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ა) პროგრამისსახელწოდება:ფსიქოლოგია. Psychology.
ბ) მისანიჭებელიკვალიფიკაცია: სოციალურიმეცნიერებებისბაკალავრიფსიქოლოგიაშიBA in Social
Sciences (Psychology)
გ) პროგრამისმოცულობაკრედიტებში: 240
დ) სწავლებისენა: ქართული
ე)

საგანმანათლებლოპროგრამისმიზანი:

ბაკალავრიატშიფსიქოლოგიისპროგრამისმიზანიათანამედროვეპროფესიულისტანდარტებისშესაბ
ამისადმოამზადოსსტუდენტიიმგვარად,
რომმანშეძლოსკონკურენტულგარემოშისაკუთარიშესაძლებლობებისგანვითარებადარეალიზება,
მიღებულიცოდნისპრაქტიკაშიგამოყენება.
გარდაამისა,
ბაკალავრიატშიფსიქოლოგიისპროგრამისმიზანიასტუდენტსმისცესშესაძლებლობაგანავითაროსკრ
იტიკულიაზროვნებისადარაოდენობრივიანალიზისუნარი;
დაეუფლოსწერითიდავერბალურიკომუნიკაციისჩვევებს;
ბაკალავრისსაფეხურზემიღებულიცოდნაიყოსმყარისაფუძველიზედასაფეხურისაკადემიურიდაპრ
ოფესიულიპროგრამებისუკეთდაუფლებისათვის
სტუდენტსეძლევასაშუალებაგაეცნოსდაისწავლოსპიროვნებისჩამოყალიბების,
განვითარებისადანორმალურიდაპათოლოგიურიქცევისამხსნელითეორიები.
შეისწავლოსპიროვნებისკვლევისადადიაგნოსტირებისინდივიდუალური,
კლინიკურიდაჯგუფურიმეთოდები.
ისწავლოსპიროვნებისქცევისმოდიფიკაციისელემენტები.
შეისწავლოსკულტურულიდასოციალურიფაქტორებისგავლენაპიროვნებისქცევისჩამოყალიბებაში
. პროგრამააგებულიასამეცნიეროკვლევებზედაფუძნებულცოდნაზე.
რიგიდისციპლინებისმიზანიასტუდენტსსაშუალებამიეცეს,
გაეცნოსგანათლებისადასწავლისთანამედროვეთეორიებს,
სწავლებისადაშეფასებისთანამედროვემეთოდებს;
გაიღრმავოსცოდნასკოლამდელიდასასკოლოასაკისბავშვისფსიქოლოგიაში,

აგრეთვე,

დაეუფლოსკვლევისმეთოდებსდაგაეცნოსმათიგამოყენებისსპეციფიკასგანათლებისსფეროში.
სტუდენტისწავლობსისეთდისციპლინას,

როგორიცააორგანიზაციისფსიქოლოგია,

რომელიცშეიმუშავებსფსიქოლოგიურთეორიებსადამეთოდოლოგიებსდაიყენებსმათიმორგანიზაც
იულიპრობლემებისმოსაგვარებლად, რომელიცინდივიდებსადაჯგუფებსექმნებათორგანიზაციაში.
ამდენადორგანიზაციისფსიქოლოგებითანაბრადარიანდაკავებული,
ასევეპრაქტიკულისაქმინობით.
ვ)

როგორცსამეცნიერო,

პროგრამაზედაშვებისწინაპირობა:

საქართველოსკანონმდებლობითდადგენილიწესისმიხედვითსტუდენტისსტატუსისმოპოვება.

ზ)

სწავლისშედეგები:
ფსიქოლოგიისმიმართულებისბაკალავრიშეიძენსიმსაბაზისოთეორიულდაპტაქტიკულცოდნასდა
უნარებს,
რომლებიცაუცილებელიაკურსდამთავრებულისაქმიანობისდასაწყებად.
ფსიქოლოგიისსაბაკალავროპროგრამისკურსდამთავრებულსწარმათებითგავლილისასწავლოკურს
ისშედეგადშეეძლება
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ფსიქოლოგიის,

როგორცმეცნიერებისგამოყენებასაზოგადოებისინტელექტუალური,

ემოციონალური,

ეკონომიკურიდასოციალურიკეთილდღეობისგასაუმჯობესებლად.

კურსდამთავრებულსშეეძლებადამოუკიდებლადგანახორციელოსმცირემასშტაბისკვლევა,
გამოიყენოსფსიქოლოგიურიეთიკისსტანდარტებიკვლევისდაგეგმვის,
განხორციელების,
ანალიზისადაპრეზენტაციისას;
მოამზადოსკვლევისანგარიშიდამოახდინოსკვლევისმონაცემებისსტატისტიკურიდამუშავებაბაზის
ურდონეზე;

შეეძლებაახსნას,

პიროვნულიდასიტუაციურიფაქტორები.

თურაგავლენასახდენსადამიანისქცევაზესოციალური,
ამასთანავეგამოიმუშავებსკრიტიკულაზროვნებას.

შეიძენსსფეროშიმუშაობისათვისსაბაზისოპროფესიულუნარ-ჩვევებს.
ფსიქოლოგიისსაბაკალავროპროგრამისსტუდენტსშეეძლებაგამოადიფერენციროსპიროვნებისქცევ
ისგანსხვავებულიმოდუსი;

დაგეგმოსდაჩაატაროსმცირემასშტაბისკვლევა,

გაანალიზოსპიროვნებისქცევისთავისებურებანიგანსხვავებულსიტუაციებში;
შეადგინოსმარტივისადიაგნოსტიკობატარეადადაახასიათოსპიროვნულიპროფილიკოგნიტური,
ემოციონალური

(ღირებულებითი)

დაქცევითიპარამეტრებით;

მოახდინოსგარემოსიტუაციისდასოციალურიგავლენისინდიკატორულიშეფასებაპიროვნებისკონკ
რეტულიქცევისაღწერისათვის.
კურსდამთავრებულსგააზრებულიექნებაროგორცფსიქოლოგიისასევეფსიქოლოგისროლიდამნიშვ
ნელობათანამედროვესაზოგადოებაში.
საბაკალავროპროგრამისგავლისშემდეგსტუდენტსშეეძლებამონაწილეობამიიღოსსასწავლოდაწესე
ბულებაშიმიმდინარესწავლისადასწავლებისპროცესისშეაფასებაშიძირითადიპარამეტრებისმიხედ
ვით,
განსაზღვროსარსებულიხარვეზები,
დაკავშირებულიროგორცბავშვისფსიქოლოგიურთავისებურებებთან,
ასევესწავლებისმეთოდებთანდადაწესებულებისფსიქოლოგიურკლიმატთან.
სტუდენტსშეეძლებაგანსაზღვროსპრობლემადაჩაატაროსმცირემასშტაბიანიკვლევა.
საბაკალავროდონეზესტუდენტებიშეისწავლიანორგანიზაციისათვისისეთმნიშვნელოვანაქტივობე
ბისდაგეგმვისადაშეფასებისძირითადასპექტებს,
როგორიცაა:
პერსონალისშერჩევა,
ტრენინგიდაგანვითარება,
შესრულებულისამუშაოსშეფასება,
სამუშაოსანალიზიდასხვ.
მიიღებენცოდნასემპირიულიკვლევისმეთოდებისშესახებშრომისადაორგანიზაციისფსიქოლოგიაშ
ი.
ბაკალავრიატშიმიღებულიცოდნისსაფუძველზეკურსდამთავრებულიშეძლებსმაგისტრატურაშისწ
ავლისგაგრძელებას.
სწავლისშედეგებისაღწერისმიხედვით,
ბაკალავრიშეითვისებსისეთდარგობრივკომპეტენციებსდაუნარებს, როგორებიცაა:

ცოდნადაგაცნობიერება
ზოგადი:
-

ფსიქოლოგიის, როგორცმეცნიერებისთეორიულისაფუძვლები.

