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va Jas me mo ri a lu ri
mu ze u mi Tsu- Si

kon kursi sko lis
moswavleebisaTvis–
,,Seq me ni nar Ce ne bis gan 
sa a xal wlo naZ vis xe“

`Semodgomis legenda 2015~-is gamarjve-
bulebis vinaoba cnobilia: pirveli adgili 
_ ani gigaSvili; meore adgili _ mariam Wum-

buriZe; mesame adgili _ beqa beraZe. gasuli 
Tvis miwuruls kaxeTSi, ilias tbaze mde-
bare qarTul SatoSi „roial batoni“ stu-
denturi literaturuli konkursis „Semod-
gomis legenda 2015“ improvizaciuli turi 
gaimarTa.

10 finalisti SidaSesarCevma Jiurim ga-
moavlina. finalistebi improvizaciul turSi 
Jiuris mier SerCeul Temaze, 12 saaTis gan-
mavlobaSi axal naSromebs qmnidnen. final-
istTa Soris Tbilisis saxelmwifo, ilias 
saxelmwifo, SoTa rusTavelis Teatrisa da 
kinos saxelmwifo, Tbilisis saxelmwifo sa-
medicino da quTaisis akaki wereTlis saxelm-
wifo universitetebis studentebi iyvnen.

konkursis wlevandeli Tema warmosax-
viTi qalaqi da 10 personaJi (biblioTekari, 
policieli, mkeravi, sapatio yarauli, 
mZRoli, mkiTxavi, mzareuli, qalaqis 
meri, meezove, azartuli moTamaSe) iyo. 
finalistebma erT-erTi maTgani SemTxvevi-

Tobis principiT airCies. maT unda daew-
eraT Txzuleba, romlis siuJetic qalaqSi 
viTardeba.

wlevandeli konkursis gamarjvebuls 
dasawerad mkeravis personaJi Sexvda. „ke-
dlebze darCenili ambavi” - ase hqvia ani 
gigaSvilis saliteraturo naSroms, rome-
lic man, konkursis pirobebis Sesabamis-
ad, Tormeti saaTis ganmavlobaSi dawera.  
pirveli saprizo adgilis mflobeli 1000 
lariT da konkursis simboloTi dajildo-
vda, meore da mesame adgilis mflobelebs 
ki, Sesabamisad _ 700 da 500 lari gadaecaT. 
wels literaturuli Jiuri 6 wevrisgan 
Sedgeboda: mwerlebi daTo turaSvili, Teo-
na dolenjaSvili, maka ldokoneni, toresa 
mosi, mwerali da gamomcemloba „inteleq-
tis“ xelmZRvaneli zviad kvaracxelia da 
SarSandeli gamarjvebuli qeTi mefariZe.

Tbilisis saxelmwifo universitetisa 
da kompania jeoselis erToblivi proeq-

literaturuli konkursis
„Semodgomis legenda“ gamarjvebulebi

iva ne ja va xiS vi lis sa xe lo bis Tbi li-
sis sa xel mwi fo uni ver si te tis zus ti da 
sa bu ne bis mety ve lo fa kul te tis fi zi kis 
mi mar Tu le bis stu den te bi gi or gi meS ve-
li a ni da si mon in vi a, ag reT ve „Ta vi su-
fa li uni ver si te tis“ stu den te bi gi or gi 
ga ba raS vi li da di mit ri cxov re ba Ze mo-
na wi le o bas mi i Re ben ara be Tis ga er Ti a-
ne bul sa e mi ro eb Si, du bai mol Si DP Wor
ld-is ga mo fe na ze. sa er Ta So ri so teq no-
lo gi ur ga mo fe na ze, ro me lic 24 no em bri-
dan 6 de kem bram de i mar Te ba,  stu den te bi  
er Tob liv ga mo go ne bas _ „in te raq ti ul 
xel TaT mans“ wa rad ge nen. vir tu a lu ri 
xel TaT ma nis meS ve o biT Se saZ le be li 
xde ba vir tu a lur re a lo ba Si vir tu a-
lu ri obi eq te bis mar Tva da Seg rZne ba. 
axal gaz rda ga mom go neb lebs  ko ma ro vis 
sko la aer Ti a nebs. sxva das xva er Tob liv  
pro eq teb ze jer ki dev sko li dan ve da iwy-
es mu Sa o ba.

ga sul wels So Ta rus Ta ve lis erov
nul ma sa mec ni e ro fon dma sa qar Tve lo Si 
ga mo ce mu li Jur na lis Else vi er is ba za Si 
gan sa Tav seb lad kon kur si ga mo acx a da. 
am kon kur sSi mo na wi le o bas 50ze me ti 
Jur na li iReb da, ro mel Tga nac fon dma 
8 Se ar Ci a. Else vi er is mi er am rva Jur na
li dan ga mor Ce ul iq na ori da maT gan 
er Ter Ti „an dria raz ma Zis sa xe lo bis 
ma Te ma ti kis in sti tu tis Sro me bi“ aR moC
nda. 2016 wli dan es Jur na li ga mo i ce ma 
sa xel wo de biT ~Tran sac ti ons of A.Raz mad ze 
Mat he ma ti cal Insti tu te~, mi si pir ve li ga mo ce
ma iq ne ba Jur na lis 170e to mi, ro me lic 
mi si wi na mor be dis to me bis nu me ra ci as 
ga ag rZe lebs. am gva rad aq ar mox de ba ri
gi To bis wyve ta. 

~Tran sac ti ons of A.Raz mad ze Mat he ma ti cal 
Insti tu te~ ni ko mus xe liS vi lis mi er 1937 
wels da ar se bu li ma Te ma ti ku ri Jur na
lis gag rZe le ba a, ro mel sac 1947 wlis 
CaT vliT hqon da da sa xe le ba fran gul 
ena ze: Tra va ux de L’Insti tu te Mat he ma ti que de 
Tbi li si, t. 115 (19371947). am wle bis gan
mav lo ba Si Jur nal Si ga moq vey nda msof
li o Si Za li an cno bi li ma Te ma ti ko se
bis naS ro me bi, ise Te bis, ro go ri ca a: 

ada ma ri, to ne li (ro me lic gax ldaT 
an dria raz ma Zis di ser ta ci is opo nen ti 
sor bo na Si), ber gma ni, er de Si, gi un te ri, 

har tma ni, uin tne ri, lan da u, lu keng 
hu a, kel di Si, os trov ski, lav ren ti e
vi, gi or gi ni ko la Ze da sxva. Sem dgom
Si am Jur na lis gag rZe le ba ga mo di o da 
ori, qar Tu li da ru su li da sa xe le
biT: `Труды Тбилисского Математического 
Института~, `Tbi li sis ma Te ma ti kis in
sti tu tis Sro me bi~, t. 1673 (19481983), 
mis gag rZe le bas mxo lod ru su li da
sa xe le ba Ra Ser Ca, t. 7499(19841990), 
1990 wli dan Jur na li ga mo dis mxo lod 
in gli sur ena ze sa xel wo de biT „Pro ce
e dings of A. Raz mad ze Mat he ma ti cal Insti tu te“, 
t. 100169(19902015).

`Se ic va la Jur na lis ga re ka nis di za
i ni. ro gorc xe davT, mas kvlav am Sve
nebs an dria raz ma Zis ga mo sa xu le ba da 
qarTulenazeariswarwera–ivaneja
va xiS vi lis sa xe lo bis Tbi li sis sa xel
mwi fo uni ver si te ti. el se vi e ris egi diT 
ga mo ce mul Jur na lebs So ris me pi ra
dad ver mo vi Zie ro me li me qvey nis Jur na
li, ro mel sac am qvey nis ena ze hqon des 
war we ra“, _ acx a debs Jur na lis mTa va ri 
re daq to ri, Tsu a. raz ma Zis ma te ma ti
kis in sti tu tis ma Te ma ti ku ri ana li zis 
gan yo fi le bis gam ge. fi zi ka ma Te ma ti kis 

Tsu institutis Jurnali Elsevier-is 
bazaSi Sevida

1915 we li iyo, 27 iv li si. xan grZli vi 
avad myo fo bis Sem deg va Ja- fSa ve la Tbi li-
sis sa Ta va daz na u ro gim na zi a Si (ax lan de li 
Tsu pir ve li kor pu si) gax snil wmin da ni nos 
sa xe lo bis qar Tul la za reT Si plev ri tiT 
iw va. va Jam min dvris yva vi le bi mo iTx o va. 
ro gorc am bo ben, Txov na aus ru les. swo red 
aq, min dvris yva vi le bis ga re moc va Si gar da-
ic va la udi de si qar Tve li mgo sa ni da mo za-
rov ne.

aq, iva ne ja va xiS vi lis sa xe lo bis Tbi-
li sis sa xel mwi fo uni ver si tet Si  va Ja- fSa-
ve las gar dac va le bi dan 100 wlis Tav ze  va Ja 
fSa ve las  me mo ri a lu ri  mu ze u mi  ga ix sna. 
mu ze u mis gax snas es wre bod nen Tbi li sis sa-
xel mwi fo uni ver si te tis req to ri, aka de mi-
ko si  vla di mer pa pa va,  va Ja- fSa ve las STa mo-
mav le bi, mow ve u li stum re bi, aka de mi u ri da 
ad mi nis tra ci u li per so na li, stu den te bi.

axa li we li ax lov de ba da iva ne ja va xiS vi-
lis sa xe lo bis Tbi li sis sa xel mwi fo uni ver-
si te ti mos wav le ebs mo rig sa a xal wlo eko lo-
gi ur kon kur sSi mo na wi le o bas sTa va zobs. Tsu 
aka de mi u ri gan vi Ta re bi sa da uwy ve ti ga naT-
le bis cen tris sa bav Svo uni ver si te tis, Tsu -e-
ko klu bis, sa qar Tve los ga re mo sa da bu neb ri-
vi re sur se bis dac vis sa mi nis tros ssip ga re-
mos dac vi Ti in for ma ci i sa da ga naT le bis cen-
tris mxar da We riT cxaddeba kon kursi sko lis 
mos wav le e bi saT vis – ,,Seq me ni nar Ce ne bis gan 
sa a xal wlo naZ vis xe“. kon kur si mTe li sa qar-
Tve los mas Sta biT tar de ba da mas Si mo na wi le-
o bis mi Re ba Se uZ lia ne bis mi er msur vels. kon-
kur sis mi za ni, tye e bi sa da axal gaz rda naZ vis 
xe e bis umowy a lo Wris Se Ce re ba a.
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sa er Ta So ri so
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la bo ra to ri e bi
Tsu- Si
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kav ka si a Si pir ve li erov nu li uni ver si te
ti 1918 wlis 26 ian vars (a xa li sti liT, 8 Te
ber vals), da viT aR ma Se neb lis xse ne bis dRes 
ga ix sna. iva ne ja va xiS vi lis sa xe lo bis Tbi
li sis sa xel mwi fo uni ver si te ti 99 wlis win 
ev ro pu li ga naT le bi sa da Ri re bu le be bis ma
ta re be li qar Tve li in te leq tu a le bis mi er da
ar sda da dRe sac li der uni ver si te tad rCe ba 
sa qar Tve lo sa da re gi on Si.

uni ver si te tis 7 fa kul tet ze swav lobs 
20000ze me ti stu den ti;  Tsu Si moq me debs 210
ze me ti ak re di ti re bu li sa gan ma naT leb lo 
prog ra ma; yo vel wli u rad uni ver si tet Si 200
mde sa mec ni e ro sag ran to pro eq ti xor ci el
de ba, ro mel Sic stu den tebs pir ve li kvle vi Ti 
ga moc di le bis mi Re bis Se saZ leb lo ba eZ le vaT.

Tsu er Ta der Ti uni ver si te tia re gi o ni
dan, ro me lic mox vda Ti mes Hig her Edu ca ti on 

uni ver si te tis 99 wlis iu bi le, sxva Ro
nis Zi e beb Tan er Tad, war ma te bu li stu den te
bis da jil do ve bi Tac aRi niS na.  stu den te bi 
uni ver si te tis ga mom cem lo bis wig ne biT da sa
Cuq rdnen, maT So ris 7 sa u ke Te sos Ti To e u li 
fa kul te ti dan ki spe ci a lu ri sa Cuq re bi ga da e
caT. isi ni Tsu Si mi Re bu li cod ni sa da ga moc
di le bis Se sa xeb gviy ve bi an.

eli sa bed ken kiS vi li, eko no mi ki sa da biz
ne sis fa kul te ti:

uni ver si te ti Ce mi yo vel dRi u ri cxov re
bis ga nuy re li na wi li a , es aris ad gi li sa dac 
Se saZ le be lia ada mi a nis pi rov nu li da go neb
ri vi gan vi Ta re ba.  uni ver si tet ma mom ca Se saZ
leb lo ba ga naT le ba mi me Ro ev ro pis er TerT 
wam yvan uni ver si tet Si Tsus gac vli Ti prog
ra mis far gleb Si. am faq tma mniS vne lo va ni 

gav le na mo ax di na Cems pro fe si ul cxov re ba ze.  
Tsu Si Za li an bev ri war ma te bu li stu den ti 
swav lobs, rom le bic Tav da u zo ga vad ib rZvi an 
Ta vi an Ti ga niv Ta re bis Tvis. Se sa ba mi sad, kon
ku ren ci ac Za li an ma Ra lia da as ma gad uf ro 
me ti Sro maa sa Wi ro imi saT vis, rom Zli er Ta 
So ris ra mes mi aR wi o. ra Tqma un da, ro de sac 
uni ve rsi te ti ga mo gar Cevs, ra i me kuTx iT, Za
li an sa si xa ru lo a, am dros grZnob rom Sro ma 
gi fas de ba. es aris er Tgva ri mo ti va cia ki dev 
uf ro me tis ga sa ke Teb lad.

abi tu ren tebs vur Cev di, rom ar Se u Sin
dnen sir Tu le ebs da aras dros Se iq mnan imis 
ilu zi a,  rom  ar se bobs ra i me Se uZ le be li 
swav la Si. uni ver si te ti dan mi Re bul ma cod nam 
Se saZ leb lo ba mom ca ga meg rZle bi na Ce mi pro
fe si u li saq mi a o ba er TerT wam yvan kom pa ni
a Si. dRe is Tvis Tsus eko no mi ki sa da biz ne sis 

stu den te bi uni ver si te tis Se sa xeb

zust da sa bu ne bis mety ve lo 
fa kul te tis ma gis tran te bi Te o na 
ru sia (in for ma ci u li teq no lo gi
e bi) da ir ma ma xa ra Ze (in for ma ci
u li sis te me bi), ga e ros msof lio 
sa sur sa To prog ra mam (WFP) 6 
Tvi a ni anazR a u re bu li sta Ji re
bis Tvis Se ar Ci a. maT sta Ji re bas 
rom Si ga i a res. ga e ros msof lio 

sa sur sa To prog ra mis es ini ci a
ti va gu lis xmobs ga e ros struq tu
reb Si sa in for ma cio teq no lo gi is 
mi mar Tu le biT qal Ta Car Tu lo bis 
mxar da We ras da am pro fe si is axal
gaz rda qa li kan di da te bis da saq
me bis xel Sewy o bas. kan di da teb ma 
Ser Ce vis ram de ni me eta pi ga i a res, 
maT So ris skype in ter vi u e bi. ir ma 
da Te o na or ga ni za ci is mo na cem Ta 

ba ze bis da veb gver dis mar Tva ga
nax le ba ze mu Sa ob dnen.

Tsu hu ma ni ta rul mec ni e re ba Ta 
fa kul te tis ki no te le xe lov ne bis 
spe ci a lo bis kur sdam Tav re bu lis, 
iza TiT be ri Zis sa dip lo mo na mu
Se va ri, sa er Ta So ri so stu den tur 
fes ti val ze spe ci a lu ri pri zis 
mflo be li gax da. fes ti val ze da
re gis tri re bu li 768 films So ris 
81 air Ca, maT So ri saa izas fil mic. 
rva wu Ti a ni fil mis „mxo lod er
Ti koc na“, mo na wi le e bi Tbi li sis 
sa xel mwi fo uni ver si te tis Ta nam
Srom le bi ari an. 

iza, sa mo mav lod, ma gis tra tu
ra Si Ca ba re bas da re Ji su ra Si cod
nis gaR rma ve bas geg mavs, ma nam de ki 
ki no te le xe lov ne bis mi mar Tu le
ba ze vi de o me mon ta Jed mu Sa obs.

Tsu so ci a lur da po li ti kur 
mec ni e re ba Ta fa kul te tis kur
sdam Tav re bu li ni no na ni taS vi li 
ame ri kis sa xel mwi fo de par ta men
tma „a mo ma va li li de ris“ ti lu
liT da a jil do va. msof li os sxva
das xva qvey ni dan 10 axal gaz rda 
Se ar Ci es. ame ri kis sa xel mwi fo 
de par ta me nis in te re si ni no na

iyavi warmatebuli Tsu-sTan erTad
iva ne ja va xiS vi lis sa xe lo bis Tbi li sis sa xel mwi fo uni ver si te ti, mi si tra di ci is, pro fe sor mas wav leb leb Tan da re sur seb Tan er Tad, pir

vel rig Si, stu den te biT ama yobs _ im stu den te biT, rom le bic sxva das xva as pa rez ze aR we ven war ma te bas, am Tval saz ri siT ga mo nak li si arc 2016 
we li yo fi la. dRes mxolod ramdenime maTganis Sesaxeb giambobT:

Tsu-s axali studenturi saerTo 
sacxovrebeli

ivane javaxiSvilis saxelmwifo universi
tetSi 2017 wlidan studenturi proeqtebis da
finansebis axali wesi amoqmeddeba, romelic 
finansebis met xelmisawvdomobas da proeqteb
Si gansxvavebuli interesebis mqone jgufTa 
CarTvas uzrunvelyofs.

pirveli cvlileba dafinansebis gamcemi 
specialuri sabWos Seqmnas da gadawyvetilebis 
mimreb pirTa sajaro cnobadobas ukavSirdeba: 
,,umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb~ saqarTvelos 
kanonis da Tsu wesdebis safuZvelze ivane ja
vaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 
universitetis reqtor giorgi SarvaSiZis  

informacia ivane javaxiSvilis saxelo
bis Tbilisis saxelmwifo universitetis 
fakultetebis siaxleebisa da abiturientebi
sTvis arsebuli SesaZleblobebis Sesaxeb.

