�რი
კომ�პე�ტენ�ცი�ის�ზღვა�რი:

ერთიან�ეროვნულ�გამოცდებში
მისაღები�მინიმალური
კომპეტენციის�ზღვარი:

■  ინგლისური ენა: 65%+1
■  ზოგადი უნარ-ჩვევები: 40%+1
■  მათემატიკა: 50%+1
■  ქართული ენა და ლიტერატურა: 

მინიმალური ზღვარი

■  რეგისტრაცია ხდება ონლაინ, ვებ-
გვერდზე: www.iset.ge 

■  რეგისტრაციის შემდეგ, ISET-ისგან 
მიიღებთ დამატებით ინფორმაციას 
პროგრამაზე მიღებასთან დაკავშირებით

■  ISET დაგეხმარებათ საბუთების 
თარგმნასთან, ნოტარიული წესით 
დამოწმებასა და სავიზო პროცედურებთან 
დაკავშირებით

სა�კონ�ტაქ�ტო�პი�რი: მაია სურ გუ ლა ძე
მი�სა�მარ�თი: თბი ლი სი, ზან დუ კე ლის ქუ ჩა, N16
ვებ გვერ დი: www.iset.tsu.ge 
ელ-ფოს ტა: AdmissionsBA@iset.ge 
ტელ.: +995 322 507 177 (ში და: 104)
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ეკ ონ ომ იკა – ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი სა მა გის ტრო პროგ რა მა

(ეკ ონ ომ იკ ის სა ერ თა შო რი სო სკო ლა – ISET)

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: ინ გლი სუ რი
მი�ღე�ბის�პრო�ცე�დუ�რე�ბი: ერ თი ანი ერ ოვ ნუ ლი სა მა გის ტრო გა მოც და ზო გად უნ არ-
ებ ში: 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 მოც და მა თე მა ტი კა ში, ზო გად მა თე მა ტი კურ უნ არ ებ ში და ინ გლი-
სურ ენ აში.
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: 65 (50 სა ქარ თვე ლოს და 15 უცხო ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე)

თსუ ეკ ონ ომ იკ ის სა ერ თა შო რი სო სკო ლა (ISET) აცხა დებს სა ბუ თე ბის მი ღე ბას ეკ-
ონ ომ იკ ის ორ წლი ან სა მა გის ტრო პროგ რა მა ზე, რო მე ლიც შე ეს აბ ამ ება აშშ-ის და 
და სავ ლეთ ევ რო პის უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის პროგ რა მებს. სწავ ლე ბა მიმ დი ნა რე ობს ინ-
გლი სურ ენ აზე. უნ ივ ერ სი ტეტ ში ას წავ ლი ან მსოფ ლი ოს სხვა დას ხვა ქვეყ ნე ბი დან 
მოწ ვე ული პრო ფე სო რე ბი. სა მა გის ტრო პროგ რა მა ზე და რე გის ტრი რე ბა ხდე ბა ონ-
ლა ინ რე ჟიმ ში, ვებ გვერ დზე: www.iset.ge. რე გის ტრა ცი ის ბო ლო ვა დაა 2019 წლის 
6 მა ისი. მი სა ღე ბი გა მოც დე ბი ინ გლი სურ ენ ასა და მა თე მა ტი კა ში ჩა ტარ დე ბა 2018 
წლის 18 მა ისს. ყვე ლა იმ ჩა რიცხულ სტუ დენ ტს, რო მელ საც არ აქ ვს მყა რი ცოდ-
ნა ეკ ონ ომ იკ აში, მა თე მა ტი კა სა და სტა ტის ტი კა ში, შე უძ ლია გაიაროს სა ზაფხუ ლო 
კურ სი, რა თა მო ემ ზა დოს სა მა გის ტრო პროგ რა მა ზე სწავ ლის და საწყე ბად (3 კვი რა, 
აგ ვის ტო, 2019 წე ლი).
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ფი�ნან�სუ�რი�მხარ�და�ჭე�რა:
■ სტი�პენ�დი�ები: წარ მა ტე ბუ ლი სტუ დენ ტე ბი მი იღ ებ ენ ყო ველ თვი ურ სტი პენ დი ას 