-

გაცნობიერებულიაქვსსაზოგადოებისათვისფსიქოლოგისროლიდამნიშვნელობა.
ეცნობათანამედროვეფსიქოლოგიურმიმდინარეობებს,
რომლებიცშეისწავლიანშემეცნებითპროცესებსადაქცევისსტრუქტურას,
მათსაფუძვლადმდებარეპროცესებსადაფსიქოლოგიურმექანიზმებს.
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-

პრაქტიკულიმეცადინეობებისაშუალებასაძლევსგააცნობიეროსთეორიულიკურსისშედეგად
მიღებულიცოდნა.

4

ნეირო- დაკოგნიტურფსიქოლოგია
-

თავისტვინისდაზიანებისშედეგადსხვადასხვასისტემებისდარღვევისნეიროფსიქოლოგიურ
ისინდრომებისშესახებცოდნა;
ადამიანისქცევაშითავისტვინისსხვადასხვასისტემებისროლისშესახებცოდნა.

-

ადამიანისკოგნიტურიპროცესებისსტრუქტურის,
შემეცნებითიპროცესებისკოგნიტურიმოდელებისშესახებცოდნა;

-

ბავშვისნორმალურიგანვითარებიდანგადახრისსხვადასხვაგამოვლინებებისფსიქოლოგიურ
იმახასიათებლებისცოდნა;

-

ფსიქიკურიაშლილობებისფორმებისადამათიკლასიფიკაციისპრინციპებისშესახებზოგადიც
ოდნა.

სოციალურიფსიქოლოგიისკონცენტრაცია:
-

სოციალურიფსიქოლოგიის,
როგორცფსიქოლოგიისდარგისთეორიულისაფუძვლებისცოდნა;

-

პრაქტიკულისაქმიანობისწამოსაწყებადსოციალურფსიქოლოგიაშიდაგროვილითეორიული

-

დაემპირიულიმონაცემებისცოდნა;
სპეციალობაშილიტერატურისდამოუკიდებლადდამუშავებადაკრიტიკულადგანხილვა,
შედეგებისანალიზისუნარი;

-

სპეციალობაშიინფორმაციისმოპოვება, დამუშავებადასაბაზისოდონეზეინტერპრეტირება;

-

კრიზისულსიტუაციებშისოციალურიფსიქოლოგიისცოდნისგამოყენებადასაზოგადოებისა

-

თვისმისიროლისდამნიშვნელობისგაცნობიერება;
თანამედროვესოციალურიფსიქოლოგიისთეორიულიპოსტულატებისგაცნობიერებადამისი
ძირითადიმიმდინარეობებისცოდნა

შრომისადაორგანიზაციისფსიქოლოგია:
-

შრომისადაორგანიზაციისფსიქოლოგიისსფეროშიუახლესმიღწევებზედამყარებულიცოდნა;

-

საბაზოცოდნაორგანიზაციულიქცევის,

-

პროფესიისფსიქოლოგიის,
მომხმარებლისფსიქოლოგიისსაკითხებში;

-

ორგანიზაციისადაინდივიდისეფექტიანობისგანმსაზღვრელიფაქტორებისშესახებუახლესლ

ადამიანურირესუსრისმენჯმენეტის,

იტარატურასადაკვლევითმონაცემებზედამყარებულიცოდნა;
-

პერსონალისშერჩევის,

შესრულებულისამუშაოსშეფასების,

-

კარიერისდაგეგმვისმეთოდოლოგიურიპრინციპიებისცოდნა;
მომხმარებლისქცევის,
მომხმარებლისარჩევანზემოქმედიგარემოდაფსიქოლოგიურიფაქტორებისცოდნა;

-

ფსიქომეტრიისძირითადიმოთხოვნებისცოდნა
(ტესტისფსიქომეტრულიმახასიათებლებისშეფასება,

-

ვალიდურიინსტრუმენტებისშერჩევადაგამოყენებაპერსონალისშერჩევისადაშეფასების,
ასევეორგანიზაციულიკვლევებისსფეროში);

-

კვლევითისტრატეგიების/მეთოდებისადამათიგამოყენებისპრინციპებისცოდნა,
რომელიცდაეხმარებაკურსდამთავრებულსორგანიზაციაშიპროდუქტულიდაკონტრპროდუ
ქტიულიქცევისგანაპირობებელიფაქტორებისშესწავლაში,
პროფესიულისტრესისწყაროებისიდენტიფიკაციასადაკვლევზედაფუძნებულირეკომენდაც
იებისშემუშავებაში.
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პიროვნებისდაკლინიკურიფსიქოლოგიისკონცენტრაცია:
-

წამყვანიპიროვნებისთეორიებისადამიმდინარეთანამედროვეკვლევებისცოდნა,
ადამიანისქცევისსხვადასხვათეორიულიპოზიციიდანგაანალიზებისადაპიროვნებისადამის
იქცევისფართოკონტექსტშიდანახვისუნარი;

-

ფსიქოდიაგნოსტიკურიმეთოდების,სხვადასხვატიპისმეთოდების
კლასიფიკაციისპრინციპებისადაკრიტერიუმებისცოდნა,

-

შესაძლებლობების,

ღირსებებისდანაკლოვანებების;

ძირითადიპიროვნულიმახასიათებლებისშესასწავლადშექმნილთეორიულკონსტრუქტების
ცოდნა;
-

ტესტი-კითხვარებისკონსტრუირების/
რესტანდარტიზაციისდაინტერპრეტაციისზოგადიპრინციპებიდაპრობლემებისცონდა;

-

ძირითადიფსიქიკურიაშლილობების (დეპრესია, აგზნება, მწვავებოდვითიმდგომარეობა,
ცნობიერებისშეცვლადასხვა),

დიაგნოსტიკურიკრიტერიუმების,

სიმპტომებიდაპრაქტიკაშიმიღებულიპროფილაქტიკური,
თერაპიულიდარეაბილიტაციურიმეთოდებისცოდნა.
-

ნერვულსისტემაშიმიმდინარეფიზიოლოგიურპროცესებისშესახებცოდნა.

ასევე,

თუროგორარეგულირებსნერვულიქსელებიცხოველთაქცევას.
-

განვითარებისდარღვევებისდიაგნოსტიკურიკრიტერიუმების,
განვითარებაზემოქმედიფაქტორების,
განვითარებისდარღვევებისფსიქოლოგიურიკანონზომიერების;
ადამიანისქცევაშითავისტვინისსხვადასხვასისტემებისროლისშესახებცოდნა;

-

ქცევითიმიდგომებისშესახებძირითადითეორიების, ქცევისშეფასებისმეთოდებისცოდნა;

-

თავისტვინისსხვადასხვასისტემებისდაზიანებისნეიროფსიქოლოგიურისიმპტომებიდასინ
დრომებისცოდნა;
თავისტვინისდაზიანებისნეიროფსიქოლოგიურიშეფასებისზოგადიპრინციპებისცოდნა.

განათლებისფსიქოლოგიისკონცენტრაცია:
-

განათლებისფსიქოლოგიისსაგნისსპეციფიკისადამისიამოცანებისცოდნა;

-

განვითარებისადასწავლისთეორიებისმნიშვნელობისგაცნობიერებაგანათლებისფსიქოლოგ

-

იაში;
ფსიქიკურიპროცესებისკანონზომიერებებისცოდნასასწავლოპროცესისდაგეგმვისადამართვ
ისას;

-

სწავლებისთეორიებისცოდნა;

-

განსაკუთრებულისაჭიროებისმქონემოსწავლეებისსწავლებისადმიმიდგომებისცოდნა;

-

მულტილინგვურიგანათლებისსპეციფიკისცოდნადაპრობლემისპრაქტიკულიხედვა

-

საკლასოშეფასებისმეთოდებისცოდნა.

-

სწავლებისსხვადასხვამეთოდების,
კლასისმართვისსტილებისდამოტივაციისამაღლებისტექნიკებისგამოდიფერენცირებადაგაა
ზრება.
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ცოდნისპრაქტიკაშიგამოყენებისუნარი
ზოგადი:
-

ფსიქოლოგიისძირითადითეორიებისცოდნადამათიპრაქტიკაშიგამოყენებისუნარი;
მცირემასშტაბისფსიქოლოგიურიკვლევისდამოუკიდებლადჩატარება,
მონაცემათადამუშავებადაანალიზი.