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo universitets saqarTvelos ga
naTlebisa da mecnierebis saministrosgan 
axali studenturi saerTo sacxovrebeli ga
daeca. amis Sesaxeb informacia 8 Tebervals, 
universitetis iubileze gaxda cnobili. saer
To sacxovrebeli 320 adgiliania da lisis 
tbis mimdebare teritoriaze mdebareobs. 
saerTo sacxovrebeli moicavs 3 sacxovre
beli korpuss da administraciuli Senobas. 
aseve  kafeterias, sakonferencio oTaxs, sa
medicino punqts, biblioTekas, kompiuterebis 
oTaxs, samrecxao da sxva damxmare saxis in
frastruqturas. Senobis gareT gakeTebulia 
Sida gzebi da bilikebi, Ria tipis sportuli 
moedani, gare trenaJorebi da moewyo gare 
ganaTeba. studenturi saerTo sacxovreblis 
amoqmedebisa da ganTavsebis pirobebi gadmo
cemis iuridiuli procedurebis gaformebis 
Semdeg gaxdeba cnobili.

Tbilisis saxelmwifo universiteti 99 wli saa

abiturientis megzuri

2016 wels la bo ra to ri e bis msof lio ru
ka ze Tsu sam rew ve lo ino va ci e bis la bo ra
to ria Fab Lab i ga moC nda. la bo ra to ri am Fab 
Lab e bis msof lio aso ci a ci a Si ga sa wev ri a neb
lad yve la kri te ri u mi da ak ma yo fi la. Fab Lab -
e bis msof lio qse lis wev ro ba uni ver si te tis 
maR liv kor pus Si gan Tav se bul la bo ra to ri as 
sa Su a le bas aZ levs aq ti u ri ko mu ni ka cia da am
ya ros msof li os sxva das xva wer til Si mde ba re 
Fab Lab eb Tan, mi i Ros da ga av rce los ino va ci
e bis dar gSi ar se bu li cod na da ga moc di le ba. 
uni ver si te tis Fab Labs uk ve aqvs aq ti u ri 
ko mu ni ka cia da sav leT ev ro pis sxva das xva qa
laq Si ar se bul sxva Fab Lab eb Tan. Fab ri ca ti on 
La bo ra tory (Fab Lab) TSU – sru li ad ino va ci u ri 
da we se bu le baa qar Tul re a lo ba Si. sam rew ve
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ni taS vi lis mi marT ga na pi ro ba im 
faq tma, rom ni no sa qar Tve lo Si pir
ve li teq no lo gi u ri jgu fis „Go og le 
De ve lo per Gro up”is dam fuZ ne be li a. 
man Seq mna kom pi u te ru li Ta ma Se bi 
qar Tve li da af xa zi axal gaz rde bis
Tvis da mi i Ro mo na wi le o ba 400mde 
Ro nis Zi e bis or ga ni ze ba Si.

gu ran da ja ma TaS vi li er Ter Ti 
maT ga ni a, vinc sa ku Ta ri ma ga li TiT 
am tki cebs, rom SezR u du li Se saZ leb
lo ba ar ar se bobs. is pir ve li mec ni
e re ba Ta doq to ri a, ro mel mac bo lo 
pe ri od Si Tsu Si di ser ta cia da ic va 
ise, rom mxed ve lo bas Tan da kav Si
re bul prob le mebs ar Se u Sin da. „di
ser ta ci is dac vis dRes yve la fer ma 
kar gad Ca i a ra, me Za li an miy vars Ce
mi uni ver si te ti da mi u xe da vad ar se
bu li sir Tu le e bi sa, yo vel Tvis di di 
mi jaW vu lo ba maqvs mas Tan“  am bobs 
gu ran da.

Tbi lis Si, iva ne ja va xiS vi lis 
sa xe lo bis Tbi li sis sa xel mwi fo 
uni ver si tet Si san di e gos sa xel
mwi fo uni ver si te tis (aSS) sa ba
ka lav ro prog ra ma ze swav lo ben 
axal gaz rde bi, rom leb mac ga dawy
vi tes abi tu ri en te bis Tvis swav la 
ga e i o le bi naT da am miz niT spe ci
a lu ri ap li ka cia Se eq mnaT. ide is 
saq med qce vas, da ax lo e biT, erT 
wlam de mo an do mes da dRes me o re 
kur sel Ta ap li ka ci iT da mam Tav re
be li kla se bis mos wav le ebs sa ku Ta
ri cod ni sa da tes ti re bis una re bis 
srul yo fa Se uZ li aT. ap li ka ci is 
av to re bi da viT so se lia da lu ka 
lom Ta Ze ari an. ap li ka cia na e cis 
plat for mas war mo ad gens, ro me lic 
dam zad da da mam Tav re be li kla se bis 
mos wav le Ta da sax ma reb lad. da viT 
so se li am, Ta vis me go bar Tan an dro 
gviv ra Zes Tan gi ga va Sa ki Zes Tan, 
ni ka mi naS vil Tan da lu ka lom Ta

Zes Tan er Tad Seq mna ap li ka ci a, 
ro me lic abi tu ri en tebs me Tor me te 
kla sis sa a tes ta to ga moc de bis Tvis 
kiTx ve bis ni mu Seb sa da ga moc de bis 
prog ra mas sTa va zobs. axal gaz rde
bi ama ze Se Ce re bas ar api re ben _ 
ma Ti TqmiT, ap li ka ci as ax lo mo ma
val Si axa li fun qci e bi, me Ter Tme
tek la sel Ta sa a tes ta to kiTx ve bis 
ni mu Se bi da e ma te ba da, be ta tes tin
gis das ru le bis Sem deg, kiTx ve bis 
ba za mra val je ra dad ga iz rde ba. 

hu ma ni ta rul mec ni e re ba Ta fa
kul te tis stu den ti na Tia go gi Ca iS
vi li Tsu Se mec ne bi Ti pro eq ti „pla
ne ta rid mo ris“ ga mar jve bu li a. man 
kon kur sis fi nal Si yve la ze me ti _ 48 
qu la mo i po va. ga mar jve buls ga mom
cem lo bis „wig ne bi ba Tum Si“ mi er da
we se bu li mTa va ri pri zi _ 1000 la ri 
ga da e ca. pro eq tis idea Tbi li sis sa
xel mwi fo uni ver si te tis stu den tebs 
ekuT vniT da mas uni ver si te ti da ga
mom cem lo ba „wig ne bi ba Tum Si~sTan 
er Tob li vad axor ci e le ben. 

eko no mi ki sa da biz ne sis fa kul te
tis biz nes ad mi nis tri re bis mi mar Tu
le bis me o re kur sis stu den tma sa ba 
Ru du Sa ur ma, iu ri di u li fa kul te tis 
stu den tma zu rab go mi aS vil ma da eko
no mi kis da biz ne sis fa kul te tis kur
sdam Tav re bul ma so fo xim Si aS vil ma 
xis sa Ta ma So e bis war mo e ba ga dawy vi
tes. amis Se saZ leb lo bas Tsu me a Te 
kor pus Si ar se bu li biz nes in ku ba to
ris teq ni ka da da nad ga re bi iZ le o
da. eq spe ri men ti sak ma od ma le, di di 
war ma te biT, „star tap sa qar Tve los“ 
prog ra mis mo ge biT das rul da. teq

no par kma kon kur si _ da iwye „biz ne si 
fab lab Tan“ er Tad ga mo acx a da, ro
mel Sic gun dma mo na wi le o ba mi i Ro 
da sak ma od kar gi mo na ce me bic aC ve na. 
kon kur sSi mo na wi le kom pa ni e bi dan 
„Tbi li si mol Si“ ga mar Tu li baz ro
bi sas Ta vi si pro duq ci is ga yid ve bis 
yve la ze ma Ra li maC ve neb le bi swo red 
maT ma kom pa ni am, „Ge or gi an Fac tory“-m 
aC ve na. kon kur sSi mo na wi le 500 kom
pa ni i dan 20 Se ir Ca, ro mel Ta gan er T
er Ti sa bas gun dic iyo.

Ta mar men Te SaS vi li Cve ni qvey
nis mas Sta biT 2016 wels er Ti an 
erov nul ga moc deb Si re i tin giT 
pir ve li abi tu ri en ti a. is iva ne ja
va xiS vi lis sa xe lo bis Tbi li sis sa
xel mwi fo uni ver si tet Si san di e gos 
uni ver si te tis sa ba ka lav ro prog
ra ma ze Ca i ricx a, is san di e gos uni
ver si te tis sa ba ka lav ro prog ra ma
ze is kom pi u te ru li mec ni e re be bis 
fa kul tet ze swav lobs. 

ma gis tran to bis kan di da tebs 
So ris pir ve li 2016 wels qe Te van 
go le Ti a ni a, ro mel mac Tbi li sis 
sa xel mwi fo uni ver si tet Si so ci a
lur da po li ti kur mec ni e re ba Ta 
fa kul te ti da am Tav ra da „sa ja ro 
mmar Tve lo ba ze“ Tsu sa da ger ma
ni is ad mi nis tra ci ul mec ni e re ba Ta 
uni ver si te tis (Spa i e ri) er Tob liv 
in ter dis cip li na rul sa ma gis tro 
prog ra ma ze swav lobs. qe Te vans 4 
wlis win abi tu ri en tTa re i tin gSic 
pir ve li ad gi li eka va.

Tsu iu ri di u li fa kul te tis 
stu den te bis gun dma sa qar Tve los 
sa kon sti tu cio sa sa mar Tlos olim
pi a da Si „a xal gaz rda iu ris te bi kon
sti tu ci u ri uf le be bis Tvis“ 8 gunds 
So ris ga i mar jva. kon kur sze ase ve 
da sa xel da sa kon sti tu cio sa sa mar
Tlos sa mi rCe u li mo na wi le, rom
le bic sa kon sti tu cio sa sa mar Tlo Si 
anazR a u re bad sta Ji re bas ga iv li an. 
sam ga mar jve buls So ris Tsu iu ri
di u li fa kul te tis me4 kur sis stu
den te bi le la ma Wa raS vi li da da viT 
Ro li jaS vi li ari an.

Tsus sa er Ta So ri so par tni o
ro bis prog ra me bi uni ver si te tis 
stu den tebs ucx o eT Si ga naT le bis mi
Re bis axal, mniS vne lo van Se saZ leb
lo bas uq mnis. gi or gi jav riS vi li da 
va le ri ko pa le iS vi li is axal gaz
rde bi ari an, vinc am Se saZ leb lo biT 
isar geb la. isi ni dRes pe ki nis teq no
lo gi u ri uni ver si te tis stu den te bi 
ari an, mas Sem deg rac Tsus sas wav
lo sag ran to kon kur sis ga mar jve
bu le bi gax dnen. pe ki nis teq no lo gi
u ri uni ver si te ti Tsus par tni o ri 
da we se bu le baa da yo vel wli u rad, 
sa ma gis tro Tu sa doq to ro do ne
ze, ram de ni me sru lad da fi nan se bul 
sti pen di as gvTa va zobs. 

24 wlis gi or gi meg re li Tsu ma
gis tra tu ris kur sdam Tav re bu li a. 
zust da sa bu ne bis mety ve lo mec ni e
re ba Ta fa kul te ti ga sul wels da
am Tav ra da Za li an ma le kom pa nia 
Go og le- Si da iwyo mu Sa o ba. gi or gim 
ga sa ub re bi dan sa bo loo pa su xam de 
di di da rTu li gza ga i a ra. Go og le 
rek ru ter Tan rva 45 wu Ti a ni ga sa
ub re bis, teq ni ku ri kiTx ve bi sa da 
prog ra mu li ko de bis we ris Sem deg, 
da ax lo e biT aT dRe Si kom pa ni i dan 
da de bi Ti pa su xi mi i Ro. ara er Ti ga
mo kiTx vis mi xed viT , msof li os TiT
qmis yve la kuTx e Si kom pa nia Go og le 
er Ter Ti sa sur ve li da sa oc ne bo 
sa mu Sao ad gi li a. dRes Tsu kur sdam
Tav re bu li Go og les lon do nis ofis
Si mu Sa obs.

Tbi li sis me ri am „me i qa To nis“ 
kon kur sis sa u ke Te so na mu Sev rebs 
So ris Tsu stu den te bi Se ar Cia 165 
gun di dan fi na lu ri eta pis Tvis 15 sa
u ke Te so ide is mqo ne gun di da sa xel
da. aqe dan ori pro eq tis av to re bi 
Tsu stu den te bi va Ce gun diS vi li da 
en di We li Ze ari an. 

va Ce gun diS vi lis pro eq tis „Shel-
cha ir~ _ war mo ad gens skve ris skams, 
ro me lic Tbi li wylis cir ku la ci is 
dax ma re biT Tbe ba; Se sa ba mi sad zam
Tris pi ro beb Sic nar Cun de ba skve
re bis, ro gorc so ci a lu ri siv rcis 
fun qci a, xo lo en di We li Zis pro eq ti 
„KickArt“ gu lis xmobs ma Ral teq no
lo gi ur sa ga mo fe no siv rces, do na
ci is apa ra tiT da led ek ra ne biT, 
ase ve ino va ci ur skams, mzis ener gi
a ze mo mu Sa ve ba ta re e biT, rom li Tac 
mo bi lu re bis da lep to pe bis da mux
tvas SeZ le ben, ma Ral siC qa ri an wi
fis da ve lo si pe dis par kings;

iyavi warmatebuli Tsu-sTan erTad

brZanebiT 2016 wlis 23 ianvars  
TsuSi studenturi proeqtebis dafi
nansebis ganmsazRvreli sabWo Seiqm
na. sabWos  SemadgenlobaSi Sevidnen: 
reqtoris moadgile, sabWos Tavmj
domare mixeil Cxenkeli; ganaTlebis 
politikis dagegmvisa da marTvis 
saerTaSoriso institutis aRmas
rulebeli direqtori revaz afxaza
va; Tsu humanitarul mecnierebaTa 
fakultetis asocirebuli profe
sori irina gvelesiani;  Tsu zust 
da sabunebismetyvelo mecniereba
Ta fakultetis asocirebuli pro
fesori aleqsandre TevzaZe; Tsu 
ekonomikisa da biznesis fakulte
tis damxmare saganmanaTleblo er
Teulis ekonomikis saerTaSoriso 
skolis mowveuli leqtori laSa 
labaZe;  ilias saxelmwifo universi
tetis asocirebuli profesori oli
ver raisneri; konsultaciisa da  da 
treningis centris xelmZRvaneli 
irina xanTaZe.

sabWos TsuSi studenturi pro
eqtebis dafinansebis wesis SemuSave
ba da  studenturi proeqtebis daf
inansebaze gadawyvetilebis miReba 
evaleba.  sabWo universitetis moq
medi kanonmdeblobisa da studentu
ri proeqtebis dafinansebis wesis 
safuZvelze SerCeul proeqts admin
istraciis xelmZRvanels warudgens. 

studenturi proeqtebis SerCeva 
ori mimarTulebiT ganxorcield
eba. samecniero da kulturulspor
tuli. wels pirvelad studentebis 
CarTulobiT dagegmili, Sedegze 

orientirebuli samecnierokvele
viTi saqmianobis dafinansebisaTvis 
universitetis biujetidan gamoiyo  
600 000 lari. 63 procentiT gaizarda 
studentTa samecniero, saganmanaT
leblo, kulturuli, sportuli da 
sagamofeno RonisZiebebis xarjebi 
da Seadgina 190 000 lari. studentTa 
eqspediciebisa da praqtikis xarjebi 
gaizarda 2.25 procentiT da Seadgina 
235 000 lari. 

studenturi samecniero proeq
tis, sabWos mier dawesebuli, SerCev
is kriteriumebia: proeqtis aRwera,  
proeqtis akademiuri Rireuleba, 
samecniero procesis/kvlevis warm
arTvis xarisxi, proeqtis ganx
orcielebis vadebi, mosalodneli 
Sedgebi, bibliografia, biujeti, 
studentebis reziume, sarekomenda
cio werili.

kul tu rul /spor tu li stu den tu
ri pro eq tis Se fa se bis kri te ri u me bi 
ase Ti a: pro eq tis aR we ra, pro eq tis 
aq tu a lo ba, pro eq tis be ne fi ci a re
bi, pro eq tis gan xor ci e le bis va de bi, 
mo a sa lod ne li Sed ge bi, bi u je ti, sa
re ko men da cio we ri li. 

am kriteriumebis dakmayoflebis 
SemTxvevaSi, konkursSi monawileo
bis miReba da sakuTari interesebis 
Sesabamisi proeqtis dafinansebis 
mopoveba ivane javaxiSvilis saxe
lobis Tbilisis saxelmwifo univer
sitetis samive safexuris nebismier 
students an studentTa jgufs See
Zleba. 

iswavle Tsu-Si da gacvliTi 
studentis statusiT ewvie
evropul universitetebs!

Tsu aqtiurad TanamSromlobs 
msoflios 100ze met partnior univer
sitetTan!

Tsus studentebi evrokomisiis 
mier dafinansebuli erazmus+ proeq
tis gacvliTi programis farglebSi 
swavloben  evropis 57 universitetSi!

Tsus studentebi ormxrivi xe
lSekrulebebis farglebSi gacvliTi 
studentis statusiT swavlas agrZele
ben evropisa da aziis 14 universitet
Si!