75-200 აშშ დო ლა რის ოდ ენ ობ ით.
■ და�ფი�ნან�სე�ბა: ყვე ლა წარ მა ტე ბუ ლი სტუ დენ ტი მი იღ ებს ISET-ის სრულ ან ნა წი-

ლობ რივ და ფი ნან სე ბას, რაც, შე სა ბა მი სად, და ფა რავს სწავ ლის სა ფა სურს.
■ სტუ�დენ�ტუ�რი�სეს�ხე�ბი: ISET სტუ დენ ტებს სთა ვა ზობს შე ღა ვა თი ანი, და ბალ პრო-

ცენ ტი ანი სა ბან კო სეს ხე ბის პროგ რა მას, რაც და ეხ მა რე ბა მათ სწავ ლის სა ფა სუ-
რის და ფარ ვა ში.

■ სა�ხელ�მწი�ფო�გრან�ტი: სტუ დენ ტებს, რომ ლე ბიც მი იღ ებ ენ სა ქარ თვე ლოს სა ხელ-
მწი ფო გრან ტს, შე საძ ლებ ლო ბა ექ ნე ბათ, თან ხა გა მო იყ ენ ონ ISET-ის სწავ ლის გა-
და სა ხა დის და სა ფა რა ვად.

მო�მავ�ლის�პერ�სპექ�ტი�ვე�ბი:
■ სა�ერ�თა�შო�რი�სო�სტუ�დენ�ტუ�რი�გაც�ვლი�თი�პროგ�რა�მე�ბი: მე ორე კურ სის სტუ დენ-

ტებს სა შუ ალ ება აქ ვთ, მო ნა წი ლე ობა მი იღ ონ ჩვე ნი პარ ტნი ორი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის 
მი ერ მოწყო ბილ სა ზაფხუ ლო სკო ლებ სა და კვლე ვით ვორ ქშო პებ ში ნორ ვე გი ასა 
და შვე იც არი აში. ენ ერ გე ტი კის ეკ ონ ომ იკ ის კონ ცენ ტრა ცი ის სტუ დენ ტებს სა შუ ალ-
ება ექ ნე ბათ, ერ თი სე მეს ტრი ის წავ ლონ ნორ ვე გი ის ეკ ონ ომ იკ ის სკო ლა ში, ბერ-
გენ ში.

■ გა�მო�ყე�ნე�ბით� კონ�ცენ�ტრა�ცი�ებ�ში� მო�ნა�წი�ლე�ობა, რო გო რე ბი ცაა: სოფ ლის მე-
ურ ნე ობ ის ეკ ონ ომ იკა, ენ ერ გე ტი კა და გა რე მოს დაც ვა, მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური პო-
ლი ტი კა, კერ ძო სექ ტო რის გან ვი თა რე ბა და სო ცი ალ ური პო ლი ტი კა, რომ ლე ბიც 
ხორ ცი ელ დე ბა ნორ ვე გი ის ეკ ონ ომ იკ ის სკო ლას თან, ლო ზა ნის უნ ივ ერ სი ტეტ სა და 
სხვა სა ერ თა შო რი სო უნ ივ ერ სი ტე ტებ თან თა ნამ შრომ ლო ბით.

■ და�საქ�მე�ბა�და�პრო�ფე�სი�ული�სტა�ჟი�რე�ბა ISET-ის 348 კურ სდამ თავ რე ბუ ლი დან 
98% და საქ მე ბუ ლია ან სწავ ლას აგ რძე ლებს საზღვარ გა რეთ. ISET-ის კურ სდამ-
თავ რე ბუ ლებს უკ ავი ათ წამ ყვა ნი თა ნამ დე ბო ბე ბი რე გი ონ სა და საზღვარ გა რეთ. 
ISET სტუ დენ ტებს სთა ვა ზობს სტა ჟი რე ბას ISET-ის კვლე ვით ინ სტი ტუტ ში, სა ხელ-
მწი ფო და წე სე ბუ ლე ბებ ში, კერ ძო კომ პა ნი ებ სა და ის ეთი სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი-
ზა ცი ებ ის წარ მო მად გენ ლო ბებ ში, რო გო რი ცაა მსოფ ლიო ბან კი, ევ რო პის რე კონ-
სტრუქ ცი ისა და გან ვი თა რე ბის ბან კის (EBRD) ლონ დო ნის ოფ ისი და სხვ.