-

თემისაქტუალობისგანსაზღვრის,

სიახლისძიების,

ინფორმაციისმოპოვების,

გადამოწმებისუნარი.
-

სხვადასხვაასაკობრივჯგუფისწარმონადგენელთაფსიქოლოგიურიპრობლემებისშეფასებად

-

აკონსულტირება;
სხვადასხვატიპისორგანიზაციებთანთანამშრომლობადასასარგებლორჩევებისმიცემა:
სამუშაოჯგუფებისპროექტირებას, პერსონალის

-

შერჩევასთანდასხვადასხვაორგანიზაციულსაკითხებთანდაკავშირებით.

-

პიროვნებისურთიერთობებისადასოციალურიდაეთნიკურიჯგუფებისპრობლემებისშეფასე
ბადადახმარება

სოციალურიფსიქოლოგიისკონცენტრაცია:
-

სოციალურიფსიქოლოგიისისტორიაზე,
სხვადასხვათეორიებზედამიმდინარეობებზედაყრდნობითპრაქტიკულისაქმიანობის

-

განხორციელება;

-

სოციალურიფსიქოლოგიისმეთოდებისცოდნაპრაქტიკულიდაემპირიულიკვლევისსაბაზის
ოდონეზეჩასატარებლად;

-

სოციალურიფსიქოლოგიისსფეროშისაწყისდონეზეისეთიპროექტისწერისუნარი,
რომელიცგულისხმობსსაწყისდონეზეპრობლემებისდასმას,

მიზნის,

ამოცანისდეფინირებასდაშედეგებისდამუშავებას;
-

სოციალურიფსიქოლოგიისცოდნისგამოყენებაპრაქტიკულიმიზნებისთვისკონკურენტულგ

-

არემოშიდასაკუთარიშესაძლებლობებისგანვითარებადარეალიზება;
საკვლევითემისაქტუალურობისგანსაზღვრა,

ინოვაციურიხედვა,

ინფორმაციისდამოუკიდებლადმოპოვება,

შედეგზეორიენტირება,

აქტუალურითემებისანალიზი

ჯგუფი,

(პიროვნებისსოციალურიქცევა,

დამოკიდებულებებისშესწავლა,

გავლენები,

კომუნიკაციისდაუფლება,

სოციალურიკოგნიტურიპროცესებისშესწავლა,
ტრენინგებისჩატარება,
გამოყენებითისოციალურიფსიქოლოგიისძირითადიპრინციპებისცოდნა),
დამოუკიდებლადსხვადასხვასფეროშიგამოყენება,
კონსულტირებადარეკომენდაციებისმიწოდება (საწყისდონეზე).
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შრომისადაორგანიზაციისფსიქოლოგია:
-

შეძენილიცოდნისადაუნარ-ჩვევებისპრაქტიკაშიგამოყენება
(პერსონალისშერჩევისპროცედურისდაგეგმვა,
ვალიდურიინსტრუმენტებისშერჩევა,
შესრულებულისამუშაოსშეფასებისსისტემისმენეჯმენტი,
პროფესიულისტრესისწყაროებისიდენტიფიკაცია,
პროფესიულისტრესისდაძლევისსტრატეგიებისშემუშავება,
ტესტისფსიქომეტრულიმახასიათებლებისშეფასება,
სამუშაოსანალიზიდასაკვალიფიკაციომოთხოვნებისგანსაზღვრადასხვა).

-

პიროვნებისდაკლინიკურიფსიქოლოგიისკონცენტრაცია:
ტესტებისადაკითხვარებისჩატარებისადამიღებულიმონაცემებისდამუშავებისზოგადიჩვევე
ბი;

-

არსებულიამოცანებისათვისრელევანტურისადიაგნოსტიკოინსტრუმენტებისშერჩევის,
შესაბამისიფსიქომეტრულიმახასიათებლებისსაჭიროებისგანსაზღვრისუნარიდაამინსტრუმ
ენტებისსაფუძველზემოპოვებულიმასალისობიექტურიშეფასება.

-

ლაბორატორიაშიმუშაობისადაუსაფრთხოებისპირობებისდაცვისუნარ- ჩვევები
ინფორმაციისგაანალიზებისსაფუძველზეფსიქიკურიგანვითარებისდარღვევისდაფსიქიკურ
იფუნქციებისდაზიანებისშესახებჰიპოთეზისფორმულირებისუნარი;

-

კონკრეტულიშემთხვევისანალიზიდასათანადოსპეციალისტთანგადამისამართებისუნარი;

ნეირო- დაკოგნიტურფსიქოლოგია
-

ადამიანისქცევაზედაკვირვება;

-

პრაქტიკოსიფსიქოლოგისდახმარებაინფორმაციისშეკრებაში, ინტერვიუსჩატარებაში;

-

მკვლევრისხელმძღვანელობითკვლევისდაგეგმვადაჩატარებაკოგნიტურიფსიქოლოგიისადა
ნეიროფსიქოლოგიისსფეროში.

განათლებისფსიქოლოგიისკონცენტრაცია:
კურსდამთავრებულიშეძლებს:
-

განათლებისფსიქოლოგიისსფეროშიძირითადისაკვლევიპრობლემატიკისგამოკვეთასდააღნ
იშნულიპრობლემისირგვლივპროფესიულიხედვისშემუშავებას.

-

მცირემასშტაბიანიკვლევისდამოუკიდებლადდაგეგმვას,

-

წარმოებასდააღწერითსტატისტიკურანალიზს;
კომპიუტერულიტექნოლოგიებისგამოყენებას;

-

საკუთარიცოდნისწარმოდგენისსტრატეგიებისფლობას: პრეზენტაცია, დებატისწარმართვა,
რეფერატისშესრულება.

-

ფსიქოლოგისასისტენტობასპროფესილისამუშაოსშესრულებისას. კერძოდ,

-

სასწავლოდაწესებულებისსწავლა/სწავლებისპროცესისდაგეგმვასადადახვეწაში;

-

სასწავლოპროცესისმართვაში;

-

სპეციალურიტრენინგებისდაგეგმვასდაჩატარებაში.
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დასკვნისუნარი
-

კრიტიკულიაზროვნებისუნარი;

-

ლოგიკურიმსჯელობის, ანალიზისადასინთეზისუნარი;
ფსიქოლგიურითეორიებისადმი,
ფსიქოლოგიისკვლევისმონაცემებისადაშედეგებისადმიკრიტიკულიდამოკიდებულება;

-

მიღებულიცოდნისსაფუძველზელოგიკურიდადასაბუთებულიდასკვნისსაჯაროდწარდგენა
.

კომუნიკაციისუნარი
-

სპეციალისტებისადაარასპეციალისტებისათვისფსიქოლოგიურიცოდნისლოგიკურადდათა
ნმიმდევრულადგადაცემა

-

თანამედროვესაინფორმაციოდასაკომუნიკაციოტექნოლოგიებისგამოყენება.

-

საკუთარიმოსაზრებების,
არსებულიპრობლემებისადაგადაჭრისგზებისშესახებწერილობითიანგარიშისმომზადება

-

ინფორმაციისსპეციალისტებისადაარასპეციალისტებისათვისზეპირადგადაცემაქართულდა
უცხოურენებზე,

-

ჯფუფშიმუშაობისუნარი – მოვალეობებისდელეგირებისუნარი;

-

ქართულენაზეპრეზენტაციის/მოხსენებისგაკეთებისუნარი;

-

ქართულენაზეგამართულიმეტყველებისდაწერისუნარი

-

ლიტერეტურისმიმოხილვისუნარი;
შეუძლიაშესაბამისწყაროებთან,

–

აკადემიურიწერა,
კოლეგებთან,

ფართოსაზოგადოებასადასხვადაინტერესებულპირებთანკომუნიკაციისდამყარება;
-

შეუძლიაჯგუფურადდაინდივიდუალურადმუშაობა;

-

აქვსკითხვისსწორადდასმისდამოსმენისუნარი;

-

იცნობსმეტყველებისკულტურისნორმებსდაფლობსეფექტურიზეპირიკომუნიკაციისუნარებ

-

ს;
აქვსინფორმაციისგადმოცემის/პრეზენტაციისუნარი.