2006 wlidan dRemde ivane javaxiS
vilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 
universitetis 1004 students mieca 
SesaZlebloba gacvliTi studentis 
statusiT eswavla evropis saukeTeso 
universitetebSi. 

gaxdi Tsus studenti da gacvliTi 
programiT gaemgzavre italiis, fine
Tis, safrangeTis, espaneTis, germani
is, holandiis, irlandiis, estoneTis, 
litvis, slovakeTis, portugaliisa da 
evropis sxva qveynebis partnior uni
versitetebSi. 

sakontaqto informacia:
Tsu sagareo urTierTobaTa
departamenti
i. WavWavaZis gamziri 1, oTaxi 121
i. WavWavaZis gamziri 3, oTaxi 204
elfosta: international@tsu.ge

lo la bo ra to ri a, ro me lic Tsu Si 
Tbi li sis me ri is mxar da We riT mim
di na re wlis da sawy is Si ga ix sna, 
Se saZ leb lo bas aZ levs stu den tebs 
war mo ad gi non, an ad gil ze Se i mu Sa
on sa sur ve li pro duq ci is na xa ze bi. 
Sem deg ki uni ka lu ri, ma Ral teq no
lo gi u ri da Ta na med ro ve apa ra tu
ris ga mo ye ne biT usas yid lod Seq
mnan pro duq tis pro to ti pe bi. iva ne 
ja va xiS vi lis sa xe lo bis Tbi li sis 
sa xel mwi fo uni ver si tet Si qar Tul 
ger ma nu li sa mec ni e ro xi dis far
gleb Si 21 seq tem bers smar tla bi 
(SMART Lab) ga ix sna. uni ver si tet
Si ime dov ne ben, rom iu li xis sa mec
ni e ro cen trTan Ta nam Srom lo biT 
Seq mni li la bo ra to ri is gax sniT 
qar Tve li war ma te bu li mec ni e re
bis sa qar Tve lo Si dab ru ne bas da 
maT Tvis sa Ta na do pi ro be bis Seq
mnas da e de ba sa fuZ ve li. amas Tan, 
Tsu stu den tebs eZ le vaT uni ka lu

ri San si, Tbi lis Si ve mi i Ron mo na
wi le o ba iu li xis cen tris kvle veb
Si. BLOOMBERGis sa er Ta So ri so 
kvle vi Ti la bo ra to ri is ter mi na li 
Tsu stu den tebs aZ levs sa Su a le
bas iy vnen re a lu ri dro is re Jim Si, 
stu den teb ma mi i Ron maq si ma lu ri 
ga naT le ba da hqon deT Rrma kvle ve
bi. 19 seq tem bers gax sni li dam xma re 
sa gan ma naT leb lo er Te u li Tsu is 
pro fe sor mas wav leb lebs (e ko no
mis tebs, iu ris tebs, ma Te ma ti ko sebs, 
Jur na lis tebs) aZ levs sa Su a le bas 
Ca er Ton sa er Ta So ri so baz re bis 
me nej men tSi, mo awy on mis ba za ze kon
fe ren ci e bi, da a mu Sa on da mo i zi don 
gran te bi, ro gorc qvey nis Sig niT, 
ise mis far glebs ga reT da Ta na med
ro ve sa er Ta So ri so stan dar te biT 
mi Re bul re a lur la bo ra to ri eb Si 
da e uf lon cod nas da SeZ lon am cod
nis tes ti re ba da Se sa ba mi si unar 
Cve ve bis ga mo mu Sa ve ba.

sa er Ta So ri so stan dar tis
la bo ra to ri e bi Tsu- Si
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World Uni ver sity Ran kin gsis Ca mo naT
val Si; sa qar Tve lo sa da re gi o nis 
yve la uni ver si tet ze ma Ra li maC ve
neb le bi aqvs  We bo met rics Ran kin gsa 
da URAPis re i tin geb Si; Tsu fi zi kis 
mi mar Tu le bis mec ni e rebs ma Ra li 
Se de ge bi aqvT Best Glo bal Uni ver si ti es 
Ran kin gSi; 

Tsu msof li os 200mde wam yva ni 
uni ver si te tis par tni o ri da ara
er Ti sa er Ta So ri so or ga ni za ci is 
wev ri a, rac stu den tebs Se saZ leb
lo bas aZ levs mo na wi le o ba mi i Ron 
gac vliT prog ra meb Si; sa er Ta So
ri so kvle veb Si da pro eq teb Si; ase
ve mo i po von  or ma gi aka de mi u ri 
xa ris xi.

uni ver si tet Si stu den tebs em sa
xu re ba 85mde sas wav lo la bo ra to
ri a, maT So ris fab la bi, smart la bi, 
blum ber gis la bo ra to ria da sxva; 8 
re sur scen tri; 9 kom pi u te ru li kla
si; mul ti me di a cen tri; sax vi Ti xe
lov ne bis stu di a, mu ze u mi uni ka lu
ri eq spo na te biT; sa u ni ver si te to 
ar qe o lo gi u ri  ba za  „grak li an go
ra ze; bib li o Te ka 3,5 mi li on ze me ti 
wig na di fon diT; 9 sam kiTx ve lo dar
ba zi; uni ver si te tis stu den tebs aqvT 
wvdo ma sa er Ta So ri so sa mec ni e ro 
re sur seb ze  Else vi er; JSTOR; EBSCO-
Host; Sprin ger; HINARI; Cam brid ge Uni-
ver sity Jo ur nals; GALLICA da a.S.  aqvT 
stu den tur praq ti ka sa da sas wav lo 
eT no lo gi ur, ar qe o lo gi ur, ge o lo
gi ur eq spe di ci eb Si mo na wi le o bis 
Se saZ leb lo ba; 

Tsu stu den te bis Se moq me de bi Ti 

da spor tu li Se saZ leb lo be bis re
a li ze bas em sa xu re ba Te at ra lu ri 
stu di a, spor tu li seq ci e bi, mu si ka
lu ri da qo re og ra fi u li jgu fe bi.

iu bi le

99 wlis iu bi le uni ver si tet ma sa
in te re sod aR niS na. 8 Te ber vals igi 
uni ver si tet Si  ga mo fe niT „pir ve li“ 
ga ix sna. eq spo zi ci a ze war mod ge ni li 
iyo ma sa le bi pir ve li qar Tu li sa
Ta va daz na u ro gim na zi is mSe neb lo
bis, pir ve li erov nu li uni ver si te
tis gax sni saT vis mza de bis, Tbi li sis 
sa xel mwi fo uni ver si tet Si ev ro pis 
wam yva ni uni ver si te te bi dan mow ve u
li pir ve li pro fe so re bis, ev ro pa Si 
war gzav ni li stu den te bis, ev ro pa Si 
ga naT le ba mi Re bul qar Tvel mec ni
er Ta miR we ve bis Se sa xeb.

Ro nis Zi e ba ze uni ver si tets sa qar
Tve los pre zi den tma gi or gi mar gve
laS vil ma  qvey nis Zi ri Ta di ka no ni 
 kon sti tu cia ga das ca sa Cuq rad.  uni
ver si te tis kur sdam Tvre bul ma, ga
naT le bi sa da mec ni e re bis mi nis trma 
aleq san dre je je la vam  ga nacx a da, 
rom uax lo es dRe eb Si Tsus ga da e ce ma 
300 stu den tis Tvis gan kuT vni li sa er
To sacx ov re be li li sis tba ze.

de da qa la qis mer ma uni ver si tets 
me ri is sa Cu qa ri  biz nes la bo ra to
ria „fab la bi“ ga das ca. Tbi li sis 
sak re bu los Tav mjdo ma rem, uni ver
si te tel ma gi or gi ali be gaS vil ma 
sak re bu los sa xe liT ga nacx a da, rom 

mo ma val wels, sak re bu lo uni ver si
tets 100 wlis iu bi le ze  sa Cuq rad ga
das cems da viT aR ma Se neb lis Zegls, 
rom lis av to ric cno bi li mo qan da ke 
me rab me ra biS vi li a. 

uni ver si te tis gan vi Ta re bis 
fon dSi, ro me lic uni ver si te tis 
sa mec ni e ro  da in fras truq tu rul 
mxar da We ras da stu den te bis swav
lis da fi nan se bas iT va lis wi nebs, 

TBC ban ki pir vel kon tri bu ci as ga
na xor ci e lebs. `Ti bi si~ ban kis Ta
na dam fuZ ne bel ma bad ri ja fa ri Zem 
uni ver si te tis bib li o Te kas sa Cuq
rad ga das ca „vef xis tya os nis“ xel
na wer Ta So ris er Ter Ti ga mor Ce
u li ni mu Sis e.w. „beg Ta be gi se u li“ 
nus xis fo to ti pu ri ga mo ce ma, ro
me lic `Ti bi si~ ban kis xel Sewy o biT 
da i beW da.

sa i u bi leo Ro nis Zi e ba ze uni ver
si te tis mu ze ums, er TerT pir ve li 
leq to ris mi xe il zan du ke lis STa mo
mav leb ma sa Cuq rad ga das ces cno bi
li mxat vris qe Te van ma Ra laS vi lis 
mi er Ses ru le bu li por tre ti. Tsu 
stam bis xel mZRva nel ma Ten giz si
ra Zem uni ver si te tis bib li o Te kas 
usax sov ra wig ni ilia Wav Wa va Zis pi
ra di bib li o Te ki dan.

Tbilisis saxelmwifo universiteti 99 wli saa

fa kul te ti er Ter Ti yve la ze moTx
ov na di a, Cems fa kul tet ze mi Re bu li 
cod na ki  da saq me bi sa da Sem dgo mi 
gan vi Ta re bis Se saZ leb lo bas  qmnis 
stu den te bis Ta vis.

ni no man wka va, hu ma ni ta rul mec
ni e re ba Ta fa kul te ti: 

uni ver si tet Si rom Ca va ba re, 
pir ve li, rac da me uf la, si a ma yis 
grZno ba iyo. si a ma yis, rom vi ya vi 
qve ya na Si pir ve li uni ver si te tis 
pir ve li fa kul te tis stu den ti.  es 
grZno ba dRem de ar gam ne le bi a. bed
ni e re ba a, ro ca Se di xar Se no ba Si, 
ro me lic mar Tla ta Zars hgavs da iq 
msof lio do nis leq to re bi gas wav
li an ara mar to sa gans, ara med uf ro 
mniS vne lo vans: ro gor un da giy var
des WeS ma ri tad Se ni pro fe sia da ro
gor aq cio is sxve bis Tvis sa sar geb
lod.

max sovs, pir ve li ve leq ci a ze 
er T–er Ti leq to ri ase mog ve sal ma: 
„ko le ge bo“. Cem Tvis es iyo pir ve li 
Seg rZne ba imi sa, rom ma fa se ben da 
Cems azrs pa tivs sce men. ai, es mom ca 
uni ver si tet ma.

wels, 99 wlis iu bi le ze, Tsum 
Ta vad gag vi ke Ta sa Cu qa ri war Ci ne
bul stu den tebs da Cven gan ara fe ri 
mi u Ri a. verc ve ra fers va Cu qebT mas, 
gar da imi sa, 1918 wels wa mowy e bu li 
xa zi ga vag rZe loT... ho da, abi tu ri
en te bo, Tu grZnobT, rom qar Tu li 
fi lo lo gia Tqve ni sfe ro a, swo red 
aq un da Ca a ba roT, ra Ta Tqvenc Cem
sa viT ga giC ndeT kiTx va pir ve li ve 
se mes tris bo los: „nu Tu, es yve la fe
ri aqam de ar un da mcod no da?! “

gi or gi breg va Ze, iu ri di u li fa
kul te ti:

2013 wli dan uni ver si te ti Ce mi 
cxov re bis ga nu yo fe li na wi li gax da. 
er Tia da di o de uni ver si tet Si da me
o rea go niv ru lad iye neb de iq ga ta re
bul dros. Tsum Seq mna Ce mi stu den
to bis pir ve li wle bi, mas wav la dro is 
mi zan mi mar Tu lad ga mo ye ne ba da Se miq
mna pro fe si u li win svlis ba zi si.

Tsus iu ri di u li fa kul te tis 
stu den tad yof na uk ve sa a ma yo da sa
pa su xis mgeb lo saq med mi iC ne va, Se sa
ba mi sad iyo war ma te bu li stu den ti 
Cem Tvis met pa su xis mgeb lo bas Tan 
aso cir de ba. maT, vi sac surT iu ri di
u li ga naT le bis mi Re ba, au ci leb lad 
un da icod nen, rom Tsus iu ri di u li 
fa kul te ti maT cxov re ba Si da im kvid
rebs Tavs, ro gorc go niv ru lad da
xar ju li da „mwa re“ 4 we li, ro me lic 
Se sa ba mi sad da u fas de baT.

na Tia kik va Ze, fsi qo lo gi i sa da 
ga naT le bis mec ni e re ba Ta fa kul te
ti:

Tbi li sis sa xel mwi fo uni
ver si tet Si ga miz nu lad Ca va ba
re da am etap ze  cxov re bi se u lad 
mniS vne lo va ni yve la ze di di sur
vi li amis rul da. ra tom es al
ma ma te ri? Cem Tvis niS na dia sa mi 
faq to ri: Tsus sa u ku no va ni moR
va we o bis ga moc di le ba aqvs da sa
zo ga do eb riv as pa rez ze wam yva ni 
is to ri u li pi re bis aR mzrde li a. 
uni ver si tet ma am xnis gan mav lo
ba Si Se i nar Cu na mo wi na vis, pri
o ri te tu lis sa xe li obi eq tu ri 
mi ze ze bi dan ga mom di na re. sa gu
lis xmoa mi si aka de mi u ri xa ziT 
ga mor Ce u lo ba, gvyavs kva li fi
ci u ri, pi rov nu li Tvi se be biT 
aRi a re bu li da sa ku Tar sfe ro ze 
Sey va re bu li leq to re bi, rom le
bic pro fe si o na lis xa ris xis mi
Re bis Tvis adek va tur sas wav lo 
prog ra mebs qmni an, eg Cem Tvis no
mer pir ve li mas ti mu li re be lia 
swav lis pro ces Si. da bo los, kon
ku ren tu li ga re mo, mra val mxri
vi mis wra fe be biT ga mor Ce u li 
stu den tu ri wre, maT gver diT mi
zan mi mar Tu lo ba da sa ku Ta ri Ta
vis gan me tis moTx ov nis sur vi li 
giC nde ba. miy vars Tsu, sul mci re, 
am mi ze ze bis ga mo.

max sovs, stu den to bis pir vel 
dRes sa ku Tar Tavs vuTx a ri, na Tia 
91ze da ba li qu la da i viwy e, dRem
de vas ru leb pi ro bas da Ce mi GPAc 
„mSvi da da a“. ar maqvs Seg rZne ba, 

rom war Ci ne bu li an gan sa kuT re bu
li var, va Ri a reb, per feq ci o niz mi, 
maq si ma liz mi ma xa si a Tebs da al baT 
ami tom. pa ra doq si a, mag ram, rac 
mets vi geb Cems sfe ro Si da  zo ga
dad, miT uf ro vxvde bi, rom mi ni ma
lu ri vi ci, vfiq rob, TviT kma yo fi
le bas ar un da mi e ce, SeC ve va  icis 
da iner tuls gax dis, TviT gan vi Ta
re ba ad gil ze dgo miT ki uk ve wyde
ba, me tic  ukan ixev.

Tu uzo mod giy vars an ga in te
re sebs pi rov ne ba, wam yva nia Sen Si 
em pa Ti is, so ci a lu ri Car Tu lo bis, 
ko mu ni ka ci is una re bi, giy vars eq
spe ri men te bi, gin da cvli le be bi Se
i ta no so ci um Si maSin fsi qo lo gia 
Se ni sfe ro a. mas Si is mxib lavs, rom 
in ter dis cip li nu ri a, ra na ir pro
fil Sic ar un da iyos war mod ge ni li 
ada mi a ni, fsi qo lo gia mi si yve la na
i ri sa xiT in te res de ba. 

ni no zu ra bi a ni, me di ci nis fa
kul te ti: 

uni ver si te ti Cem Tvis cod nis 
ta Za ri a. igi stu den tebs aZ levs sa u
ke Te so umaR les ga naT le bas da amav
dro u lad  udi de si wvli li Se aqvs 
swo ri pi rov nu li fa se u lo be bi sa da 
msof lmxed ve lo bis gan vi Ta re basa 
da Ca mo ya li be ba Si.  xde bi uni ver
si te te li da xvde bi, rom 1918 wels 
an Te bu li cecx lis na per wka li Sens 

gul Sic iwy ebs gaR vi ve bas. 
uni ver si te tis ked leb Si ga ta

re bu li Ti To e u li wa mi sa ba bia si
ax lis Se mec ne bi sa. uni ver si te ti es 
aris aka de mi u ri, ad mi nis tra ci u li 
per so na lis, mo ma va li ko le ge bi sa 
da me gob re bis er Tob li o ba, ro me
lic Se ni me o re  oja xi a.

iyo fa kul te tis war ma te bu li stu
den ti niS navs, rom „ne bis mi er dros 
mzad iyo, msxver plad Ses wi ro is vinc 
xar dRes, mas vinc un da iyo xval“. 

yve la abi tu ri ents, vi sac surs 
iz ru nos ada mi a nis si cocx le sa da 
jan mrTe lo ba ze da gax des war ma te
bu li eqi mi, vur Cev Ca a ba ros me di ci
nis fa kul tet ze, sam kur na lo saq mis 
mi mar Tu le biT, rad gan es aris Se
saZ leb lo ba Ca mo ya lib de ma Ral zne
ob riv, pro fe si o nal me di ko sad, rac 
Se saZ leb lo bas mog cems ga da ar Ci no 
ara er Ti si cocx le, mow me gax de ada
mi a ne bis si xa ru li sa, ga i zi a ro is da 
da u Ra la vad iS ro mo ma Ti cxov re bis 
uke Te so bis ken Sec vli saT vis.

san dro ta ba ta Ze, so ci a lur da 
po li ti kur mec ni e re ba Ta fa kul te
ti:

Cem Tvis Tbi li sis sa xel mwi fo 
uni ver si te ti mxo lod sas wav lo da
we se bu le ba ar aris, is tra di ci e bi sa 
da Ri re bu le be bis, mud mi vi brZo lis, 
uke Te sis ken swraf vis sim bo lo a. 
uni ver si tet ma da mar wmu na sa ku Tar 
Se saZ leb lo beb Si, da mex ma ra uke Te
sad ga mec no sa ku Ta ri Ta vi.

Cem Tvis uc na u ri grZno baa iyo 
fa kul te tis sa u ke Te so stu den ti, 
rad gan Cem ir gvliv bev ri ni Wi e ri 
da Sro mis moy va re Ta na fa kul te te
li a. rac Se e xe ba rCe vebs, Tu abi tu
ri en tebs surT, rom mom dev no oTxi 
we li ada mi a nebs da ak vir dnen, eZe
bon al ter na ti va, ga i gon mra val
fe rov ne bis mniS vne lo ba, da i na xon 
prob le me bi sul sxva kuTx iT da, rac 
mTa va ri a, eca don mi i Ron axa li cod
na Cve va, ma Sin so ci a lur da po li
ti kur mec ni e re ba Ta fa kul te ti amis 
sa u ke Te so sa Su a le ba a.

irak li jo xa Ze, zust da sa bu ne
bis mety ve lo mec ni e re ba Ta fa kul
te ti:

uni ver si te ti sko lis gan gan
sxva ve biT sa Su a le bas gvaZ levs Se
var Ci oT kon kre tu li mi mar Tu le
ba, ro me lic gva in ter sebs da mTe li 
yu radR e ba mis Ses wav las da vuT moT 
(Tum ca amiT ar vcdi lob sko lis dak
ni ne bas ,ram de na dac zo ga di ga naT le
ba da sa ba zi so cod na mniS vne lo va nia 
sxva das xva unar Cve ve bis Ca mo sa ya
li beb lad). Se sa ba mi sad am ar Ce vans 
yu radR e biT un da mo ve ki doT.

da ba li kla se bi dan ve mom won da 
ma Te ma ti ka, Tum ca ko ma rov Si ga das
vlis Sem dgom axal dargs fi zi kas ga
ve ca ni da ma Sin ve mo nus xu li dav rCi. 
sko lis dam Tav re bis Sem deg ki swo
red am mi mar Tu le biT ga dav wyvi te 
moR va we o ba.

sag ne bis Ca mo naT va li ro ca vna
xe, me go na yo ve li ve sko la Si mqon da 
nas wav li, Tum ca ~i me de bi ga mic ruv
da~ da bev ri ra mis swav la dam Wir da. 
me sa me kur si dan Ca ver Te sa mec ni e ri 
kvle va Si ma Ra li ran gis mec ni e reb
Tan, vis ga nac uam ra vi ram vis wav le. 
amas gar da, yo vel se mes trSi sti pen
di an ti var da ~ji bis fuls” mxo lod 
kar gi swav liT da ma Ra li niS ne biT 
ga mo vi mu Sa veb. uni ver si te tis da
fi nan se biT vim yo fe bo di sxva das xva 
kon fe ren ci a ze, maT So ris ta i lan
dSic.