■ სწავ�ლის�გაგ�რძე�ლე�ბა�აშშ-ისა�და�ევ�რო�პის�წამ�ყვან�სა�დოქ�ტო�რო�პროგ�რა-
მებ�ზე, სრუ ლი და ფი ნან სე ბით. ამ ჟა მად ჩვე ნი კურ სდამ თავ რე ბუ ლე ბი სწავ ლო ბენ 
სტენ ფორ დის, ჩი კა გოს, ნიუ იორ კის, ვა შინ გტო ნის, პენ სილ ვა ნი ის, ვო რი კის, ლეს-
ტე რის და სხვა უნ ივ ერ სი ტე ტებ ში.
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საკონტაქტო�ინფორმაცია”
ეკ ონ ომ იკ ის სა ერ თა შო რი სო სკო ლა ISET

0108, თბი ლი სი, ზან დუ კე ლის ქ. N16.
ტელ: (+995) 322 507 177; ფაქ სი: (+995) 322 998 644;

ელ.ფოს ტა: info@iset.ge; ვებ გვერ დი: www.iset.tsu.ge

რე გის ტრა ცი ისა და მი ღე ბის პრო ცე სი შედ გე ბა სა მი ძი რი თა დი ეტ აპ ის გან:
(1) ონ ლა ინ გა ნაცხა დის შევ სე ბა www.iset.ge,
(2) მი სა ღე ბი გა მოც დე ბის ჩა ბა რე ბა,
(3) გა სა უბ რე ბა, სა ჭი რო ებ ის შემ თხვე ვა ში, სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ები ვალ დე-
ბულ ნი არი ან ჩა აბ არ ონ სა ერ თო სა მა გის ტრო გა მოც და.

სა�კონ�ტაქ�ტო�პი�რი: მაია სურ გუ ლა ძე
მი სა მარ თი: თბი ლი სი, ზან დუ კე ლის ქუ ჩა, N16
ვებ გვერ დი: www.iset.tsu.ge 
ელ-ფოს ტა: AdmissionsMA@iset.ge 
ტელ.: +995 322 507 177 (ში და: 104)
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

საერთაშორისო ურთიერთობის დეპარტამენტი

ტელეფონი: + 995 32 2 2256 79; + 995 32 2 250212; +995 32 2 221103

ფაქსი: +995 32 2 225679

ელ-ფოსტა: international@tsu.ge; erasmusplus@tsu.ge 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

კანცელარია

ტელეფონი: + 995 32 2 233916; +995 32 2 225944

ფაქსი: +995 32 2 233916

ელ-ფოსტა: chancellery@tsu.ge

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტი

ტელ: +995 32 2 25 39 71 ცხელი ხაზი: +995 32 2 25 04 84

ელ-ფოსტა:academicaffairs@tsu.ge

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

ტელ: +995 32 2 222391 

ელ-ფოსტა: tsupr@tsu.ge 

თსუ უწყვეტი განათლების ცენტრი, აბიტურიენტთა მოსამზადებელი ცენტრი 

ტელ: + 995 555 65 41 40

ელ-ფოსტა: abiturienti@tsu.ge

Facebook.com/თსუ აბიტურიენტთა მომზადება - TSU abiturientta momzadeba

თსუ საბავშვო უნივერსიტეტი 

ტელ: +995 597 22 26 16

www.junior.tsu.ge

Facebook.com/თსუ საბავშვო უნივერსიტეტი
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