-

შეუძლიასაინფორმაციოტექნოლოგიებისგამოყენებაპროფესიულდონეზეკომუნიკაციისათვ
ის.

სწავლისუნარი
-

საკუთარისწავლისპროცესისთანმიმდევრულადდამრავალმხრივადშეფასება,
სწავლისშემდგომიეტაპისთვისმზაობადაშემდგომიგაგრძელებისთვისსაჭიროებებისგანსაზ
ღვრა;

-

დროისმართვისუნარი

-

ლექციების,

სემინარების,

დავალებებისათვისშესაბამისიდროისგანაწილებისუნარი;;
-

სწავლისდამოუკიდებლადგანხორციელება,
სწავლებისპროცესისთავისებურებებისგათვალისწინებადასხვადასხვასამეცნიეროწყაროებზ
ედამოუკიდებლადმუშაობისუნარი;

-

სასწავლოპროცესშიორიენტირება,
სასწავლოსაგნებისკუთხითარჩევანისგაკეთებასაკუთარიინტერესებისგათვალისწინებით;

-

გააჩნდესსწავლისშემდგომიგაგრძელებისუნარ-ჩვევებიდამოტივაცია.
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-

სწავლისდამოუკიდებლადწარმართვადასწავლისპროცესისთავისებურებებისგათვალისწინ
ება;

-

სხვადასხვაწყაროებზედამოუკიდებლადმუშაობა;
სასწავლომიზნებითსაინფორმაციოტექნიკისგამოყენება;

-

არსებულიცოდნისგაფართოებისათუინოვაციურიმეთოდებისგამოყენებისმზაობა.

-

შეუძლიაუნივერსიტეტშიმიღებულიცოდნაგამოიყენოს,
როგორცმყარისაფუძველიმთელისიცოცხლისმანძილზესწავლისთვის,
დამატებითიცოდნისმიღებისადაგაღრმავებისთვის.

ღირებულებები

-

პროფესიულიეთიკურინორმებისდაცვა (კვლევებშიმონაწილეადამიანთაუფლებებისდაცვა,
რეალურიკვლევითიმონაცემებისწარდგენადასხვა);

-

მრავალეროვანკოლექტივშითანამშრომლობისთვისეთიკურისტანდარტებისგაცნობიერება

-

დადაცვა;
საზოგადოდ, საქმიანურთიერთობებშიეთიკურინორმებისდაცვა;

-

მიღებულცოდნისკვალიფიციურად,
კეთილსინდისიერადწარმოაჩენისადაფართოსაზოგადოებისთვისხელმისაწვდომადგახდის
უნარი;

-

საზოგადოებაშიგანსხვავებულობისპატივისცემა;
უნარშეზღუდულობისადვოკატირება;

-

სტიგმისადასეგრეგაციისსაწინააღმდეგოდპიროვნებისსაზოგადოებაშიინტეგრირებისადაინ
კლუზიისიდეებისდანერგვა.

თ) სწავლისშედეგებისმიღწევისმეთოდები:
სტუდენტზედაშრომისბაზარზეორიენტირებულისწავლებისგანხორციელებამოიცავსლექციასემინარებს,

ინდივიდუალურ,

გუნდურდაპრაქტიკულდავალებებს,

სიტუაციურანალიზებს,

პრეზენტაციებს, რომელთაგაზომვადიშედეგებიაისახებაშეფასებისმეთოდებში.
ვერბალური, ანუზეპირსიტყვიერიმეთოდი;
წერითიმუშაობისმეთოდი,
რომელიცგულისხმობსსტუდენტთამიერპრაქტიკულიდავალებებისშესრულებასდააუდიტორიაში
წაკითხვა-განხილვას; ასევეგულისხმობსსხვადასხვატიპისესებისათურეფერატებისდაწერას.
დისკუსია/დებატები

–

დისკუსიისპროცესიმკვეთრადამაღლებსსტუდენტთაჩართულობისხარისხსადააქტივობას.
დისკუსიაშესაძლებელიაგადაიზარდოსკამათში.
ესპროცესიარშემოიფარგლებამხოლოდპროფესორისმიერდასმულიშეკითხვებით.
ესმეთოდიუვითარებსსტუდენტსკამათისადასაკუთარიაზრისდასაბუთებისუნარს.
ჯგუფურიმუშაობა

-

ამმეთოდითსწავლებაგულისხმობსსტუდენტთაჯგუფებადდაყოფასდამათთვისსასწავლოდავალებ
ისმიცემას.
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ჯგუფისწევრებიინდივიდუალურადამუშავებენსაკითხსდაპარალელურადუზიარებენმასჯგუფის
დანარჩენწევრებს.
დასახულიამოცანიდანგამომდინარეშესაძლებელიაჯგუფისმუშაობისპროცესშიწევრებსშორისმოხ
დესფუნქციებისგადანაწილება.
ესსტრატეგიაუზრუნველყოფსყველასტუდენტისმაქსიმალურჩართულობასსასწავლოპროცესში.
წიგნზემუშაობისმეთოდი
პრობლემაზედაფუძნებულისწავლება

(PBL)

-

სასწავლომეთოდი,

რომელიცახალიცოდნისმიღებისდაინტეგრაციისპროცესისსაწყისეტაპადიყენებსპრობლემას.
შემთხვევისანალიზი
(Case
study)
პროფესორისტუდენტებთანერთადლექციაზეგანიხილავსკონკრეტულშემთხვევებს.

-

გონებრივიიერიში

-

(Brain

storming)

ესმეთოდიგულისხმობსკონკრეტულითემისფარგლებშიკონკრეტულისაკითხის/პრობლემისშესახე
ბმაქსიმალურადბევრი,

რადიკალურადგანსხვავებული,

აზრის,

იდეისჩამოყალიბებასადამისიგამოთქმისხელშეწყობას.
აღნიშნულიმეთოდიხელსუწყობსპრობლემისადმიშემოქმედებითიმიდგომისგანვითარებას.
როლურიდასიტუაციურითამაშები

-

როლურითამაშებისტუდენტსსაშუალებასაძლევსსხვადასხვაპოზიციიდანშეხედოსსაკითხსდაეხმა
რებამასალტერნატიულითვალსაზრისისჩამოყალიბებაში.
დემონსტრირებისმეთოდი

–

ესმეთოდიინფორმაციისვიზუალურადწარმოდგენასგულისხმობს.

შედეგისმიღწევისთვალსაზრისითისსაკმაოდეფექტურია.
ხშირშემთხვევაშიუმჯობესია,
მასალაერთდროულადაუდიოდავიზუალურიგზითმიეწოდოსსტუდენტებს.
შესასწავლიმასალისდემონსტრირებაშესაძლებელიაგანხორციელდესროგორცმასწავლებლის,
ისესტუდენტისმიერ.
ესმეთოდიგვეხმარებათვალსაჩინოგავხადოთსასწავლომასალისაღქმისსხვადასხვასაფეხური,
დავაკონკრეტოთ,

თურისიშესრულებამოუწევთსტუდენტებსდამოუკიდებლად;

ამავედროს,

ესსტრატეგიავიზუალურადწარმოაჩენსსაკითხის/პრობლემისარსს.
ახსნა–განმარტებითიმეთოდი

–

ეფუძნებამსჯელობასმოცემულისაკითხისირგვლივ.