Ce mi war ma te be bi uam ra vi Sro mi
sa da na Te li Ra me e bis Se de gi a, ase ve 
pro fe so re bi sa da kur se le bis dam
sa xu re ba a, rom le bic mu dam mex ma re
bi an win svla Si.

yve las vur Cev di im mi mar Tu le
na ze Ca a ba ron rac Ta vad surT da 
ara ima ze, rac po pu la ru lia an nac
nob ma ur Ci a, Tum ca Tu ki ga dawy vetT 
zust da sa bu ne bis mety ve lo mec ni e
re be bis fa kul tet ze Ca ba re bas, ker
Zod fi zi kis mi mar Tu le biT, sa ku Ta
ri ga moc di le bi dan, ase ve msof li os 
uni ver si te te bis re i tin gu li si i dan 
vur Cev, rom Tsu Si Ca a ba ron.

stu den te bi uni ver si te tis Se sa xeb

eqsponatebi gamofenidan `pirveli~
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ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ის
ტორია 1918 წლიდან იწყება და ქართული უნივ
ერსიტეტის გახსნას უკავშირდება. დღევანდელი
სახით ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
2005 წელს შეიქმნა ყოფილი ფილოსოფიის, ფი
ლოლოგიის, აღმოსავლეთმცოდნეობის, ისტორი
ის,დასავლეთევროპისენებისადალიტერატურის,
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ პროფესიათა ფა
კულტეტებისბაზაზე.
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მი

სიაა ტოლერანტულიდა კონკურენტუნარიანი სას
წავლო და კვლევითი გარემოს შექმნა; ინტელექ
ტუალური, მოქალაქეობრივი, კულტურული და
მორალურზნეობრივი ფასეულობების დანერგვა;
კვლევის შედეგებისა და სწავლების თანამედრო
ვემეთოდებისინტეგრირებასაუნივერსიტეტოსივ
რცეში.
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ამ

ოცანაა ფუნდამენტური და გამოყენებითი კვლე
ვების მხარდაჭერა, სასწავლო პროცესის მუდმივი
სრულყოფა; იდეების თავისუფლების, შემოქმედე
ბითიდაანალიტიკურიაზროვნებისგანვითარების
ხელშეწყობა; ერთი მხრივ, ტრადიციების შენარ
ჩუნებადა გადაცემა, ხოლო, მეორე მხრივ, ინოვ
აციებისა და თანამედროვე გამოწვევების მიღება
და საზოგადოების აქტუალური და ცვალებადი
მოთხოვნებისდაკმაყოფილება.
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათაფაკულტეტის პრი

ორიტეტია ჰუმანიტარულ დარგებში მეცნიერული
კვლევების განვითარება და კვლევაზე დაფუძნებუ
ლისაგანმანათლებლოსაქმიანობა.
ფაკულტეტზეამჟამადსწავლობს6259სტუდენტი

დამუშაობს190პროფესორი.ჰუმანიტარულმეცნი
ერებათაფაკულტეტზეხორციელდებაშემდეგისა
ბაკალავროსაგანმანათლებლოპროგრამები:

ZiriTadi da damatebiTi specialobebi:

ფილოსოფია; ისტორია; არქეოლოგია; ეთნო
ლოგია; კულტურის კვლევები; ხელოვნებათმცოდ
ნეობა; კავკასიოლოგია; არაბისტიკა; ირანისტიკა;
ასირიოლოგია; თურქოლოგია; არმენოლოგია; ებ
რაისტიკაარამეისტიკა;ქართულიფილოლოგია;ინ
გლისურიფილოლოგია;გერმანულიფილოლოგია;
სკანდინავიური ფილოლოგია; ფრანგული ფილო
ლოგია;იტალიურიფილოლოგია;ესპანურიფილო
ლოგია; რუსული ფილოლოგია; ახალი ბერძნული
ფილოლოგია; კლასიკური ფილოლოგია; ბიზანტი
ურიფილოლოგია;ამერიკისმცოდნეობა;სახვითიხე
ლოვნება; ტელეკინო ხელოვნება; კავკასიოლოგია
(რუსულენოვანი); რუსული ფილოლოგია (რუსულე
ნოვანი).

damatebiTi specialobebi:

გამოყენებითი ენათმეცნიერება; შორეული აღ
მოსავლეთის რეგიონმცოდნეობა; რუსეთისმცოდ
ნეობა;თეოლოგია.

profesiuli da sxva saganmanaTleblo 
programebi:

ტანსაცმლისდიზაინი(IVდაVსაფეხური);კინო
ტელერეჟისურა (IVდაV საფეხური); ბიბლიოთეკ
არის მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამა;
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო
პროგრამა (აზერბაიჯანულენოვანი, სომხურენოვა
ნი, აფხაზურენოვანი და ოსურენოვანი სტუდენტე
ბისათვის).

sabakalavro programebze miRebis 
procedurebi:

საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლების უფლე
ბითსარგებლობენერთიანიეროვნულიგამოცდე
ბისშედეგადჩარიცხულიაბიტურიენტები.
აბიტურიენტებმაუნდაჩააბარონგამოცდა3სა

ვალდებულოსაგანში (ქართულიენადალიტერა
ტურა,ზოგადიუნარები,უცხოენა)დაერთარჩევით
საგანშილიტერატურაანისტორია.

თითოეულ საგანში დაწესებულია მინიმალური
კომპეტენციისზღვარი:
ქართულიენადალიტერატურა40%+1;
უცხო ენა  40%+1 (ინგლისური ფილოლოგიის

არჩევისშემთხვევაშიინგლისური50%+1);
ზოგადიუნარები30%+1;
ლიტერატურა/ისტორია40%+1.

misaRebi kontingenti:

20172018სასწავლოწელსჰუმანიტარულმეცნი
ერებათაფაკულტეტისაბაკალავროპროგრამებზე
მიიღებს700 აბიტურიენტს. მათგან400 აბიტურიენ
ტს სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებულ
პროგრამებზე.

saxelmwifos mier srulad 
dafinansebuli programebia:

ქართულიფილოლოგიამისაღებიკონტინგენ
ტი200აბიტურიენტი;ისტორია მისაღებიკონტინ
გენტი 150 აბიტურიენტი; არქეოლოგია  მისაღები
კონტინგენტი25აბიტურიენტი;ფილოსოფიამისა
ღებიკონტინგენტი25აბიტურიენტი.

misaniWebeli kvalifikacia / dasaqmeba:

ჰუმანიტარულმეცნიერებათაფაკულტეტისბაკა
ლავრიატის კურსდამთავრებულს შეუძლიადასაქ
მდეს საჯაროდაწესებულებებში, მართვის სახელ
მწიფო ორგანოებში, განათლების, მეცნიერების,
კულტურის სფეროში, შესაბამისი პროფილის სას
წავლოკვლევით დაწესებულებებში, სკოლებში,
ინსტიტუტებში, მუზეუმებში, არქივებში, გამომცემ
ლობებში, ბიბლიოთეკებში, ტურისტულფირმებში,
სამხატვრო გალერეებში, მასმედიაში, საერთაშო
რისოდაარასამთავრობოორგანიზაციებშიდასხვ.

resursebi studentebisTvis:

ფაკულტეტზეპრიორიტეტულიაენებისსწავლე
ბა. ფაკულტეტი სტუდენტებს სთავაზობს შემდეგი
ენებისშესწავლას:
ქართველურიენები(ქართული,სვანური,მეგ

რული,ლაზური);
 ევროპული ენები (ინგლისური, გერმანული,

ფრანგული, ესპანური, იტალიური, პორტუგალი
ური,ახალიბერძნული,ნორვეგიული,შვედური);
სლავურიენები(რუსული,პოლონური,უკრა

ინული);
 აღმოსავლური ენები (არაბული, სპარსული,

თურქული,ებრაული,იაპონური,ჩინური);
კლასიკურიენები(ლათინური,ძველიბერძნუ

ლი);
ძველიცივილიზაციისენები(შუმერული,აქად

ური,ხეთური,ძველიეგვიპტური);
 კავკასიური და კავკასიაში გავრცელებული

ენები(აფხაზური,ადიღეური,ჩეჩნური,ხუნძური,უბ
იხური, თაბასარანული, უდიური, ბაცბური, ინგუშუ
რი,სომხური,ოსური,აზერბაიჯანული).

studenturi cxovreba:

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუ
დენტებს საშუალება აქვთ, თეორიული და პრაქტი
კული ცოდნა განამტკიცონ სასწავლოსამეცნიერო
ექსპედიციებში. მომავალ არქეოლოგებს, ფოლ
კლორისტებს, ეთნოლოგებს, ქართველური ენების
სპეციალისტებს, ხელოვნებათმცოდნეებს ყოველ
ზაფხულს შესაძლებლობა ეძლევათ, გაემგზავრონ
საქართველოსსხვადასხვაკუთხეში,შეაგროვონემ
პირიულიმასალადაშეიძინონპრაქტიკულიმუშაობ
ისუნარჩვევები.
ჰუმანიტარულმეცნიერებათაფაკულტეტზეწარ

მატებით ფუნქციონირებს: არქეოლოგიის სასწავ
ლოლაბორატორია, სადაც სტუდენტები სწავლო
ბენ არქეოლოგიური მასალის ლაბორატორიულ
დამუშავებას; სამხატვრო სტუდია; ტელეკინო ხე
ლოვნებისსასწავლოსტუდია.
ფაკულტეტზე ხშირად ეწყობა მრავალფეროვა

ნი სტუდენტური ღონისძიებები: სამეცნიერო კონ
ფერენციები, ლიტერატურული საღამოები, გამო
ფენები,თემატურიშეხვედრები,საჯაროლექციები,
ფილმებისჩვენებადაგანხილვა,სტუდენტურიკონ
კურსები.
ჰუმანიტარულმეცნიერებათაფაკულტეტზემუშა

ობსჰუმანიტარულმეცნიერებათასხვადასხვადარ
გისსტუდენტთა20სამეცნიეროწრე.
ჰუმანიტარულმეცნიერებათაფაკულტეტისსტუ

დენტებისტაჟირებასგადიანსახელმწიფოდაწესე
ბულებებსა და კერძო სტრუქტურებში, ასევე სხვა
დასხვაარასამთავრობოორგანიზაციაში.
წარჩინებულ სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ

მონაწილეობამიიღონგაცვლითპროგრამებშიგერ
მანიის, საფრანგეთის, საბერძნეთის, იტალიის, პო
ლონეთის,უნგრეთის,ლატვიის,ესტონეთის,თურქე
თის,ეგვიპტის,ქუვეითის,კატარის,ირანისადასხვა
ქვეყნების უმაღლეს სასწავლებლებსა და საზაფხუ
ლოსკოლებში.

sakontaqto informacia:

0179,თბილისი,ი.ჭავჭავაძისგამზ.N1,
თსუIკორპუსი.
ტელ: (+99532)2250485(დეკანატი).
ელ.ფოსტა:humanities@tsu.ge

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

zust da
sabunebismetyvelo
mecnierebaTa 
fakulteti

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სა
ხელმწიფოუნივერსიტეტისზუსტდასაბუნებისმეტყვე
ლომეცნიერებათაფაკულტეტისმისიაარის:მაღალი
ხარისხისგანათლებისუზრუნველყოფათანამედრო
ვეფუნდამენტურიდაგამოყენებითიკვლევებისგან
ხორციელება; კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება;
მოტივირებული და ნიჭიერი სტუდენტების მიზიდვა
და მათი კარიერული განვითარების ხელშეწყობა;
კვლევებისა და სწავლების ინტერნაციონალიზაცია.
ფაკულტეტიაერთიანებს8დეპარტამენტს,23სამეც
ნიეროკვლევითინსტიტუტს,35სასწავლოკვლევით
ლაბორატორიას,2ბიბლიოთეკას,12კომპიუტერულ
კლასსდა1რესურსცენტრს.ძირითადსასწავლოდა
კვლევით საქმიანობას ახორციელებს მათემატიკის,
კომპიუტერული მეცნიერებების,ფიზიკის, ქიმიის, ბი
ოლოგიის, გეოლოგიის, გეოგრაფიის, ელექტრული
და ელექტრონული ინჟინერიის დეპარტამენტები.
სამეცნიეროკვლევებისთვალსაზრისითზუსტდასა
ბუნებისმეტყველომეცნიერებათაფაკულტეტიუდავო
ლიდერია, როგორც თბილისის სახელმწიფო უნივ
ერსიტეტში ისე საქართველოში. ამაზე მეტყველებს
ადგილობრივიდასაერთაშორისოფონდების მიერ
დაფინანსებული სამეცნიეროდა სასწავლო პროექ
ტებისადამაღალრეიტინგულსაერთაშორისოგამო
ცემებში პუბლიკაციათა რაოდენობა; ადგილობრივ
დასაერთაშორისოსამეცნიეროკონფერენციებსადა
სემინარებზეფაკულტეტისსახელითწარდგენილიას
ობითმოხსენება.
ფაკულტეტის სამეცნიერო პოტენციალს სრუ

ლად წარმოაჩენს ყოველწლიური საფაკულტეტო
სამეცნიერო კონფერენცია (http://conference.ens
2013.tsu.ge/, http://conference.ens2014.tsu.ge/, http://
conference.ens2015.tsu.ge/, http://conference.ens
2016.tsu.ge/,http://conference.ens2017.tsu.ge/).მასში
პროფესორებთანერთადმონაწილეობენდოქტო
რანტურის, მაგისტრატურისა და ბაკალავრიატის
სტუდენტები.
ზუსტდასაბუნებისმეტყველომეცნიერებათაფა

კულტეტზეაკადემიურიპერსონალისრაოდენობაა
155, აქტიური სტუდენტებისრაოდენობა: ბაკალავ
რიატი  2829, მაგისტრატურა  353,დოქტორანტუ
რა89.

sabakalavro saganmanaTleblo 
programebi:

კომპიუტერული მეცნიერება; მათემატიკა; ფი
ზიკა; ქიმია; ბიოლოგია; გეოგრაფია; გეოლოგია;
ელექტრონიკა; გამოყენებითი ბიომეცნიერებები
და ბიოტექნოლოგია; ეკოლოგია; კომპიუტერული
მეცნიერება(ქართულფრანგული).

20152016 სასწავლო წელს ფაკულტეტზე ეტაპ
ობრივადამოქმედდასანდიეგოსსახელმწიფოუნ
ივერსიტეტისოთხისაბაკალავროპროგრამა:ელ
ექტრული ინჟინერია; კომპიუტერული ინჟინერია;
ქიმიაბიოქიმია;კომპიუტერულიმეცნიერება.

sabakalavro programebze miRebis 
procedurebi:

საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლების უფლე
ბითსარგებლობენერთიანიეროვნულიგამოცდე
ბისწესითჩარიცხულიაბიტურიენტები.

savaldebulo gamocdebi:

 ზოგადიუნარები(კოეფიციენტი4);
 ბიოლოგია/მათემატიკა/ქიმია/გეოგრაფია/
ფიზიკა(კოეფიციენტი6);

 უცხოენა(კოეფიციენტი1);
 ქართულიენადალიტერატურა(კოეფიციენ
ტი1).

misaRebi kontingenti:

სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებული
პროგრამებია: მათემატიკა  100 ადგილი, ქიმია
100ადგილი,ბიოლოგია100ადგილი,ფიზიკა 
100ადგილი;
სხვა საბაკალავრო პროგრამებისთვის კვოტე

ბია:კომპიუტერულიმეცნიერება120;გეოგრაფია
100; გეოლოგია  30; ელექტრონიკა  30; გამოყე
ნებითიბიომეცნიერებებიდაბიოტექნოლოგია35;
ეკოლოგია  30; კომპიუტერულიმეცნიერება (ქარ
თულფრანგული)15.

kvotebi san diegos saxelmwifo 
universitetis programebisTvis:

ელექტრულიინჟინერია30;
კომპიუტერულიინჟინერია40;
ქიმიაბიოქიმია60;
კომპიუტერულიმეცნიერება70.