პროფესორსმასალისგადმოცემისას,

მოჰყავსკონკრეტულიმაგალითი,

რომლისდაწვრილებითგანხილვაცხდებამოცემულითემისფარგლებში.
ქმედებაზეორიენტირებულისწავლება

–

მოითხოვსპროფესორისადასტუდენტისაქტიურჩართულობასსწავლებისპროცესში,
სადაცგანსაკუთრებულდატვირთვასიძენსთეორიულიმასალისპრაქტიკულიინტერპრეტაცია.
პროფესორიშესაძლოაიყენებდესზემოთჩამოთვლილერთანრამდენიმემეთოდსანნებისმიერსხვამე
თოდსკონკრეტულისასწავლო
ამოცანიდანგამომდინარე.

ი) სტუდენტისცოდნისშეფასებისსისტემა:
სტუდენტიყოველსაგანშიმოწმდებაECTS–ისსისტემით (კრედიტისმინიჭებისსაფუძველზე), 100-
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ქულისფარგლებში,

აქტიურობის,

შუალედურიშემოწმებებითდადასკვნითიგამოცდისსაფუძველზე.
სტუდენტისცოდნისშეფასებისსისტემა;
(A) 91 -100 ფრიადი
(B) 81 -90 ძალიანკარგი
(C) 71 -80 კარგი
(D) 61 -70 დამაკმაყოფილებელი
(E) 51 - 60 საკმარისი
(FX) 41 - 50 ვერჩააბარა, სტუდენტსეძლევასაბოლოოგამოცდისერთხელგადაბარებისუფლება
(F) 0 – 40 ჩაიჭრა, სტუდენტმაკრედიტისმიღებისთვისთავიდანუნდაგაიაროსკურსი.
ესშეფასებისკრიტერიუმებიცნობილიასაზოგადოებისთვისაცდასტუდენტებისთვისაცდამოცემულ
იათვითოეულსილაბუსშიც.
შეფასებისმიღებისშემდეგხდებაუკუგებასტუდენტსადამასწავლებელსშორისმიღწეულიშედეგების
ადანაკლოვანებებისგაუმჯობესებისმიზნით.
აუდიტორიაში,
ანელექტრონულიფოსტითდაა.შ.

ესუკუკავშირიხდებასხვდასხვაფორმით

–

საკონსულტაციოსაათებისთვისგამოყოფილდროს,

კ) სასწავლოგეგმა, სწავლებისორგანიზებისთავისებურებისმითითებით:
იხილეთდანართი

ლ)პროგრამისკოორდინატორები:
თ.გაგოშიძე, მ. მელიქიშვილი, ხ. მარწყვიშვილი

მ) დასაქმებისსფეროები:
კურსდამთავრებულიშეძლებსმუშაობისდაწყებასროგორცკერძო,
ასევესაჯაროდამრწამსისადააღმსარებლობისშესაბამისადსხვადასხვადაწესებულებებში.
შეძლებსმიღებულიცოდნისგამოყენებასმომიჯნავესპეციალობითდასაქმებისთვის.

ნ) დამატებითიინფორმაცია:
სტუდენტთარაოდენობა:
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ასევე,

სასწავლო გეგმა

ფაკულტეტი: ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა.
დეპარტამენტი /ინსტიტუტი / კათედრა: ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
სასწავლო პროგრამის სახელწოდება: ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა
სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი (240 კრედიტი)
სასწავლო პროგრამის ხელმძღვანელი / კოორდინატორი:თ.გაგოშიძე, მ. მელიქიშვილი, ხ.
მარწყვიშვილი
აკადემიური საბჭოს მიერ სასწავლო პროგრამის დამტკიცების თარიღი, დადგენილების ნომერი:
დადგენილება 2011 წლის29 ივნისი№57

ცვლილებები შესულია: დადგენილება №30/2013, 18 თებერვალი, 2013 „საგანმანათლებლო
პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 29 ივნისის №57/2011
დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ №30/2013, 18.02.2013; დადგენილება
N70/2015, 27 ივლისი 2015წ.); დადგენილება #21/2017, 20. 02. 2017წ;დადგენილება №100/2017
4. 09.2017წ. დადგენილება №107/2017 15.09.2017; დადგენილება
დადგენილება №73/2018 19.02.18; დადგენილება 121/2018 14.05.18

№30/2018

05.02.2018;

სასწავლო პროგრამის ამოქმედების თარიღი (სასწავლო წელი): 2011-2012 სასწავლო წელი
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პროგრამის სტრუქტურა
საბაკალავრო პროგრამა240 კრედიტი:
ფსიქოლოგიური კურსები - 120კრედიტი (ECTS)(I დონე – 20 კრედიტი სავალდებულო, II დონე – 60 კრედიტი სავალდებულო, III დონე – 40
კრედიტი)
პირველი დონის საბაზისო კურსები - 40 კრედიტი
მაინორი - 60 კრედიტი 1
თავისუფალი საფაკულტეტო და საუნივერსიტეტო არჩევითი საგნები- 20კრედიტი

გაზაფხული

სემესტრი

შემოდგომა

საგანზედაშვებისწინაპირობა

აობისსაათებისემესტრში

სტუდენტისდამოუკიდებელიმუშ

სამუშაოჯგუფი /
პრაქტიკუმი

სტუდენტის
საკონტაქტო
მუშაობისსაა
თებისემესტ
რში

ლექცია

სასწავლოკურსისდასახელება

კრედიტებისრაოდენობა
ECTS

კოდი

პირველიდონის საბაზისო კურსები:
სავალდებულო და სავალდებულო-არჩევითი კურსები

ლექტორი/ლექტორები

სავალდებულოკურსები– 50 კრედიტი
(მათშორის ფსიქოლოგიურიკურსები - 20 კრედიტი)

1

ფსიქოლოგიის საფუძვლები1

5

30

30

65

წინაპირობის გარეშე

ფსიქოლოგიისსაფუძვლები2

5

30

30

65

ფსიქოლოგიის საფუძვლები 1

ინგლისური ენა 1*

5

ინგლისური ენა 2*

5

ი.ჟვანია
თ.აბაშიძე
მ. ჩიტაშვილი
მ. მესტვირიშვილი
ხ. მარწყვიშვილი

ინგლისური ენა 1*

სტუდენტს შეუძლია სურვილისებრ აიღოს მაინორი სხვა სპეციალობაში. მას ასევე, შეუძლია მაინორისა და თავისუფალი არჩევითი საგნებისთვის განკუთვნილი
კრედიტები შეასვსოს როგორც საფაკულტეტო, ასევე, საუნივერსიტეტო საგნებით.
2საჭიროებისამებ, კურსი შეიძლება გამოცხადდეს დამატებით სხვა სემესტრშიც ან შეიცვალოს სემესტრი.

5

15

15

95

წინაპირობისგარეშე

თ. აბაშიძე
ი. გედევანიშვილი
ხ. მარწყვიშვილი
ი. ჟვანია
ე. ფირცხალავა

კვლევის მეთოდებიფსიქოლოგიაში 2

5

15

15

95

კვლევის მეთოდები ფსიქოლოგიაში1

//- //

შესავალი სოციოლოგიაში

5

15

80

წინაპირობისგარეშე

თ.თოფჩიშვილი
კ. ქეცბაია

სტატისტიკა 1

5

30

30

65

წინაპირობისგარეშე

ზ. ხეჩინაშვილი
ქ.მანჯგალაძე

სტატისტიკა 2

5

30

30

65

სტატისტიკა1

ო.ფურთუხია
ქ.მანჯგალაძე

აკადემიური წერა

5

15

15

95

წინაპირობისგარეშე

ნ. საღარაძე

კვლევის მეთოდები ფსიქოლოგიაში 1

30

სავალდებულო-არჩევითი კურსები (2 საგანი ) – 10 კრედიტი
ანთროპოლოგია

5

15

15

95

წინაპირობისგარეშე

ლ. სურმანიძე

სოციალური მუშაობის შესავალი

5

15

30

95

წინაპირობისგარეშე

გ. წოწკოლაური

პოლიტიკის მეცნიერების შესავალი

5

15

30

80

წინაპირობისგარეშე

ს. დუნდუა

შესავალი პედაგოგიკაში

5

30

15

80

წინაპირობისგარეშე

ნ. ბებიაშვილი

მსოფლმხედველობრივი
პარადიგმები

5

30

30

65

წინაპირობისგარეშე

ა. ყულიჯანაშვილი

ლოგიკა

5

30

წინაპირობისგარეშე

ნ. თომაშვილი

95

*საბაკალავროსაფეხურის სტუდენტები, რომლებიც წარმოადგენენ უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელ საერთაშორისო სერტიფიკატს, თსუ-ს ენების ცენტრის დასკვნის
საფუძველზე თავისუფლდებიან ინგლისური ენის სავალდებულო 10 კრედიტისგან და ეს სავალდებულო კრედიტები უნდა შეავსონ თავისუფალი კრედიტებით.