სანდიეგოსსახელმწიფოუნივერსიტეტისსაბა
კალავრო პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტებს
პირველი სასწავლოწლის ბოლოსმოეთხოვებათ
TOEFLისგამოცდისჩაბარებასანდიეგოსსახელ
მწიფო უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი მინიმა
ლურიკომპეტენციით.

misaRebi kontingenti:

სულ ფაკულტეტზე 20172018 სასწავლო წლის
საბაკალავროპროგრამებზემისაღებიკონტინგენ
ტია 960. მათ შორის ქართულენოვანი და ფრან
გულქართული პროგრამებისთვის გამოიყო 760
ადგილი,ხოლოსანდიეგოსსახელმწიფოუნივერ
სიტეტისპროგრამებისთვის200ადგილი.
სანდიეგოსსახელმწიფოუნივერსიტეტისსაბა

კალავროპროგრამებზესწავლისსაფასურია7500
ამერიკულიდოლარისეკვივალენტილარში.

dasaqmebis sfero:

განათლების, მეცნიერების, შესაბამისი პროფი
ლისსასწავლოკვლევითიდაწესებულებები,მარ
თვისსახელმწიფოორგანოები,ბიზნესისსფერო.

damatebiTi informacia:

სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სა
ბაკალავრო პროგრამებზე სასწავლო პროცესი
წარიმართებაინგლისურენაზე.წარმატებულისტუ
დენტები მიიღებენ სტიპენდიას. მათთვის აგრეთვე
გათვალისწინებულია სასწავლო მივლინება სან
დიეგოს სახელმწიფოუნივერსიტეტში. პროგრამის
კურსდამთავრებულებითსუსდიპლომთანერთად
მიიღებენსანდიეგოსსახელმწიფოუნივერსიტეტის
დიპლომს.
ფაკულტეტზე ფუნქციონირებს სტუდენტთა სა

მეცნიეროწრეები.ფაკულტეტიფინანსურადხელს
უწყობს წარმატებულ სტუდენტთა მონაწილეობას
სხვადასხვა სამეცნიერო ღონისძიებებში. კონკურ
სის საფუძველზე ბაკალავრიატის წარჩინებული
სტუდენტები სემესტრულად იღებენ პრეზიდენტის
სტიპენდიას. ზოგიერთ პროგრამაზე დაწესებულია
სახელობითი სტიპენდიები; ასევე კონკურსის სა
ფუძველზე ფაკულტეტი ნაწილობრივ ფარავს მა
გისტრატურისწარჩინებულისტუდენტებისსწავლის
საფასურს.
სწავლის გადასახადის თვალსაზრისით განსა

კუთრებით შეღავათიანი პირობებია დაწესებული
დოქტორანტებისათვის.

sakontaqto informacia:

0179,თბილისი,ი.ჭავჭავაძისგამზ.N3,
თსუIIკორპუსი.
ტელ.: (+99532)2290807(დეკანატი).
ვებგვერდი:
https://www.tsu.ge/ge/faculties/science/
ojyqp0d9tyfxg2m/

socialur da 
politikur 
mecnierebaTa 
fakulteti

ივანე ჯავახიშვილისსახელობისთბილისისსა
ხელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლი
ტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი შედგება 6 სას
წავლოსამეცნიერო მიმართულებისგან: პოლიტი
კისმეცნიერება,ჟურნალისტიკადამასობრივიკო
მუნიკაციები, საერთაშორისო ურთიერთობები, სა
ზოგადოებრივი გეოგრაფია, სოციალური მუშაობა
დასოციოლოგია,ინტერდისციპლინურიკვლევები.
ფაკულტეტზე სწავლობს 3555 სტუდენტი, მათ

შორისსაბაკალავროპროგრამაზე2665,სამაგის
ტრო პროგრამებზე  676, სადოქტორო პროგრა
მებზე  214. ფაკულტეტის სასწავლოსამეცნიერო
პროცესში ჩართულია64 პროფესორი (16 სრული,
29ასოცირებულიდა19ასისტენტპროფესორი).
ფაკულტეტის ფარგლებში წარმოდგენილი სა

მივე საფეხურის პროგრამები ხორციელდება დო
ნორიორგანიზაციების,დასავლეთის წამყვანი უნ
ივერსიტეტებიდან გაზიარებული სწავლების სტან
დარტებისადაადგილობრივიკვალიფიციურიკად
რებისცოდნისადაგამოცდილებისსაფუძველზე.

abiturientis megzuri 2017
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sabakalavro saganmanaTleblo 
programebi:

 პოლიტიკისმეცნიერება;
 ჟურნალისტიკადამასობრივიკომუნიკაცი
ები(ქართულენოვანიდაქართულრუსულე
ნოვანიპროგრამები);

 საერთაშორისოურთიერთობები;
 საზოგადოებრივიგეოგრაფია;
 სოციალურიმუშაობა;
 სოციოლოგია.

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

sabakalavro programebze miRebis 
procedurebi:

საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხვა ხდება
ერთიანიეროვნულიგამოცდებისსაფუძველზე;
ჩასაბარებელისაგნებია:
ზოგადიუნარები;
ქართულიენა;
უცხოენა(ინგლისური,გერმანული,ფრანგული,

რუსული);
ისტორია/გეოგრაფია/მათემატიკა.

misaRebi kontingenti:

საზოგადოებრივიგეოგრაფია60;
სოციოლოგია60;
სოციალურიმუშაობა40;
პოლიტიკისმეცნიერება70;
საერთაშორისოურთიერთობები60;
ჟურნალისტიკადამასობრივიკომუნიკაციები70;
ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაციები

(ქართულრუსული)40.

misaniWebeli kvalifikacia / dasaqmeba:

საბაკალავროპროგრამისწარმატებითდასრუ
ლების შემთხვევაში, ფაკულტეტის კურსდამთავ
რებულსენიჭებაბაკალავრისხარისხი(Bacalaurus
Artium)შესაბამისდარგში.
ფაკულტეტის კურსდამთავრებულებს, მოქმედი

პროგრამების დასრულების საფუძველზე მიღებუ
ლიკვალიფიკაციისშესაბამისად,ეძლევათშესაძ
ლებლობადასაქმდნენსაჯაროდაადგილობრივი
თვითმმართველობის დაწესებულებებში, არასამ
თავრობოდა კერძო სექტორებში, სხვადასხვა სა
ხისმედიადასაინფორმაციოსამსახურებში.

resursebi studentebisTvis:

ფაკულტეტს ემსახურება 64 პროფესორი, ასევე
მოწვეულიადგილობრივიდაუცხოელიპროფესო
რები.
ფაკულტეტზემოქმედებს:2რესურსცენტრი,ტე

ლერადიო ლაბორატორია და მულტიმედიაცენ
ტრი,რომლებიცაღჭურვილიაუახლესიტექნიკით.
სტუდენტების მხარდაჭერა: ფაკულტეტი სტუ

დენტთა მხარდაჭერას უზრუნველყოფს სტაჟირე
ბის პროგრამებში მონაწილეობის ხელშეწყობით,
საველე პრაქტიკებით, სასწავლოსტუდენტური
ჟურნალგაზეთებისგამოცემით;საზღვარგარეთსა
მეცნიეროკონფერენციებში,სემინარებსადამოდე
ლირებულ თამაშებში მონაწილეობის მისაღებად
საჭიროხარჯებისდაფარვით.
ფაკულტეტის სტუდენტებს აქვთ საზღვარგარე

თის სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში სწავ
ლის გაგრძელების შესაძლებლობა, გაცვლით
პროგრამებში მონაწილეობის გზით. ფაკულტეტის
წარჩინებული სტუდენტები ფინანსდებიან სახელ
მწიფოდასახელობითისტიპენდიებით.
ფაკულტეტზე შექმნილია შესაბამისი პირობები

სტუდენტთა სამეცნიეროკვლევითი უნარების გა
სავითარებლად; ამ მიზნით ფაკულტეტი ატარებს
რეგულარულსაუნივერსიტეტო, საფაკულტეტოდა
სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ერ
თობლივსამეცნიეროკონფერენციებს.ამასთანავე
ფაკულტეტზემოქმედებსსტუდენტთაორისამეცნი
ეროჟურნალი“ახალგაზრდამკვლევართაჟურნა
ლი“www.jyr.tsu.geდა“სტუდენტთაჟურნალისოცი
ალურმეცნიერებებში“www.sjss.tsu.ge.
ინგლისურიენისსწავლება:სოციალურდაპო

ლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, სპეციალ
ობებისსაჭიროებებიდანგამომდინარე, სავალდე
ბულოა ინგლისური ენის შესწავლა, მიუხედავად
იმისა,თურომელიუცხოენაჩააბარასტუდენტმამი
საღებგამოცდაზე.ფაკულტეტიხელმძღვანელობს
ინგლისური ენის სწავლების შედეგზეორიენტირე
ბულისისტემით,რაცგულისხმობსინგლისურიენის
B2დონეზეათვისებას.

sakontaqto informacia:

0179,თბილისი,ჭავჭავაძისგამზ.N8,
VIკორპუსი.
ტელ.: (+99532)2290594(დეკანატი).
ტელ.: (+99532)2251735
 (სასწავლოდეპარტამენტი).
 (+99532)2221101(233)
 (სტუდენტთამომსახურების
 ცენტრი).
ფაქსი: (+99532)2290594.
ვებგვერდი:
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/social/news
https://www.facebook.com/groups/TSU.SOCPOL/

ekonomikisa 
da biznesis 
fakulteti

უნივერსიტეტში ეკონომიკური მეცნიერებისა
დასპეციალობებისგანვითარებამისიდამაარსებ
ლის  ივანე ჯავახიშვილის სახელთანაა დაკავში
რებული.ეკონომიკისფაკულტეტიდამოუკიდებელ
სტრუქტურად1931წელსჩამოყალიბდა1922წელს
გახსნილი სოციალურეკონომიკური ფაკულტეტის
ბაზაზე.
დღევანდელი ეკონომიკისა და ბიზნესის ფა

კულტეტი ჩამოყალიბდა უკანასკნელ წლებში გან
ხორციელებულიმნიშვნელოვანირეფორმებისშე
დეგად,ბოლონიისპროცესისშესაბამისად.
ფაკულტეტისმიზანიასისტემურობისადაუწყვე

ტობის პრინციპებზე დაფუძნებული მაღალხარის
ხიანი, ხელმისაწვდომი და თანამედროვე დონის
ეკონომიკური და ბიზნესგანათლების უზრუნველ
ყოფა,შრომისსაერთაშორისობაზარზეკონკურენ
ტუნარიანისპეციალისტებისმომზადება.
ბოლო წლების სტატისტიკური მონაცემების

მიხედვით, ეკონომიკის და ბიზნესის ფაკულტეტი
ერთერთილიდერიასაქართველოშიყველაზემა
ღალრეიტინგული პირველკურსელების რაოდენ
ობისმიხედვით.
თსუეკონომიკისადაბიზნესისფაკულტეტიმაქ

სიმალურადცდილობს ხელიშეუწყოს სტუდენტთა
საწარმოო პრაქტიკებს, სტაჟირებას და თეორი
ული ცოდნის პრაქტიკით გამყარებას. ამ მიზნით
იგისხვადასხვაკერძოსაწარმოსათუსახელმწიფო
სტრუქტურასთანდებსხელშეკრულებებსდააფორ
მებსმემორანდუმებს.
თსუეკონომიკისადაბიზნესისფაკულტეტზეამ

ჟამად სწავლობს 5300ზე მეტი სტუდენტი, ხოლო
პროფესორთარაოდენობაააჭარბებს100.

sabakalavro saganmanaTleblo 
programebi:

 ეკონომიკა;
 ბიზნესისადმინისტრირება;
 ტურიზმი;
 ეკონომიკა(ინგლისურენოვანისაბაკალავრო
პროგრამაეკონომიკისსაერთაშორისოსკო
ლაISET).

miRebis procedurebi:

ეკონომიკის და ბიზნესის ფაკულტეტის საბაკა
ლავრო პროგრამაზე სწავლის უფლების მოსაპო
ვებლად აბიტურიენტმა წარმატებით უნდა ჩააბარ
ოსერთიანიეროვნულიგამოცდებიშემდეგსაგნებ
ში:
 ქართულიენადალიტერატურა;
 უცხოენა;
 ზოგადიუნარები;
 მათემატიკა.

misaRebi kontingenti:

ეკონომიკისპროგრამა400(100%იანისახელ
მწიფოპროგრამულიდაფინანსება);
ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო

პროგრამა300;
ტურიზმისსაბაკალავროპროგრამა25;
ეკონომიკისინგლისურენოვანიპროგრამა50.

misaRebi kvalifikacia / dasaqmeba:

ეკონომიკის ბაკალავრებსა და ბიზნესის ადმი
ნისტრირების ბაკალავრებს შესაძლებლობა აქ
ვთ დასაქმდნენ სახელმწიფო დაწესებულებებსა
და კომერციულ სტრუქტურებში, კერძოდ, საქარ
თველოს პარლამენტის აპარატში, პრეზიდენტის
ადმინისტრაციაში, მთავარობის კანცელარიაში,
ეკონომიკური პროფილის სამინისტროებში, სა
ქართველოში საერთაშორისო ორგანიზაციებსა
და მათწარმომადგენლობებში, ეროვნულდა კო

abiturientis megzuri 2017

varZiis student
arqeologTa  merve
saerTaSoriso
konferencia

iaponeli poetis
iasuhiro iocumotis 
moxseneba _
„Tanamedrove
iaponuri poezia“

NASAs mTavari
inJinris sajaro
leqcia TsuSi

Tsu Fab Lab-Si

Tsu profesorebis 
wignis „WiaTuris
municipalitetis 
karstuli mRvimeebi“ 
prezentacia sveris 
karstul mRvimeSi

Tsu arqeologebma 
grakliani goraze 
axali arqeologiuri 
artefaqtebi aRmoaCines
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მერციულ ბანკებში, სახელმწიფო აუდიტის სამსა
ხურში,საფონდო,სასაქონლო,სავალუტოდასხვა
ეროვნულბირჟებზე,ნებისმიერორგანიზაციულსა
მართლებრივი საკუთრების მქონე საწარმოებში,
არასამთავრობოორგანიზაციებში,სამეცნიეროდა
სასწავლოდაწესებულებებში,საერთაშორისოორ
განიზაციებში.
ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრებს ტუ

რიზმში შეუძლიათ დასაქმდნენ: სპეციალიზებულ
ტუროპერატორკომპანიებში, კურორტისმენეჯმენ
ტისკომპანიებში,კონვენციებისადავიზიტორთაბი
უროსმენეჯერის,საჯაროსექტორისდატურიზმთან
დაკავშირებულ ორგანიზაციებში, სასტუმრო ქსე
ლებში,საკვებისადასასმელისმენეჯერის,საკონ
ვენციო მენეჯერის, გაყიდვებისა და მარკეტინგის
მენეჯერის, ფრონტდესკის მენეჯერის, ოთახების
განხრისმენეჯერისდასხვაპოზიციებზე.

resursebi studentebisTvis:

საბაკალავრო პროგრამებიდან სამი მათგანი
შეიცავსარჩევითმოდულებს:
ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის მოდუ

ლები:
 ეკონომიკურიპოლიტიკა;
 მაკროეკონომიკა;
 საერთაშორისოეკონომიკა;
 მენეჯერულიეკონომიკა;
 ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომ
იკა;

 ეკონომიკურიდასოციალურისტატისტიკა;
 შრომისეკონომიკა.
ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამის მოდუ

ლები:
 საბუღალტროაღრიცხვა;
 მარკეტინგი;
 მენეჯმენტი;
 ფინანსებიდასაბანკოსაქმე;
 ტურიზმისადამასპინძლობისმენეჯმენტი;
 საერთაშორისობიზნესი;
 ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენ
ტი.

ტურიზმისპროგრამისმოდულები:
 ტურიზმისმენეჯმენტი,
 სასტუმროსმენეჯმენტი.

fakultetis saerTaSoriso kavSirebi

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი თანამ
შრომლობს სხვადასხვა ქვეყნის წამყვან უნივერსი
ტეტებთან. სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ მონა
წილეობამიიღონგაცვლითპროგრამებშიდამოიპ
ოვონ დაფინანსება ერთობლივი სამეცნიერო კონ
ფერენციების, სემინარების, კვლევების წარმართვის
მიმართულებით. ფაკულტეტი პერიოდულად იწვევს
მსოფლიოშისახელგანთქმულმეცნიერებსდაისინი
კითხულობენლექციასემინარებსჩვენისტუდენტები
სათვის;პარტნიორუნივერსიტეტებთანერთადეწყო
ბაერთობლივიპროექტები;სამეცნიეროკონფერენ
ციებიდასემინარები.
ფაკულტეტზემოწვეულიპროფესორისსტატუსით

ლექციებსკითხულობსცნობილიგერმანელიმეწარ
მე, ბავშვთა კვების მსოფლიოში ცნობილი ბრენდის
”HIPP”ისმფლობელი,თსუსაპატიოდოქტორიკლა
უს ჰიპი. ამავე დროს, ყოველწლიურად, იგი თავად
არჩევს 23 სტუდენტს და სრული დაფინანსების პი
რობებშიიწვევსგერმანიაში,საკუთარსაწარმოში,სა
ზაფხულოპრაქტიკისგასავლელად.
ფაკულტეტზე არსებობს ეკონომიკური პოლი

ტიკის ქართულგერმანული ინსტიტუტი, რომელიც
ბერლინისტექნიკურიუნივერსიტეტისხელშეწყობით
დაგერმანიისაკადემიურიურთიერთგაცვლისსამსა
ხურისDAADისფინანსურიდახმარებითრეგულარუ
ლად უწევს ორგანიზებას ეკონომიკური პოლიტიკის
ფორუმს “თბილისის ბალკონი”,რომელშიც მონაწი
ლეობას იღებენ გერმანიის, საქართველოსდა სხვა
ქვეყნების გამოჩენილი მეცნიერები და პრაქტიკოსი
სპეციალისტები.
ეკონომიკისდაბიზნესისფაკულტეტიპერიოდულ

ადორგანიზებასუწევსსხვადასხვასახის(მათშორის
საერთაშორისო) კონკურსებს, ბიზნეს ოლიმპიადებ
სათუსტუდენტურკონფერენციებს. ასევე ჩვენი სტუ
დენტები ხშირადმონაწილეობენ საქართველოსთუ
საერთაშორისო მასშტაბით გამართულ მსგავს ღო
ნისძიებებში (ხშირ შემთხვევაშითსუდაფინანსებით)
საიდანაც ისინი, როგორც წესი, გამარჯვებულები
ბრუნდებიან.
თსუეკონომიკისადაბიზნესისფაკულტეტიძირი

თადისპეციალობის(ეკონომიკის,ბიზნესისადმინის
ტრირება,ტურიზმი)სტუდენტებსსაშუალებასაძლევს
მიიღონდამატებითი (მაინორი) სპეციალობა “ეკონ
ომიკის” ან “ბიზნესის ადმინისტრირების” მიმართუ
ლებით.ასევე,ეკონომიკისადაბიზნესისფაკულტეტი
თსუსსხვაფაკულტეტებისნებისმიერისპეციალობის
სტუდენტს აძლევს დამატებითი “ეკონომიკის სპეცი
ალობის”დაუფლებისშესაძლებლობას.დამატებითი
სპეციალობისდაუფლებისთვის პროგრამით გათვა
ლისწინებულია 60 კრედიტის ათვისება სავალდებუ
ლოსასწავლოკურსებისგათვალისწინებით.

sakontaqto informacia:

უნივერსიტეტისქ.N2,თსუX(მაღლივი)
კორპუსი.
ტელ.:(+99532)2303671;
ფაქსი:(+99532)2300032;
ვებგვერდი:www.tsu.edu.ge/faculties/economics.
ელ.ფოსტა:economics@tsu.ge;
თსუეკონომიკისადაბიზნესისფაკულტეტის
ტურიზმისსკოლა:
0179,ვაჟაფშაველასგამზირი44,თბილისი.
ტელ.:(+99532)2391803;
ელ.ფოსტა:turskola@tsu.ge.
ეკონომიკისსაერთაშორისოსკოლაISET:
0108,თბილისი,ზანდუკელისქ.N16.
ტელ.:(+995)322507177;
ფაქსი:(+995)322998644;
ელ.ფოსტა:info@iset.ge
ვებგვერდი:www.iset.tsu.ge/

თსუ,ზუსტდასაბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათაფაკულტეტი:
0179,თბილისი,საქართველო,
ი.ჭავჭავაძისგამზ.3.
ტელ:+995(32)2232961,+995(32)2304019;
ვებგვერდი:www.tsu.ge/ge/faculties/science
ელ.ფოსტა:science@tsu.ge

iuridiuli 
fakulteti

თსუ იურიდიული ფაკულტეტი  პირველი იურ
იდიული ფაკულტეტი კავკასიაში  დაარსდა 1918
წლის 3 სექტემბერს; ამჟამად იურიდიულ ფაკულ
ტეტსჰყავს3600მდესტუდენტი;88პროფესორი.
უმაღლესი იურიდიული განათლება უნივერსი

ტეტშიეფუძნებასაუკუნოვანეროვნულტრადიციებს,
ასევე, მსოფლიო საგანმანათლებლო სისტემის სა
უკეთესოპრაქტიკასადატრადიციებს.ადგილობრი
ვიდაუცხოელისპეციალისტებიინტენსიურადმუშა
ობენიმმიზნით,რათამომავალთაობებსგაუზიარონ
საუკეთესოსაგანმანათლებლოგამოცდილება.
ფაკულტეტზეარსებობსსაერთაშორისოსამარ

თლისადასამართლისმიმართულება.სამართლის
მიმართულებაზეკითავისმხრივსისხლისსამარ
თლის, სამოქალაქო სამართლის, კონსტიტუციური
სამართლისა და ადმინისტრაციული სამართლის
მიმართულებები.
ფუნქციონირებს კვლევითი ინსტიტუტები: სა

კორპორაციო, საბანკო და ეკონომიკური სამარ
თლის ინსტიტუტი; საერთაშორისო სამართლის
ინსტიტუტი; კრიმინოლოგიის სამეცნიერო კვლევი
თიინსტიტუტი;სისხლისსამართლისადასისხლის
სამართლის პროცესის სამეცნიეროკვლევითი ინ
სტიტუტი;დავისგადაწყვეტილებისალტერნატიული
მეთოდებისსამეცნიეროკვლევითიინსტიტუტი;ძვე
ლი ქართული სამართლის, რომანისტიკისა (რო
მისკერძოსამართლის)დასამართლისისტორიის
სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი; შედარებითი
და ტრანსნაციონალური სისხლის სამართლის ინ
სტიტუტი;თანამედროვეკერძოსამართლისინსტი
ტუტი; ადმინისტრაციულმეცნიერებათა ინსტიტუტი;
ესპანურისამართლისინსტიტუტი.
ბიბლიოთეკები:სისხლისსამართლისმიმართუ

ლებისბიბლიოთეკა;კერძოსამართლისმიმართუ
ლების ბიბლიოთეკა; საერთაშორისო სამართლის
მიმართულება.
იურიდიულიფაკულტეტიწარმოადგენსთსუსა

განმანათლებლო სტრუქტურულ ერთეულს, რომე
ლიც აკადემიური თავისუფლებისა და ინსტიტუცი
ური ავტონომიის ფარგლებში ახორციელებს სას
წავლო პროგრამებსა და კვლევებს სამართლის
მიმართულებით.

sabakalavro saganmanaTleblo 
programebi:

სამართალი;საერთაშორისოსამართალი;
ევროპისმცოდნეობა;მიგრაციისმართვა.

sabakalavro programebze miRebis 
procedurebi:

სამართალი  ქართული ენა დალიტერატურა;
უცხოენა;ზოგადიუნარები;ისტორია205;მათემა
ტიკა164;ლიტერატურა41;
საერთაშორისოსამართალიქართულიენადა

ლიტერატურა;უცხოენა;ზოგადიუნარები;ისტორია
20;მათემატიკა20;

misaRebi kontingenti:

სამართალი410სტუდენტი;
საერთაშორისოსამართალი40სტუდენტი.

misaniWebeli kvalifikacia / dasaqmeba:

სამართლისა და საერთაშორისო სამართლის
სპეციალობებისსაბაკალავროპროგრამისდასრუ
ლების შემდეგ კურსდამთავრებული ფლობს იურ
ისტისპროფესიისშესაბამისთეორიულცოდნასდა
პრაქტიკულუნარებს;
სამართლის საბაკალავრო პროგრამის კურ

სდამთავრებულს ექნება შესაძლებლობა იმუშაოს
ნებისმიერ იმ თანამდებობაზე, სადაც მოითხოვება
სამართლის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი და
არარისაუცილებელისახელმწიფოსასერტიფიკატო
გამოცდისჩაბარება.ამავედროს,იგიუფლებამოსი
ლიასწავლაგააგრძელოსსამაგისტროპროგრამით,
რომელიცორიენტირებულია შემდგომიდონის სპე
ციალისტისა და მკვლევრის მომზადებაზე. საერთა
შორისოსამართლისსაბაკალავროპროგრამისკურ
სდამთავრებულებს შესაძლებლობა აქვთ, იმუშაონ
საქართველოსსაგარეოპოლიტიკისშიდა(საგარეო
საქმეთა სამინისტრო, იუსტიციის სამინისტრო, პარ
ლამენტის აპარატი,და სხვ.)და საგარეო (საელჩო,
საკონსულო)ორგანოებში,საერთაშორისოორგანი
ზაციებსადასაზოგადოებრივსექტორში.საერთაშო
რისომართლმსაჯულებისორგანოებშიმუშაობისპა
რალელურად შესაძლებლობა აქვთ საქართველოს
საერთო და საკონსტიტუციო სასამართლოებში, სა
ქართველოს აღმასრულებელ და საკანონმდებლო
ორგანოებშიმუშაობისა.

resursebi studentebisTvis:

სამართლისპრაქტიკულისწავლებახორციელ
დებაშემდეგკლინიკებში:უზენაესისასამართლოს
კლინიკა;საქალაქოსასამართლოსკლინიკა;სასა
მართლოგადაწყვეტილებებისგანზოგადებისკლი
ნიკასააპელაციოსასამართლოში;საკონსტიტუციო
სასამართლოს კლინიკა; სააპელაციო სასამარ
თლოს კლინიკა; მერიის იურიდიულიდახმარების
პროგრამის ფარგლებში არსებული საადვოკატო
კლინიკა; მედიაციის სასერტიფიკატო კლინიკა;
აღსრულების ეროვნული ბიუროს კლინიკა; სასჯე
ლაღსრულების კლინიკა; ცენტრალური საარჩევ
ნო კომისიის კლინიკა; პრაქტიკული სამართლის
კლინიკა;პრაქტიკულისამართლისკლინიკისსტა
ჟირება; „მარგველაშვილი,რეალქონსალთინგის“
საადვოკატო კლინიკა; იურიდიული დახმარების
სამსახურისკლინიკა;იურიდიულიდახმარებისსამ
სახურისკლინიკისსტაჟირება;იურიდიულიფირმა
„მგალობლიშვილი ყიფიანი ძიძიგურის“ საადვო
კატო კლინიკა; საადვოკატო და საარბიტრაჟო
კლინიკა; სამართლებრივი დახმარების ცენტრი
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს“
კლინიკა; იუსტიციის სასწავლო ცენტრის კლინი
კა; ადამიანის უფლებათა კლინიკა სახალხოდამ
ცველის აპარატში; ადვოკატთა პროფესიული ეთ
იკის კლინიკა; დანაშაულის პრევენციის ცენტრის
კლინიკა; იურიდიული კომპანია “კუპრაშვილი და
პარტნიორების” საადვოკატოკლინიკა; პოლიციის
აკადემიის კლინიკა; პროკურატურის კლინიკა; სა
სამართლოპრაქტიკის კვლევის,დოქტრინალური
ანალიზისა და განზოგადების კლინიკა ვალდებუ
ლებით სამართალში; სასამართლო პრაქტიკის
კვლევის,დოქტრინალურიანალიზისადაგანზოგა
დებისკლინიკასანივთოსამართალში;შპს“როდ
ლიდაპარტნიორების”საადვოკატოკლინიკა.
ფაკულტეტზე მოქმედებს იმიტირებული პროცესე

ბის დარბაზი: აშშის საელჩოსა და USAIDის მხარ
დაჭერით შექმნილი დარბაზი აღჭურვილია ყველა
იმშესაძლებლობით,რომელიცსასამართლოპრო
ცესისსიმულაციას,როგორციურიდიულიგანათლე
ბის ერთერთ ძირითად ატრიბუტს, უნდა გააჩნდეს.
იგი ერთგვარ უნივერსალურ მოდელზეა აგებული,
რაცსაშუალებასიძლევა,ადგილობრივირაიონული
სასამართლოდან დაწყებული, საერთაშორისო სა
სამართლო ტრიბუნალის ჩათვლით, ყველა სახის
სასამართლო პროცესის იმიტაციისთვის. გარდა ამ
ისა, ტექნიკური თვალსაზრისით, აქ შესაძლებელია
სასამართლო პროცესის ყველა ეტაპის უზრუნველ
ყოფა შემდეგიფუნქციებით: სასამართლოსხდომის
ელექტრონულიმართვა;წერილობითიდანივთიერი
მტკიცებულებების ელექტრონული პრეზენტაციადა
ფიქსირება; ვიდეოგადაღება (გამოსახულებითი და
ხმოვანი ჩაწერა) და ვიდეოჩანაწერის ანალიზი; მა
ღალი ვიზუალური ეფექტი სასამართლო პროცესის
ყველა მონაწილისთვის სასწავლო დანიშნულებით
ამდარბაზსანალოგიარმოეძებნება.
ტრადიციულად წარმატებული სტუდენტობა:

იურიდიულიფაკულტეტის სტუდენტები მონაწილე
ობენ როგორც ეროვნულ, ასევე საერთაშორისო
კონკურსებსა და შეჯიბრებებში. მიღწეული წარმა
ტებებისრაოდენობარეკორდულია.ჩვენისტუდენ
ტები ყოველთვის იკავებენ საპრიზო ადგილებს,
რაცმეტყველებსმათიმომზადებისმაღალდონეზე,
როგორცთეორიულ,ისეპრაქტიკულსაკითხებში.

sakontaqto informacia:

0179,თბილისი,ი.ჭავჭავაძისგამზ.3,
თსუIIკორპუსი;

ტელ:(+99532)2290596(სტუდენტთამომსახურე
ბისჯგუფი);
(+99532)2290841(კანცელარია).
ელ.ფოსტა:law@tsu.ge
ვებგვერდი:www.tsu.edu.ge/ge/faculties/law/;
www.facebook.com/TSU.Faculty.of.Law.

medicinis 
fakulteti

საქართველოში უმაღლესი სამედიცინო განათ
ლებისისტორიადასაბამს1918წელს,თბილისისსა
ხელმწიფოუნივერსიტეტისდაარსებიდანიღებს.1919
წლის 9 აპრილს, პროფესორთა საბჭოს გადაწყვე
ტილებით, სამკურნალო ფაკულტეტი ჩამოყალიბდა
დამოუკიდებელი ფაკულტეტის სახით. ფაკულტეტმა
უნივერსიტეტში არსებობა შეწყვიტა 19291930 სას
წავლოწლისბოლოს,როდესაცმისბაზაზეშეიქმნა
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი.
1995წელსივანეჯავახიშვილისსახელობისთბილი
სის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აღდგა უმაღლესი
სამედიცინო განათლება. 2000 წლიდან მედიცინის
ფაკულტეტიფუნქციონირებსროგორცთსუსდამო
უკიდებელისტრუქტურულიერთეული.
ფაკულტეტისმისიაამოამზადოსკურსდამთავრე

ბულები(ექიმები,ოკუპაციურითერაპევტები,საზოგა
დოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტები),რომლებსაც
ექნებათ სათანადოდარგობრივი ცოდნა (დიაგნოს
ტიკისადამკურნალობისპრინციპებისდა/ანსაზოგა
დოებრივი ჯანდაცვისადა პრევენციული მედიცინის
პრინციპებისცოდნა),კვლევისადაეფექტურიკომუ
ნიკაციის, ლიდერობის უნარები, რომლებსაც შეეძ
ლებათმეცნიერულმტკიცებულებებზედაფუძნებული,
თანამედროვე, და მაღალი ხარისხის სამედიცინო
დახმარების უზრუნველყოფა და მაღალი ხარისხის
მეცნიერული კვლევების განხორციელება, რომლე
ბიც წვლილს შეიტანენ სამედიცინო მეცნიერების
განვითარებაში, ჯანდაცვის სისტემის ეფექტიანობ
ის ამაღლებასა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის
მდგომარეობისგაუმჯობესებაში.

sabakalavro saganmanaTleblo 
programebi:

 ერთსაფეხურიანისაგანმანათლებლო
პროგრამა“მედიცინა”(მისანიჭებელიხა
რისხი“დიპლომირებულიმედიკოსი”;

 ერთსაფეხურიანიინგლისურენოვანისაგან
მანათლებლოპროგრამა“მედიცინა”(მი
სანიჭებელიხარისხი“MD”;

 ერთსაფეხურიანისაგანმანათლებლო
პროგრამა“სტომატოლოგია”(მისანიჭებე
ლიხარისხი“დიპლომირებულისტომატო
ლოგი”);

 საბაკალავროპროგრამა“ოკუპაციურითე
რაპია”(მისანიჭებელიხარისხი“ოკუპაცი
ურითერაპიისბაკალავრი”);

 თსუერთადერთიუმაღლესისაგანმანათ
ლებლოდაწესებულებაასაქართველოში,
სადაცოკუპაციურითერაპიისბაკალავრის
სპეციალობისმიღებააშესაძლებელი.

2017-2018 wels sabakalavro da 
erTsafexurian saganmanaTleblo 
programebze misaRebi kontingenti:

მედიცინა105ადგილი,სტომატოლოგია25
ადგილი,ოკუპაციურითერაპია10ადგილი.
საბაკალავროდაერთსაფეხურიანისაგანმა

ნათლებლოპროგრამებზემიღებისწინაპირობები;
ზოგადიუნარები(კოეფიციენტი4);
ბიოლოგიაანმათემატიკაანქიმია(კოეფ

იციენტი3);
უცხოენა(კოეფიციენტი3);
ქართულიენადალიტერატურა(კოეფიცი

ენტი2).

adgilebis kvota arCeviTi sagnebis 
mixedviT:

მედიცინა70ბიოლოგია,25მათემატიკა,10
ქიმია;
სტომატოლოგია20ბიოლოგია,3მათემატიკა,

2ქიმია;
ოკუპაციურითერაპია4ბიოლოგია,3მათემა

ტიკა,3ქიმია;
(შენიშვნა:ოკუპაციურითერაპიისპროგრამაზე

უცხოენადაუცილებელიამხოლოდინგლისური
ენისჩაბარება)

misaniWebeli kvalifikacia / dasaqmeba:

დიპლომირებულმედიკოსს/სტომატოლოგსუფ
ლებააქვსსწავლაგანაგრძოსმაგისტრატურაშიან/
დარეზიდენტურის ალტერნატიულდიპლომისშემ
დგომ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, ან იმუშა
ოსსაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილი
შეზღუდვებისგათვალისწინებით.
ოკუპაციური თერაპიის ბაკალავრს შეუძლია

იმუშაოს: ფიზიკური და ფსიქოსოციალური დახმა
რების სფეროს ფართო საზღვრებში, ყველა ასაკ
ობრივი ჯგუფის უნარშეზღუდულ ადამიანებთან,
იძულებით გადაადგილებულ პირებთან და სხვა
მარგინალურჯგუფებთან.

resursebi studentebisTvis:

თსუმედიცინისფაკულტეტისტუდენტებსსთავა
ზობსევროპულისტანდარტებისსასწავლოპროგ

abiturientis megzuri 2017



7

universiteti

რამებს; სწავლებას საერთაშორისოდ აღიარებ
ული თანამედროვე მეთოდებით; მონაწილეობას
სამეცნიეროკვლევებში;მონაწილეობასგაცვლით
პროგრამებში; საქართველოს საუკეთესო კლინი
კებისგამოცდილებასდამიღწევებს;უცხოელიექ
სპერტებისადამოწვეულიპროფესორებისსაგან
მანათლებლო კურსებს; ერთობლივ სამაგისტრო
და სადოქტორო პროგრამებს ევროპის სხვადას
ხვაუნივერსიტეტთან;აქტიურსტუდენტურცხოვრე
ბას.ლექციებს წაიკითხავენ საქვეყნოდცნობილი
პროფესორები და სტუდენტები პრაქტიკას გაივ
ლიანფაკულტეტისსასწავლოკლინიკურბაზებზე.
მედიცინისფაკულტეტსსაერთაშორისოთანამ

შრომლობა აქვს ისეთ ორგანიზაციებთან, როგო
რიცაამიუნხენისტექნიკურიუნივერსიტეტისმედიცი
ნისფაკულტეტი,მიუნხენისლუდვიგმაქსიმილიანის
უნივერსიტეტისგროსჰადერნისკლინიკა,ხემნიცის
საუნივერსიტეტოკლინიკა,მაინცისუნივერსიტეტის
სამედიცინოდასტომატოლოგიურიფაკულტეტები,
ლუნდის უნივერსიტეტი, ჰაიდელბერგის უნივერსი
ტეტი,ჯონსჰოპკინისუნივერსიტეტი,ნორვეგიისარ
ქტიკული უნივერსიტეტი/ტრომსოს უნივერსიტეტი,
გრანადისუნივერსიტეტი,სანდიეგოსპალიატიური
მზრუნველობისინსტიტუტიდასხვ.

sakontaqto informacia:

0159,თბილისი,ჭიაურელისქ.N2;
ტელ:(+99532)2913125;
ფაქსი:(+99532)2540823.
ელ.ფოსტა:medicine@tsu.ge
ვებგვერდი:
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/medicine
https://www.facebook.com/groups/171375696404085/

fsiqologiisa 
da ganaTlebis 
mecnierebaTa  
fakulteti

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ფსიქოლოგიის კა
თედრამისიდაარსებისთანავე 1918 წელსშეიქმნა
დიმიტრი უზნაძის ხელმძღვანელობით. აქ შეიქმნა
დადამუშავდამსოფლიოშიცნობილიუზნაძისგან
წყობის თეორია და საფუძველი ჩაეყარა ე.წ. ქარ
თულფსიქოლოგიურსკოლას.
პედაგოგიკური მეცნიერება უნივერსიტეტში

თითქმისმისიდაარსებისდღიდანარსებობს.1919
წლიდან უნივერსიტეტში დიმიტრი უზნაძის ხელ
მძღვანელობით ფუნქციონირებდა “საპედაგოგიო
ინსტიტუტი”.
1991 წელსფსიქოლოგია გამოეყოფილოსოფი

ისადაფსიქოლოგიისფაკულტეტსდადამოუკიდებ
ელფაკულტეტად ჩამოყალიბდა.  2005  წელსფსი
ქოლოგიისფაკულტეტი,ხუთსხვასამეცნიეროდარ
გთანერთად,სოციალურდაპოლიტიკურმეცნიერებ
ათაფაკულტეტისშემადგენლობაშიგაერთიანდა.ამ
ფაკულტეტისფარგლებში ის ჯერ  დეპარტამენტის,
ხოლო2007წლიდანფსიქოლოგიისმიმართულების
სახითფუნქციონირებდა.
2014 წლის ოქტომბერში, ფსიქოლოგიის მი

მართულება გამოეყო სოციალურდა პოლიტიკურ
მეცნიერებათა ფაკულტეტს, ხოლო პედაგოგიკის
სასწავლოსამეცნიეროკვლევითიინსტიტუტიკიჰუ
მანიტარულმეცნიერებათაფაკულტეტს,რომელთა
გაერთიანებისსაფუძველზეცჩამოყალიბდაახალი
 ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა
ფაკულტეტი.
ამჟამად,ფსიქოლოგიისადა განათლების მეც

ნიერებათაფაკულტეტზესწავლობს1740სტუდენტი
(მათშორის1276აქტიურისტატუსისმქონე)სწავლე
ბის სამივე საფეხურზე, რომელთა განათლებასაც
ემსახურება 38 საშტატოდა 87 მოწვეული პროფე
სორი.
ფსიქოლოგიისადაგანათლებისმეცნიერებათა

ფაკულტეტიიყოფა2დეპარტამენტად:ფსიქოლო
გიისდეპარტამენტიდაგანათლებისდეპარტამენ
ტი.
ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი მოიცავს 5 სას

წავლოსამეცნიერო ინსტიტუტს: კოგნიტური და
ნეიროფსიქოლოგიისინსტიტუტს,პიროვნებისადა
კლინიკური ფსიქოლოგიის ინსტიტუტს, განათლე
ბის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტს, სოციალური ფსი
ქოლოგიისინსტიტუტს,შრომისადაორგანიზაციის
ფსიქოლოგიისინსტიტუტს;განათლებისდეპარტა
მენტიერთსასწავლოსამეცნიეროინსტიტუტს.
ფაკულტეტზეფუნქციონირებს2ლაბორატორია;

2ტრენინგცენტრიდა1სასწავლორესურსცენტრი.

fakultetze xorcieldeba Semdegi 
saganmanaTleblo programebi:

 5საბაკალავრო;
 11სამაგისტრო;
 9სადოქტორო;
 პროფესიული:ბაგაბაღისაღმზრდელიპედა
გოგი;

 მასწავლებლისმომზადებისსაგანმანათ
ლებლოპროგრამა„მასწავლებელი“(60
კრედიტი).

sabakalavro saganmanaTleblo 
programebi:

1. ფსიქოლოგია;
2. დაწყებითიგანათლება;
3. მულტილინგვურიგანათლება;

4. ფსიქოლოგია(დამატებითიპროგრამა
(Minor);

5. პედაგოგიკა(დამატებითიპროგრამა
(Minor).

sabakalavro programebze miRebis 
procedurebi:

ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამისათ
ვისერთიანეროვნულგამოცდებზე
სავალდებულოსაგნებია:
 ზოგადიუნარები(კოეფიციენტი4);
 ქართულიენადალიტერატურა(კოეფიციენ
ტი3);

 უცხოენა(კოეფიციენტი3).
არჩევითისაგნებია:
 ბიოლოგია(კოეფიციენტი2);
 მათემატიკა(კოეფიციენტი2);
 ლიტერატურა(კოეფიციენტი2);
 ისტორია(კოეფიციენტი2).
დაწყებითი განათლებისა და მულტილინგვური

განათლების პროგრამებისათვის ერთიან ეროვ
ნულგამოცდებზე
სავალდებულოსაგნებია:
 ზოგადიუნარები(კოეფიციენტი4);
 ქართულიენადალიტერატურა(კოეფიციენ
ტი3);

 უცხოენა(კოეფიციენტი3).
არჩევითისაგნებია:
 ლიტერატურა(კოეფიციენტი2);
 მათემატიკა(კოეფიციენტი2);
 ბიოლოგია(კოეფიციენტი2);
 ისტორია(კოეფიციენტი2).

misaRebi kontingenti:

20162017წლისსასწავლოწლისსაბაკალავრო
პროგრამებისთვის:
 ფსიქოლოგიისმიმართულება125;
 დაწყებითიგანათლება25;
 მულტილინგვურიგანათლება–10.

misaniWebeli kvalifikacia / dasaqmeba:

ფსიქოლოგიისსაბაკალავროპროგრამისდას
რულების შემდეგ სტუდენტები იღებენ სოციალურ
მეცნიერებათაბაკალავრისხარისხსფსიქოლოგი
აში.
მომავალი ფსიქოლოგების დასაქმების პერ

სპექტივამრავალფეროვანია.დასაქმებისბაზარზე
დღესდიდიმოთხოვნილებაა ადამიანურირესურ
სის მართვის მენეჯერსა და ორგანიზაციულ ფსი
ქოლოგზე, სკოლის ფსიქოლოგზე, განათლების
ფსიქოლოგზე, ნეიროფსიქოლოგზე, ფსიქოლოგ
კონსულტანტზე,სოციალურმეცნიერებაშიკვლევის
სპეციალისტზედასხვ.ფსიქოლოგებიწარმატებით
საქმდებიან სკოლებში, კლინიკებში, საჯარო და
კერძოორგანიზაციებში.
დაწყებითი განათლებისა და მულტილინგვური

განათლების საბაკალავრო პროგრამების დასრუ
ლებისშემდეგსტუდენტებიიღებენგანათლებისბა
კალავრისხარისხს.
საბაკალავრო  პროგრამა დაწყებითი განათ

ლებაამზადებსIVIკლასებისსაგნისადასაგნობ
რივიჯგუფისმასწავლებელს.
საბაკალავროპროგრამის დაწყებითიგანათ

ლება  კურსდამთავრებულისდასაქმების სფერო
ებია:
დაწყებითი სკოლის IIV კლასების მასწავლე

ბელი (მშობლიურიენადალიტერატურა, ბუნების
მცოდნეობადამათემატიკა;
მშობლიურიენისადალიტერატურისმასწავლე

ბელი(IVIკლასები);
ბუნებისმცოდნეობის მასწავლებელი (IVI კლა

სები);
მათემატიკისმასწავლებელი(IVIკლასები);
საქართველოს ისტორიის, სამოქალაქო გა

ნათლებისდასაქართველოსგეოგრაფიისმასწავ
ლებელი(VVIკლასები);
საგანმანათლებლორესურსცენტრი;
განათლების საკითხებითდაკავებული არასამ

თავრობოსექტორი.
საბაკალავროპროგრამამულტილინგვურიგა

ნათლებაამზადებსდაწყებითიკლასებისმასწავ
ლებლებს;
საბაკალავრო პროგრამის  მულტილინგვური

განათლება  კურსდამთავრებულის დასაქმების
სფეროებია:
საჯაროდა კერძო სკოლები  შეუძლია ასწავ

ლოსკონკრეტულისაგანი,ასევესაგნობრივიჯგუ
ფიორენაზე.
დამატებითი პროგრამა  (Minor) – პედაგოგი

კაამზადებსVII–XIIკლასებისშესაბამისიდარგის
მასწავლებელს.

resursebi studentebisTvis:

ფაკულტეტსგააჩნიასასწავლოდასამეცნიერო
ლაბორატორიები,კომპიუტერულიცენტრი,ბიბლი
ოთეკა, მატერიალური და ფინანსური რესურსები,
რომლებიცუზრუნველყოფენსწავლებისადასამეც
ნიეროკვლევითიმუშაობისმაღალდონეს.

sakontaqto informacia:

0179,თბილისი,ჭავჭავაძისგამზ.N11ა
თსუIIIკორპუსი.
ტელ:(+99532)2290832(დეკანატი);
ტელ:(+99532)2224469(სასწავლო
დეპარტამენტი);
ვებგვერდი:
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/psyhology/

abiturientis megzuri 2017

Tsu stu den teb sa da pro fe so rebs TviT gan
vi Ta re bis Se saZ leb lo bas uni ver si te tis uni
ka lu ri bib li o Te ka aZ levs. yo vel wli u rad 
bib li o Te ka aax lebs ro gorc sa bib li o Te ko 
wig nad fonds, ase ve mom xma re bels Tsu sa er Ta
So ri so um did res eleq tro nul sa bib li o Te ko 
ba zeb ze wvdo mis sa Su a le ba sac aZ levs. Tsus 
sa bib li o Te ko eleq tro nu li re sur se bi Sed
ge ba ori na wi li sa gan: pir ve li na wi li mo i cavs 
Tsus bib li o Te kis fon dis das ka ne re bul di
ser ta ci ebs, wig nebs, Jur na leb sa Tu ga ze Tebs 
(www.e bo ok s.tsu. ge). me o re na wi li war mod ge ni
lia ori ka te go ri is sa er Ta So ri so sa bib li
o Te ko ba ze bis er Tob li o biT _ fa si a ni ga mo
ce me bis ba ze bi da ufa so sar geb lo bis ba ze bi. 
fa si a ni ba ze bis sar geb lo bis sa fa surs Zi ri Ta
dad ix dis uni ver si te ti. am ka te go ri a Si Se dis 
Zal ze cno bi li ba ze bi, ma ga li Tad, EBSCO Pub-
lis hing, Econ lit, Jstor, Sco pus. am ba ze bis Ser Ce va 
xde ba Tsus mom xma re bel Ta sa Wi ro e be bis gaT
va lis wi ne biT. ufa so ba ze bis ra o de no ba mud mi
vad iz rde ba. Tsus bib li o Te kis sa in for ma cio 
teq no lo gi e bis gan yo fi le bis mi er bib li o Te
kis sa it ze qvey nde ba sa er Ta So ri so re sur
se bis axa li bmu le bi, Tsus yve la fa kul te tis 
pro fe sor mas wav leb leb sa da stu den te bi saT
vis, rom le bic sa mec ni e ro kvle viT sa mu Sa os 
ewe vi an. maT So ris aris EBSCO Pub lis hin gsa da 
Sco pus ba ze bis ga mo ye ne bis in struq cia qar Tul 
ena ze. yve la Se saZ lo re sur sis ga mo ye ne ba 
uz run vel yofs wvdo mas asi aTa so biT wig nze, 
Jur na le bis sta ti eb ze, ci ti re bis ideq seb sa 
da sxva sa kiTx av ma sa la ze. teq ni ku rad ba zeb
Si SeR we va Zal ze mar ti via _ uni ver si te tis 
kom pi u te re bi dan da Tsus kor pu seb Si ar se
bu li Wi Fis ga mo ye ne biT re sur sze pir da pi ri 
Ses vlis gziT (mxo lod zo gi er Ti ba za iTx ovs 
mar tiv re gis tra ci as sa aR ricx vo Ca na we ri sa 
da pa ro lis mi sa Re bad). Za li an mo sa xer xe be
li a, rom wvdo ma uni ver si te tis siv rcis miR
mac xde ba, uni ver si te tis eleq tro nu li fos tis 
mi sa mar Tis ga mo ye ne biT. Cven xelT ar se bu li 
sta tis ti kis Ta nax mad 2014 wels Sco pus ba ze biT 
isar geb la 4500 mom xma re bel ma. xo lo EBSCOs 
ba ze biT _ da ax lo e biT 700ma mom xma reb le ma. 
amaT gan ram de ni iyo aka de mi u ri per so na li da 
ram de ni – stu den ti, Se uZ le be lia sta tis ti kis 
cal cal ke mi Re ba. ba ze biT da i te re se ba ima zea 
da mo ki de bu li, ram de nad ma Ral kva li fi ci ur 
naS roms wers mec ni e ri da ram de nad mas Sta
bu ri ga naT le bis mi Re ba un da stu dents. Tsu 
bib li o Te kis eleq tro nu li re sur se bi dan er
Ter Ti yve la ze mra val pro fi lu ri mo na cem Ta 
ba zaa  EBSCO Pub lis hing (www.se ar ch.ep net .com) 
rom lis meS ve o bi Tac xel mi saw vdo mia sxva
das xva dar gis sa mec ni e ro li te ra tu ra, naS
rom Ta ano ta ci e bi da mi mo xil vi Ti xa si a Tis 
ma sa le bi. igi mom xma re bels sTa va zobs mra val 
da pa ten te bul da po pu la rul srul teq sti an 
mo na cem Ta ba zas in for ma ci is wam yva ni mom wo
deb le bis gan. eleq tro nu li ba zis _ (Ro yal So-
ci ety Jo ur nal Col lec ti on (http://ro yal so ci ety pub lis hin g.
org) _ ko leq ci a Si Se dis re fe ri re ba di Jur
na le bi fi zi ki sa da bi o lo gi is mec ni e re ba Ta 
dar gSi. sa me di ci no xa si a Tis eleq tro nul re
sur si Tsu stu den tebs da sxva da in te re se bul 
pi rebs Se uZ li aT mo i Zi on _ New England Jo ur-
nal of Me di ci ne (www.nej m.org). mas Si Tav moy ri
lia bi o sa me di ci no mec ni e re ba sa da kli ni kur 
praq ti ka Si mniS vne lo va ni axa li sa me di ci no 
kvle vis Se de ge bi, re fe ri re bu li sta ti e bi da 
Te ma tu ri an ga ri Se bi. ase ve sa me di ci no sfe ros 
mra val fe ro va ni ma sa le bia _ Oxford Tex tbo ok of 

Me di ci ne (www.ox for dme di ci ne. com)  ba za Si, rom
le bic ex ma re ba stu den teb sa da dar gis spe ci
a lis tebs. xel mi saw vdo mi a, ro gorc eleq tro
nu li wig ne bi da Jur na le bi, ase ve di ag ra me bi, 
sqe me bi da a.S. Bi oO ne (www.bi o o ne .org) _ Se i cavs 
ma sa lebs bi o lo gi is, eko lo gi i sa da ga re mos 
dac vis sfe ro e bi dan. mom xma re bels aqvs sa Su
a le ba ga ec nos kvle vebs, rom leb sac ame ri kis 
bi o lo gi ur mec ni e re ba Ta in sti tu tis wev ri 
sa mec ni e ro sa zo ga do e be bi, mu ze u me bi da sxva 
kvle vi Ti or ga ni za ci e bi aq vey ne ben. da in te re
se bul pirs sa Su a le ba aqvs, mo i Zi os sity ve bis 
mniS vne lo ba, eti mo lo gi a, si no ni me bi, ga mo ye
ne bis spe ci fi ka da a.S. ba za Si: Oxford Onli ne Dic-
ti o nary (www. oed .com). es on la in leq si ko ni a, 
ro me lic Se i cavs mi li o no biT sity vas. ECD-
Lib rary (www.o ec d-i lib rar y.org) _ mo i cavs ma sa
lebs ise Ti dar ge bi dan ro go ri ca a: eko no mi ka, 
sof lis me ur ne o ba, re gi o nu li da ur ba nu li 
gan vi Ta re ba, fi nan se bi, vaW ro ba, ga naT le ba, 
so ci a lu ri mec ni e re ba ni, teq no lo gi i e bi, jan
dac va, tran spor ti, da a.S. eleq tro nu li ba za _ 
Cam brid ge Jo ur nals Onli ne (www.jo ur nal s.cam brid ge .
org) mom xma reb lebs sTa va zobs kem bri jis uni
ver si te tis mi er ga mo ce mul 300ze me ti da sa xe
le bis sa mec ni e ro Jur nals, rom leb Sic sa Ta
na do daa ga Su qe bu li Ta na med ro ve sa mec ni e ro 
prob le ma ti ka. gar da ami sa, Tsu is sa mec ni e ro 
kvle ve bi sa da gan vi Ta re bis de par ta men tis 
Su am dgom lo biT, uka nas knel wleb Si Se Ze ni li 
da xel mi saw vdo mia Sem de gi eleq tro nu li sa
bib li o Te ko ba ze bi: Cam brid ge Jo ur nals Onli ne 
(www.jo ur nals. cam brid ge .org), er Ter Ti yve la ze 
mdi da ri eleq tro nu li ba za, ro me lic Se i cavs 
eleq tro nul wig neb sa da Jur na lebs Sem de gi 
sfe ro e bi dan: biz ne si da eko no mi ka, hu ma ni ta
ru li dis cip li ne bi, sa mar Ta li, me di ci na, zus
ti da sa bu ne bis mety ve lo mec ni e re ba ni, so ci a
lur po li ti ku ri mec ni e re ba ni da sxv. HINARI 
(He alth Access to Re se arch Ini ti a ti ve) (www.who .in t/
hi na ri) _ msof lio jan dac vis or ga ni za ci is mi
er da ar se bu li eleq tro nu li sa mec ni e ro ba za 
gax lavT, ro me lic mo i cavs msof li o Si er T
erT udi des ko leq ci as bi o me di ci ni sa da jan
dac vis sfe ro e bi dan. eleq tro nul ba za Si sul 
da cu lia 150ze me ti ga mom cem lo bis ma sa le bi. 
maT So ri saa _ Blac kwell, Else vi er Sci en ce, Sprin ger 
Ver lag, the Har co urt Wor ldwi de STM Gro up, Wol ters 
Klu wer Inter na ti o nal He alth & Sci enc da a.S. HINARI 
mo i cavs sul 11.400 eleq tro nul Jur nals 30 
ena ze da 18.500 eleq tro nul wigns. gar da am 
ba ze bi sa, Tsus stu den te bis Tvis da pro fe sor 
mas wav leb le bis Tvis bib li o Te kis veb gver dze 
xel mi saw vdo mia ufa so eleq tro nu li re sur se
bic, sa dac TiT qmis yve la pro fe si is mqo ne ada
mi a nis Tvis sa sur ve li li te ra tu ris mo Zi e baa 
Se saZ le be li. Tsus bib li o Te ka Si sa mo mav lod 
igeg me ba sak ma od mniS vne lo va ni da mra val fe
ro va ni sa bib li o Te ko ba zis _ Wi ley -blac kwell 
stan dard jo ur nal col lec ti on _ Se Ze na. aR niS nu li ba
za mra val pro fi lu ri da po li Te ma tu ria da 
mo i cavs teq ni kur, hu ma ni ta rul, so ci a lur, 
me di ci nis mec ni e re ba Ta dar geb Si gan xor ci
e le bu li kvle ve bis eleq tro nul re sur sebs. 
sa u ni ver si te to sa zo ga do e bis amo ca naa msof
li os ga mor Ce u li da wam yva ni ga mom cem lo bis 
Else vi er -is, an Thom son Re u tersis, eleq tro nu li 
re sur se bis wvdo mis uz run vel yo fac. mklev
reb sa da stu den tebs sa mec ni e rokv le vi Ti 
sa mu Sa o e bis ma Ral do ne ze gan xor ci e le bi sas 
uni ver si te ti mo na cem Ta ba ze bis xel mi saw vdo
mo biT mxo lod xels uwy obs maT.