1

მეორედონე
სავალდებულოკურსები– 60 კრედიტი
მ.წერეთელი
ი. ჟვანია
მ.წერეთელი
ი.ჟვანია

კოგნიტურიფსიქოლოგია 1

5

15

30

80

ფსიქოლოგიის საფუძვლები1

კოგნიტურიფსიქოლოგია 2

5

15

30

80

კოგნიტურიფსიქოლოგია 1

სოციალურიფსიქოლოგია 1

5

15

30

80

ფსიქოლოგიის საფუძვლები1

ა.ქიტიაშვილი

სოციალურიფსიქოლოგია 2

5

15

30

80

სოციალურიფსიქოლოგია1

ა.ქიტიაშვილი

ადამიანის განვითარება 1

5

15

30

80

ფსიქოლოგიის საფუძვლები1

მ.მელიქიშვილი
ნ.ლაბარტყავა
ი. აფთარაშვილი

ადამიანის განვითარება 2

5

15

30

80

ადამიანის განვითარება 1

მ.მელიქიშვილი
ნ.ლაბარტყავა
ი. აფთარაშვილი

პიროვნებისფსიქოლოგია 1

5

30

30

65

ფსიქოლოგიის საფუძვლები1

პიროვნებისფსიქოლოგია 2

5

30

30

65

პიროვნებისფსიქოლოგია1

95

ფსიქოლოგიის საფუძვლები2
კვლევის მეთოდებიფსიქოლოგიაში2

ექსპერიმენტული ფსიქოლოგია1

ლ.ხეჩუაშვილი
დ.ფარჯანაძე
ლ.ხეჩუაშვილი
დ.ფარჯანაძე
ი.გედევანიშვილი
მ. რობაქიძე
მ. ფანჯიკიძე
თ. ჩხაიძე
მ. ჯინჭარაძე
მ. მეტრეველი

5

10

20

ექსპერიმენტული ფსიქოლოგია2

5

4

26

95

შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია

5

15

30

80

ფსიქოლოგიისსაფუძვლები2

ი.კუტალაძე

განათლებისფსიქოლოგია

5

15

30

80

ფსიქოლოგიისსაფუძვლები2

მ. წერეთელი
ი. აფთარაშვილი

ექსპერიმენტული ფსიქოლოგია1
სტატისტიკა 2

// - //

არჩევითი კურსები (1 საგანი)– 5 კრედიტი
ქცევისგამოყენებითიანალიზი

5

30

95

ფსიქოლოგიისსაფუძვლები1

2

თ. გავაშელიშვილი

მესამე დონე
40 კრედიტი (ECTS) (ფსიქოლოგიური)
(მათშორის სავალდებულოსაგნები- 15კრედიტი; არჩევითი საგნები - 25 კრედიტი)
სავალდებულო საგნები - 15 კრედიტი
განწყობისფსიქოლოგია1

5

30

30

65 ფსიქოლოგიის საფუძვლები2

ვ. ნადარეიშვილი

განწყობისფსიქოლოგია2

5

30

30

65 განწყობისფსიქოლოგია 1

ვ. ნადარეიშვილი

კვლევითი ნაშრომი

5

30

95 ექსპერიმენტული ფსიქოლოგია 2

ბ.არუთინოვი, თ. გაგოშიძე, ი.გედევანიშვილი, მ.
დესპოტაშვილი, თ.ლოდია, შ. მამუკაძე,
ხ.მარწყვიშვილი, მ. მესტვირიშვილი,
ე.ფირცხალავა, მ.ჯაღიაშვილი

არჩევითი საგნები - 25 კრედიტი
მესამე დონეზე სხვადასხვა ინსტიტუტები (თემატური კონცენტრაციები) სტუდენტებს სთავაზობენ კურსების ჩამონათვალს, რომელიც სასურველია მათ
გაიარონ იმ შემთხვევაში, თუ ამ მიმართულებით სურთ მაგისტრატურაში სწავლის გაგრძელება.
თუმცა, სტუდენტი თავისუფალია არჩევანში და შეუძლია საგნები აირჩიოს მხოლოდ საკუთარი ინტერესების შესაბამისად
და არა ინსტიტუტების რეკომენდაციის მიხედვით.
ინსტიტუტი
(თემატური კონცენტრაცია)
ადამიანური რესურსის მენეჯმენტი

5

15

30

80

შრომისა და ორგანიზაციის
ფსიქოლოგია

ი. კუტალაძე

აღქმისადამეხსიერების
კოგნიტურიმოდელები

5

15

30

80

კოგნიტურიფსიქოლოგია2

დ.ფარჯანაძე

ბავშვთამიმართძალადობა

5

30

80

ადამიანის განვითარება 1

მ.მელიქიშვილი

15

ბავშვის ფსიქიკური განვითარების
დარღვევები

5

15

30

ბიზნესის ფსიქოლოგია

5

15

30

80

80

კოგნიტურიფსიქოლოგია 2
ადამიანის განვითარება2

ფსიქოლოგიისსაფუძვლები1

3

შ. მამუკაძე

შრომისა და ორგანიზაციის
ფსიქოლოგია
კოგნიტური და
ნეიროფსიქოლოგია
განათლების ფსიქოლოია
კოგნიტური და
ნეიროფსიქოლოგია
პიროვნებისა და კლინიკური
ფსიქოლოგია
შრომისა და ორგანიზაციის

გ.გოროშიძე

ფსიქოლოგია

გარემოსფსიქოლოგია

5

გენდერი და ფსიქოანალიზი

5

გეშტალტთერაპიაბავშვებთანდა
მოზარდებთან

5

15

20

15

95 ინგლისურიენაB2 დონე

10

95

45

80

ადამიანის განვითარება2
პიროვნებისფსიქოლოგია 2
სოციალურიფსიქოლოგია2
კვლევის
მეთოდებიფსიქოლოგიაში 2
ინგლისური ენა (B2)
ბავშვის ფსიქიკურიგანვ.დარღვ.
ნეიროფსიქოლოგიის
საფუძვლები

ნ. სუმბაძე

მ. ჩიტაშვილი

მ.დალაქიშვილი

სოციალური ფსიქოლოგია

პიროვნებისა და კლინიკური
ფსიქოლოგია;

კოგნიტური და
ნეიროფსიქოლოგია
პიროვნებისა და კლინიკური

იურიდიული ფსიქოლოგია

ემოციისფსიქოლოგია
ენისადამეტყველების განვითარება
დადარღვევები

5

5

5

15

15

15

30

15

30

80

95

80

განწყობისფსიქოლოგია 2
ფსიქოლოგიისსაფუძვლები2
ადამიანის განვითარება2
კოგნიტურიფსიქოლოგია 2

ვ.ნადარეიშვილი

ფსიქოლოგია;
სოციალური ფსიქოლოგია

თ. აბაშიძე

კოგნიტური და
ნეიროფსიქოლოგია;
განათლების ფსიქოლოგია

შ.მამუკაძე

კოგნიტური და
ნეიროფსიქოლოგია

მ.მესტვირიშვილი

პიროვნებისა და კლინიკური
ფსიქოლოგია
სოციალური ფსიქოლოგია

ვიზუალური კვლევისმეთოდები
სოციალურ მეცნიერებებში

5

15

15

95

კვლევისმეთოდები
ფსიქოლოგიაში2
ინგლისური ენაB1 დონე

თვით–აღწერითი საზომები

5

15

15

95

წინაპირობის გარეშე

ნ. სუმბაძე

სოციალური ფსიქოლოგია

ინტერპერსონალური კომუნიკაცია

5

15

15

95

სოციალური ფსიქოლოგია2

მ.დესპოტაშვილი

სოციალური ფსიქოლოგია;
განათლების ფსიქოლოგია

ინტერპერსონალური კომუნიკაცია
მულტიკულტურულ გარემოში

5

15

15

95

სოციალური ფსიქოლოგია2
ინგლისური ენის ცოდნა (B1)