sa er Ta So ri so eleq tro nu li
re sur se bi

Tsu Tbilisis wignis
saerTaSoriso festivalze
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stu den te bis Tvis iva ne ja va xiS vi lis sa xel mwi fo 
uni ver si te ti mxo lod ga naT le bis mi Re bis ad gi li ro
di a, aq sa ku Ta ri ni Wis re a li ze ba sxva das xva sar bi el zea 
Se saZ le be li. spor tu li da kul tu ru li cxov re bis di di 
tra di cia uni ver si tet Si dRe sac war ma te biT grZel de ba: 

rag bi _ Tsus rag bis gun di 54 wli sa a. Tsu rag bis 
gun di sa qar Tve los re gi o nu li li gis 201617 wlebis 
Cem pi o nat Si as pa re zob da. am Se jib re bis far gleb Si mar
tyo fis sa rag bo ba za ze re gi o nu li li gis VII tur Si,  sa dac 
Tsu `de vebs~ da u pi ris pir da (sa bo loo an ga ri SiT 29:23 
da a mar cxa) mat Cis sa u ke Te so mo rag bed Tsus pir vel xa
ze li, bur ji, ni ko loz ma xal di a ni da sa xel da. 2016 wels 
uni ver si te tis gun di vi ceCem pi o nic gax da. sa qar Tve los 
`uni ver si a da 2016~ Svid ka ca rag bi Si Tsum me2 ad gi li 
da i ka va da mo i po va ver clis me da li. 

fren bur Ti _ Tsus fren bur Tis gun di ofi ci a lu rad 
2010 wels Ca mo ya lib da. uni ver si tet Si qal Ta da vaJ Ta 
fren bur Tis nak re be bi war ma te biT asparezobs. stu den
tu ri gun di Sed ge ba 25 mo Ta ma Sis gan, ro mel Ta Ser Ce vac 
xde ba konkursis sa fuZ vel ze, romelSic mo na wi le o ba 
Se uZ lia uni ver si te tis ne bis mi er stu dents. gun dis mTa
va ri mwvrTne lia Ta mar di de baS vi li. Tbi li sis me ri is 
Ta sis tur nir ze Tsu fren bur Tis gun dma na xe var fi nal Si 
stus Tan da mar cxe bis Sem deg me sa me ad gi li da i ka va.

fut sa li _ Tsus gun di `sa qar Tve los sa u ni ver si te
to spor tis fe de ra ci is Ta sis~ oTx gzis ga mar jve bu li a, 
Tsus fut sa lis gun dma fi na lur Sex ved ra Si se us gun di 
1:0 da a mar cxa. fi na lis Sem deg, sa u ke Te so me ka red da mo
Ta ma Sed Tsus war mo mad gen le bi da a sa xe les. sa u ke Te so 
me ka red ni ko loz fxa ka Ze aRi a res, xo lo mo Ta ma Sed _ 
fi na lis er Ta der Ti go lis av to ri ni ko loz kur ta ni Ze. 
fut sal Si bo lo pe ri od Si ga mar Tu li Cem pi o na te bis (ro
me lic qvey nis far gleb Si Ca tar da) sta tis ti ka Si Tsu gun
di do mi ni rebs. swo red ami tom, sa qar Tve los fut sa lis 
erov nu li nak re bis Zi ri Ta di Se mad gen lo bac Tsu gun dis 
moq me di da yo fi li wev re bis gan aris da kom pleq te bu li. 
aq ve aR sa niS na via nak re bis axal wve u li , ni ka kur ta ni Ze, 
ro me lic Tsu is fut sa lis stu den tu ri gun dis wev ri da 
amav dro u lad Cve ni stu den ti a. nak re bis ka pi ta nia da viT 
bo bo xi Ze, ro me lic aris Tsus stu den tu ri gun dis mTa va
ri mwvrTne li. 

ka laT bur Ti _ 2016 wels uni ver si te tis ka laT bur
Tis gun di stu den tu ri li gis Cem pi o ni gax da. fi na lu ri 
Sex ved ra Tsu sa da sa qar Tve los teq ni ku ri uni ver si te
tis gun debs So ris ga i mar Ta, sa dac Tsum 66:52 da a mar cxa 
mo wi na aR mde ge. gun di „Tsu hi un da i“ 2017 wlis se zons 
ga nax le bu li Se mad gen lo bi Ta da axa li miz ne biT iwy ebs. 
kom pa nia „hi un dai av to sa qar Tve los“ dax ma re biT Tsu 
sa ka laT bur To gunds sa mi le gi o ne ri Se e ma ta aS Sis stu
den tu ri sa ka laT bur To li gi dan. 

sa qar Tve los stu den tur Cem pi o nat Si (20162017 we
li) `Tsu hi un da i~ tur ni ris er Ter Ti fa vo ri tia _ ori 
mo ge bi Ta da er Ti wa ge biT tur ni ris me o re ad gi lo sa nia 
da ga nag rZobs brZo las su per li gis sag zu ris Tvis. 

ma gi dis Cog bur Ti _ stu den tu ri Cem pi o na tis ga
mar jve bu le bi ma gi dis Cog bur TSi go go neb sa da va Jebs 
So ris, ro me lic mim di na re ob da `Tbi li sis stu den tu ri 
olim pi a da 2016 is far gleb Si~ Tsu stu den te bi ari an. 
sap ri zo ad gi le bi Sem deg na i rad ga na wil da _ va Je bi: I 
ad gi li– Tsu– va Ja Ta bu aS vi li; II ad gi li– Tssu– so lo mon 
er gem li Ze; III ad gi li– stu –o Tar Ta bu aS vi li. go go ne bi: 
I ad gi li– Tsu– sa lo me so laS vi li; II ad gi li– Tssu– ni no 
cocx a laS vi li; III ad gi li– so xu mi– Ta mu na Sen ge li a. 

Za lis mi e ri spor ti _ aR mo sav leT ev ro pis uni ver si
te tis spor tul dar baz Si Ca tar da msof lio Ta sis ga Ta
ma Se ba Za lis mi er sam Wid Si, Za lis mi er or Wid Si, wol Wim
sa da amo we va Si. sa qar Tve los erov nu li nak re bis gun dSi 
as pa re zob dnen da Cem pi o no ba mo i po ves iva ne ja va xiS
vi lis sa xe lo bis Tbi li sis sa xel mwi fo uni ver si te tis 
spor tsme neb ma: ni ko za ran dia, iu ri di u li fa kul te ti _ I 
ad gi li sam Wid Si; gi or gi dva li, zust da sa bu ne bis mety ve
lo mecnierebaTa fa kul te ti,  90kgmde ka te go ri a, _ I ad
gi li or Wid Si; ar ka di Ca pa ni a ni, iu ri di u li fa kul te ti, 
67,5 kgmde ka te go ria _ I ad gi li or Wid Si; oTar mar xvaS
vi li, zust da sa bu ne bis mety ve lo fa kul te ti _ I ad gi li 
wol Wim Si.

„zam Tris uni ver si a da 2016“ _ ba ku ri an Si, sa u ni ver si
te to spor tis fe de ra ci is or ga ni ze biT „zam Tris uni ver
si a da 2016“ Ca tar da, sa dac Tsu stu den teb ma sno u bor di _ 
kro si (va Je bi) war ma te biT ias pa re zes : pirveli ad gi li 
da viT bur du li (Tsu); me o re ad gi li _ ni ko loz fa li a ni 
(se u) da me sa me ad gi li _ ni ko loz bi Wi aS vi li (Tsu).

`stu den tu ri dRe e bi 2016~ _ Tsu stu den te bi mud mi
vad di di war ma te biT ga mo di an stu den tur dRe eb ze. am mx
riv arc 2016 we li iyo ga mo nak li si. `stu den tu ri dRe e bi 
2016~is ga mar jve bu le bi ari an: iva ne ja va xiS vi lis sa xe
lo bis Tbi li sis sa xel mwi fo uni ver si te ti da sa qar Tve
los teq ni ku ri uni ver si te ti.

an sam bli „u ni ver si te ti“: Tsu stu den tebs aqvT Se
saZ leb lo ba ga wev ri an dnen vaJ Ta vo ka lur an sam blSi 
„u ni ver si te ti“. an sam blis re per tu ar Sia sa qar Tve los 
yve la kuTx is xal xu ri sim Re re bi. „u ni ver si te ti“ in ten
si u rad mu Sa obs Zve li qar Tu li sim Re re bis mo Zi e ba sa da 
da mu Sa ve ba ze, mag ram mis re per tu ar Si aris Ta na med ro ve 
kom po zi tor Ta sim Re re bic.  

qar Tu li xal xu ri cek vis moy va ru lebsc aqvT Se saZ
leb lo ba uni ver si te tis an sam blSi ga wev ri an dnen. cek
vis an sam bli „u ni ver si te ti“ Ca mo ya lib da 1934 wels. is 
war ma te biT mo na wi le ob da msof li os 20 qve ya na Si ga mar

Tul fes ti val Si . 2009 wlis seq tem bris Tve Si ita li a Si, 
si ci li a ze ga mar Tul sa er Ta So ri so fes ti val ze, an sam
blma 4 granpri mo i po va .

stu den tu ri Te at ri `sxve ni~: kas tin ge bis gav la Se
saZ le be lia Tsu stu den tur Te at rSi `sxve ni~. „sxve ni“ 
2000 wels da ar sda da dRes mas xel mZRva ne lobs re Ji so
ri _ gi or gi go mu raS vi li. Tsu sa aq to dar ba zis sxve ni 
kul tu ris cen tris xel Sewy o bi Ta da msa xi o be bis Za lis
xme viT ga re mon tda. sa xel wo de bac ad gil mde ba re o bis mi
xed viT Se ir Ca. 2016 wels „sxve ni“ spe ci a lu ri miw ve viT 
mo na wi le ob da av stri is q. zal cbur gSi ab Te na us sa er Ta
So ri so Te at ra lur fes ti val ze, sa dac da jil dov da gran 
priT sa u ke Te so speq tak li saT vis, dip lo miT da spe ci a
lu ri pri ziT.

man san ka ni _ uni ver si tet Si tra di ci u lad ar se bob
da mxi a rul Ta da saz ri an Ta klu bi,  ro mel sac sa fuZ ve
li Ca e ya ra XX sa u ku nis 60ian wleb Si. uni ver si tet Si 
mansan kan is gun dis wev re bi iy vnen ise Ti iu mo ris te bi, 
ro go re bic ari an da viT go gi Ca iS vi li ale ko mal xa ziS
vi li, va no ja va xiS vi li da sxva mra va li, am Ja mad, TsuSi 
yo vel wli u rad imar Te ba Si da Cem pi o na ti.

„Tsu mo der ni“ _ Tsu Si tra di ci u li cek ve bis gar da, 
Ta na med ro ve cek ve bis Sem swav le li    jgu fic ar se bobs, 
„Tsu mo der ni“ 2011 wels Ca mo ya lib da. dRe i saT vis is 
aer Ti a nebs ram de ni me mim di na re o bas: la Ti no a me ri kul 
da ev ro pul cek vebs, go go na Ta gul Se mat ki var gun dsa da 
hip hops. 2012 wels Ta na med ro ve cek ve bis ba za ze Se iq mna 
hip ho pis jgu fi da an sam bli „Tsu qri u“. „Tsu mo der nis“ 
mo cek va ve e bi xSi rad as pa re zo ben sxva das xva sak lu bo 
tur ni reb Si, rom leb Sic mo po ve bu li aqvT mra va li sap
ri zo ad gi lebi.

„TSU ART“ _ Tsu axal gaz rdeb Si ase ve sak ma od po pu
la ru lia ben di „TSU ART“, ro me lic 2011 wlis mar tSi 
Tbi li sis sa xel mwi fo uni ver si te tis ba za ze Ca mo ya lib
da. 2012 wels ben dma war ma te biT mi i Ro mo na wi le o ba 
pro eqt „ni Wi er Si“ sa dac ga vi da fi nal Si da gax da „je o se
lis“ da „Pri me Ti me~ is rCe u li. 2016 wlis 24 oq tom bers, 
qa laq ere van Si, 19:00 sa aT ze, Ye re van Ko mi tas Cham ber Mu-
sic Ho u se Si, ga i mar Ta TSU ARTis da Tbi li sis kon ser
va to ri is stu den tu ri sim fo ni u ri or kes tris kon cer ti, 
pro eq ti sa xel wo de biT `Mu sic Col la bo ra ti on Pro ject~.

„Tsu gor de la“ _ ga sul wels 9 we li Se us rul da „Tsu 
gor de las“, ro me lic go go na Ta tra di ci u li mu si kis an
sam blia da po pu la ro ba ara mxo lod sa qar Tve los, ara
med sa er Ta So ri so mas Sta biT mo i po va.

Tsu kul tu rul da spor tul prog ra miT da in te re se
bis Sem Txve va Si gTxovT mi mar ToT kul tu ri sa da spor tis 
de par tma nets. sa kon taq to in for ma cia: T  0322 25 16 59;

uwyveti
ganaTlebis
centri

gazeTi momzadda Tsu sazogadoebasTan urTierTobis departamentis mier. sakontaqto informacia _ tel: 2 22 23 91; el.fosta: tsupr@tsu.ge; vebgverdi: www.tsu.edu.ge

spor tu li da kul tu ru li cxov re ba
uni ver si tet Si

erTiani erovnuli gamocdebisTvis
mosamzadebeli kursi:

ივანეჯავახიშვილისსახელობისთბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტი
აცხადებსაბიტურიენტთამიღებასერთიანიეროვნულიგამოცდებისათვის
მოსამზადებელკურსებზე.
აბიტურიენტებს საშუალება აქვთ სრულფასოვნად მოემზადონ შემდეგ

საგნებში:
ქართულიენადალიტერატურა;ზოგადიუნარები;უცხოენა(ინგლისუ

რი,გერმანული,ფრანგული,რუსული);ისტორია;გეოგრაფია;მათემატიკა;
ფიზიკა;ქიმია;ბიოლოგია.
კურსის მიმდინარეობისას აბიტურიენტებს ჩაუტარდებათ ერთიანი ერ

ოვნულიგამოცდებისანალოგიურიტესტირებები.
კურსისგანმავლობაშიაბიტურიენტებსსაშუალებაექნებათგაეცნონუნ

ივერსიტეტს, მის საგანმანათლებლო პროგრამებს, მოისმინონ მათთვის
საინტერესოლექციები,მონაწილეობამიიღონუნივერსიტეტისსხვადასხვა
აქტივობაში, მიიღონამომწურავიინფორმაციამომავალიპროფესიისშე
სახებ.
კურსიიწყება1ოქტობერსდადასრულდება1ივლისს.
მეცადინეობებსუძღვებიანწარმატებულიპროფესორმასწავლებლები.

damatebiTi informaciisTvis mogvmarTeT:0179,თბილისი,ჭავჭავაძის
#1.თსუIკორპ.;უწყვეტიგანათლებისცენტრი.
ქეთევანწამებულისგამზირი#55თსუVIIკორპ.,ანდაგვიკავშირდით:
555654140;599584224;
abiturienti@tsu.ge.

saatestato gamocdebisTvis mosamzadebeli kursi:

ივანე ჯავახიშვილის სახელობისთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტე
ტისუწყვეტიგანათლებისცენტრისაბიტურიენტთამოსამზადებელიგანყო
ფილებაგთავაზობთსაატესტატოგამოცდებისათვისმოსამზადებელკურსს
შემდეგსაგნებში:

ქართულიენა;უცხოენა;ისტორია;მათემატიკა;გეოგრაფია;
ბიოლოგია;ქიმია;ფიზიკა;

damatebiTi informaciisTvis mogvmarTeT:
თსუIკორპუსი,უწყვეტიგანათლებისცენტრისშენობა,მეორესართული.
(უნივერსიტეტისბაღი,ორსართულიანიშენობა,მეორესართული).
abiturienti@tsu.ge
555654140.

saerTo samagistro gamocdebisTvis
mosamzadebeli kursi:

ივანეჯავახიშვილისსახელობისთბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტის
უწყვეტი განათლების ცენტრის აბიტურიენტთა მოსამზადებელი
განყოფილებაგთავაზობთსაერთოსამაგისტროგამოცდებისათვისმოსა
მზადებელკურსს.კურსიმოიცავსსაერთოსამაგისტროგამოცდისოთხივე
ნაწილს:

 წაკითხულის გააზრება;  ანალიტიკური წერა;  ლოგიკური
მსჯელობა;რაოდენობრივიმსჯელობა

კურსი დაიწყება 2017 წლის 15 მარტს. მეცადინეობები ჩატარდება
კვირაშიორჯერორისაათი.

damatebiTi informaciisTvis mogvmarTeT:
თსუIკორპუსი,უწყვეტიგანათლებისცენტრისშენობა,მეორესართული

(უნივერსიტეტისბაღი,ორსართულიანიშენობა,მეორესართული).
abiturienti@tsu.ge
555654140.

mosamzadebeli kursebi

Tsu kalaTburTis gundi studenturi ligis Cempionia

TSU ARTis da Tbilisis konservatoriis studenturi 
simfoniuri orkestris koncerti erevanSi

Tsu futsalis gundi `saqarTvelos sauniversiteto 
sportis federaciis Tasis~ oTxgzis gamarjvebuli