ე. ფირცხალავა
მ.დესპოტაშვილი

სოციალური ფსიქოლოგია

ინკლუზიური განათლების
ძირითადი პრინციპები

5

15

15

95

ადამიანის განვითარება2
განათლებისფსიქოლოგია

მ. ზაქარეიშვილი
თ.ნაკაიძე

განათლების ფსიქოლოგია

4

კარიერის განვითარებადა
მენეჯმენტი

5

კლინიკური ფსიქიატრიის
საფუძვლები

5

კონსტრუქციული ურთიერთობის
ჩვევების ჩამოყალიბების ტრენინგი 1

5

15

15

15

30

80

30

80

15

95

კვლევისმეთოდები
ფსიქოლოგიაში2

ლ.სალაყაია
ს. დოლიძე

შრომისადაორგანიზაციულიფს
იქოლოგია

ნ.ოკრიბელაშვილი

პიროვნებისა და კლინიკური
ფსიქოლოგია

მ.მელიქიშვილი

განათლების ფსიქოლოგია

კონსტრუქციული
ურთიერთობის
ჩვევებისჩამოყალიბების
ტრენინგი1

მ.მელიქიშვილი

განათლების ფსიქოლოგია

პიროვნების ფსიქოლოგია2

ადამიანის განვითარება2

კონსტრუქციული ურთიერთობის
ჩვევების ჩამოყალიბებისტრენინგი2
(დისციპლინისპრობლემებისაკლას
ო ოთახში)

5

15

15

კონფლიქტის სოციალური
ფსიქოლოგია

5

15

30

80

ფსიქოლოგიისსაფუძვლები2

ლ.ჩხიკვიშვილი

სოციალური ფსიქოლოგია

კროსკულტურული ფსიქოლოგია

5

15

30

80

ინგლისური ენის ცოდნა B1

ე.კვანჭილაშვილი

სოციალური ფსიქოლოგია

კულტურა და ფსიქოლოგია

5

15

15

95

ფსიქოლოგიის საფუძვლები2

ლ.გამსახურდია

კოგნიტური და
ნეიროფსიქოლოგია

ლიდერობისთეორიადაპრაქტიკა

5

15

30

სოციალური ფსიქოლოგია2

გ.ყიფიანი

სოციალური ფსიქოლოგია

მართვისფსიქოლოგია

5

15

30

80

სოციალური ფსიქოლოგია2

ლ. ჩხიკვიშვილი

სოციალური ფსიქოლოგია

მასობრივი კომუნიკაცია:
კულტურული და პოლიტიკური
ასპექტები

5

15

30

80

ე. კვანჭილაშვილი

სოციალური ფსიქოლოგია

მონაცემთა ანალიზი SPSS-ის
გამოყენებით

5

30

95

95

80

წინაპირობის გარეშე

სტატისტიკა 2

5

ლ. არუთინოვი
ხ. მარწყვიშვილი

პიროვნებისა და კლინიკური
ფსიქოლოგია

მცირეჯგუფებისფსიქოლოგია

ნეიროფსიქოლოგიის საფუძვლები
ორგანიზაციული ქცევა

პათოფსიქოლოგია
პრაქტიკული:
ბავშვის განვითარების
დარღვევების შეფასება და
აბილიტაცია.

5

5
5

5

15

15

15

30

15

30

15

30

5

45

95

80

80

სოციალური ფსიქოლოგია2

კოგნიტურიფსიქოლოგია 2
ფსიქოლოგიის საფუძვლები 1

80

პიროვნების ფსიქოლოგია2

80

ნეიროფსიქოლოგიის
საფუძვლები ან
ბავშვისფსიქიკური
განვითარებისდარღვევები

80

ნეიროფსიქოლოგიის
საფუძვლები ან
ბავშვისფსიქიკური
განვითარებისდარღვევები

მ. დესპოტაშვილი

სოციალური ფსიქოლოგია

თ. გაგოშიძე

კოგნიტური და
ნეიროფსიქოლოგია
პიროვნებისა და კლინიკური
ფსიქოლოგია

გ. გოროშიძე

შრომისა და ორგანიზაციის
ფსიქოლოგია

თ. გაგოშიძე
ლ. ხეჩუაშვილი

პიროვნებისა და კლინიკური
ფსიქოლოგია
კოგნიტური და
ნეიროფსიქოლოგია

თ.ტატიშვილი
თ.მჭედლიშვილი

კოგნიტური და
ნეიროფსიქოლოგია

ადრეული ინტერვენციის
პრაქტიკუმი: მუშაობა ადრეული
ასაკის განვითარების დარღვევების
მქონე ბავშვებთან და მათ
ოჯახებთან.

5

პერსონალის შერჩევა

5

15 30

80

შრომისადაორგანიზაციის
ფსიქოლოგია

ი.კუტალაძე

შრომისა და ორგანიზაციული
ფსიქოლოგია

პოლიტიკურიფსიქოლოგია

5

15 30

80

სოციალურიფსიქოლოგია2

ე.კვანჭილაშვილი

სოციალური ფსიქოლოგია

პროფესიულუნართატრენინგი

5

15 30

80

სოციალური ფსიქოლოგია2

გ.ყიფიანი

სოციალური ფსიქოლოგია

5

30

80

შრომისადაორგანიზაციის
ფსიქოლოგია

ნ.კერესელიძე

შრომისა და ორგანიზაციული
ფსიქოლოგია

პროფესიისფსიქოლოგია

45

15

6

რ.ბოჭორიშვილი

კოგნიტური და
ნეიროფსიქოლოგია

რეკლამისა და მომხმარებლის
ფსიქოლოგია

5

15 30

80

კვლევისმეთოდები
ფსიქოლოგიაში2

მ.რობაქიძე

შრომისადაორგანიზაციულიფს
იქოლოგია
პიროვნებისადაკლინიკურიფსი

სელფი დაიდენტობა
სელფი დაეთნიკური იდენტობა

5

5

15 15

15

95

15

ფსიქოლოგიისსაფუძვლები2

95

პიროვნების ფსიქოლოგია 2

სკოლამდელი ასაკის ბავშვის
ფსიქოლოგია

5

15

30

80

ადამიანის განვითარება 1

სოციალურ–ფსიქოლოგიური
გავლენები

5

15

30

80

სოციალური ფსიქოლოგია2

სტიგმა და სტრესი

სპეციალური პრაქტიკული კურსი
სკოლის ფსიქოლოგიურსამსახურში

5

15

5

15

ფსიქოანალიზის ძირითადი ცნებები

5

20

10

ფსიქობიოგრაფია

5

15

15

ფსიქოდიაგნოსტიკის საფუძვლები

5

15

30

ლ. გამსხურდია
მ. მელიქიშვილი

ქოლოგია
სოციალურიფსიქოლოგია
კოგნიტური და
ნეიროფსიქოლოგია
განათლების ფსიქოლოგია

ე.ფირცხალავა

სოციალური ფსიქოლოგია

ფსიქოლოგიისსაფუძვლები2

მ.მესტვირიშვილი

პიროვნებისა და კლინიკური
ფსიქოლოგია;
კოგნიტური და
ნეიროფსიქოლოგია;
სოციალური ფსიქოლოგია

65

ადამიანის განვითარება 2

ს.თედორაძე

95

ადამიანის განვითარება 2,
პიროვნების ფსიქოლოგია 2,
სოციალური ფსიქოლოგია 2.
ინგლისური ენის ცოდნა B2.

მარინე ჩიტაშვილი

პიროვნებისა და კლინიკური
ფსიქოლოგია

პიროვნების ფსიქოლოგია 2
ინგლისური ენა B1

ლ. ხეჩუაშვილი

პიროვნებისა და კლინიკური
ფსიქოლოგია

ლ. არუთინოვი

პიროვნებისა და კლინიკური
ფსიქოლოგია
კოგნიტური და
ნეიროფსიქოლოგია;
სოციალური ფსიქოლოგია)

95

60

მ.მესტვირიშვილი

95

80

პიროვნების ფსიქოლოგია 2

7

განათლების ფსიქოლოგია

ფსიქომეტრიის შესავალი

კვლევისმეთოდები
ფსიქოლოგიაში2
სტატისტიკა 2

5

15

30

80

ფსიქოლოგიისისტორია

5

15

45

65

ფსიქოლოგიისსაფუძვლები2

ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია

5

15

15

95

ფსიქოლოგიისსაფუძვლები2

ი.კუტალაძე

პიროვნებისა და კლინიკური
ფსიქოლოგია.
არჩევითი: ყველა თემატური
კონცენტრაციისთვის

ი. იმედაძე

არჩევითი

ლ. სურმანიძე

კოგნიტური და
ნეიროფსიქოლოგია;

კვლევისმეთოდები
ფსიქოლოგიაში2
პიროვნების ფსიქოლოგია2
სოციალური ფსიქოლოგია 2
ადამიანის განვითარება 2
ინგლისური/რუსული ენა

მ.ჩიტაშვილი
მ. ფანჯიკიძე

პიროვნებისა და კლინიკური
ფსიქოლოგია;
განათლების ფსიქოლოგია

ფსიქოლოგიური კონსულტაცია

5

ფსიქოლოგიის თანამედროვე
მიმართულებები

5

15

30

80

ფსიქოლოგიისსაფუძვლები2

ი. იმედაძე

არჩევითი

ქცევითი და ემოციური
აშლილობები ბავშვობისა და
მოზარდობის ასაკში

5

15

30

80

ადამიანის განვითარება 2
პიროვნების ფსიქოლოგია 2;

თ. ლოდია

პიროვნებისა და კლინიკური
ფსიქოლოგია

ქცევითი პრობლემები სკოლაში

5

15

30

ადამიანის განვითარება 2

ნ.ლაბარტყავა

განათლების ფსიქოლოგია

16

14

95

80

ქცევის ფიზიოლოგიური
საფუძვლები

5

15

30

80

წინაპირობის გარეშე

ს. ცაგარელი

პიროვნებისა და კლინიკური
ფსიქოლოგია

ცრუ რწმენები, სტერეოტიპები და
დისკრიმინაცია

5

15

30

80

წინაპირობის გარეშე

ა. ქიტიაშვილი

სოციალური ფსიქოლოგია

95

პიროვნების ფსიქოლოგია 2
კვლევის მეთოდები
ფსიქოლოგიაში 2
ინგლისური ენა (B1)

ცხოვრების ისტორიის კვლევა და
ნარატივის ანალიზი

5

15

15

8

ლ. ხეჩუაშვილი

პიროვნებისა და კლინიკური
ფსიქოლოგია

შესავალიპოზიტიურფსიქოლოგიაში
შესავალისაგამოძიებოფსიქოლოგიაში

5
5

15

15
-

45

95 ინგლისური ენა (B1)

ხ. მარწყვიშვილი

80 ადამიანის განვითარება2

ლ. ხოჯანაშვილი

პიროვნებისადაკლინიკურიფსიქო
ლოგია
განათლების ფსიქოლოგია

კოგნიტური ფსიქოლოგია 1

(პრაქტიკულიკურსი)

სოციალური ფსიქოლოგია 2

ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიის
საფუძვლები

5

15

15

95

ჯგუფთანმუშაობის მეთოდები

5

15

30

80

Cross-Cultural Psychology

5

15 15

95

No prerequisite

Social Psychology

5

15 30

80

No prerequisite

Anastasia Kitiashvili

Faculty of Psychology and Education
Sciences

Introduction to psychology

5

30 30

65

No prerequisite

Maia Mestvirishvili

Faculty of Psychology and Education
Sciences

No prerequisite

VladimerGamsakhur Education Sciences
dia

ფსიქოლოგიისსაფუძვლები2

სოციალურიფსიქოლოგია2

თ. გაგოშიძე

კოგნიტური და
ნეიროფსიქოლოგია

გ.ყიფიანი

სოციალური ფსიქოლოგია

Medea Despotashvili

Faculty of Psychology and Education
Sciences

Faculty of Psychology and

Personality,culture,andsocialboundaries

5

15 15

95

9

ივ.ჯავახიშვილისსახელობისთბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტი
ფსიქოლოგიისადაგანათლებისმეცნიერებათაფაკულტეტიფსიქოლოგიისდეპარტამენტი

ფსიქოლოგიის, როგორც
დამატებითისპეციალობის (Minor),
პროგრამა

პროგრამისავტორები: ფსიქოლოგიისდეპარტამენტისაკადემიურიპერსონალი.
პროგრამისკოორდინატორები: თ. გაგოშიძე, მ.მელიქიშვილი, ხ. მარწყვიშვილი

დამტკიცებულიაფსიქოლოგიისადაგანათლებისმეცნიერებათა
ფაკულტეტისსაბჭოსმიერ, ოქმი

27.12.2016 ოქმი N17

პირველიდონის საბაზისოკურსები

სემესტრი

ლექტორი/ლექტორები

გაზაფხული

შემოდგომა

საგანზედაშვებისწინაპირობა

აობისსაათებისემესტრში

სტუდენტისდამოუკიდებელიმუშ

სამუშაოჯგუფი /
პრაქტიკუმი

სტუდენტის
საკონტაქტო
მუშაობისსაა
თებისემესტ
რში

ლექცია

სასწავლოკურსისდასახელება

კრედიტებისრაოდენობა
ECTS

კოდი

პირველი დონე- საბაზისოსავალდებულოკურსები– 20 კრედიტი (ECTS)

საბაზისო სავალდებულო კურსები
ფსიქოლოგიის საფუძვლები1

5

30

30

წინაპირობის გარეშე

ფსიქოლოგიისსაფუძვლები2

5

30

30

ფსიქოლოგიის საფუძვლები 1

5

კვლევის მეთოდები ფსიქოლოგიაში 1

კვლევის მეთოდებიფსიქოლოგიაში 2

5

15

15

ი.ჟვანია
თ.აბაშიძე
მ. ჩიტაშვილი
მ. მესტვირიშვილი
ხ. მარწყვიშვილი

15

წინაპირობისგარეშე

თ. აბაშიძე
ი. გედევანიშვილი
ხ. მარწყვიშვილი
ი. ჟვანია
ე. ფირცხალავა

15

კვლევის მეთოდები ფსიქოლოგიაში1

//- //

მეორედონე: 2 ორსემესტრიანი2სავალდებულოარჩევითისაგანი (20კრედიტი)

კოგნიტურიფსიქოლოგია 1

5

15

30

მ.წერეთელი
დ.ფარჯანაძე
ი. ჟვანია
მ.წერეთელი
დ.ფარჯანაძე
ი.ჟვანია

კოგნიტურიფსიქოლოგია 2

5

15

სოციალურიფსიქოლოგია 1

5

15

30

ფსიქოლოგიის საფუძვლები2

ა.ქიტიაშვილი

სოციალურიფსიქოლოგია 2

5

15

30

სოციალურიფსიქოლოგია1

ა.ქიტიაშვილი

ადამიანის განვითარება 1

5

15

30

ფსიქოლოგიის საფუძვლები 2

მ.მელიქიშვილი,
ნ.ლაბარტყავა
ი. აფთარაშვილი

ადამიანის განვითარება 1

მ.მელიქიშვილი
ნ.ლაბარტყავა
ი. აფთარაშვილი

ფსიქოლოგიის საფუძვლები2

ლ.ხეჩუაშვილი
დ.ფარჯანაძე

პიროვნებისფსიქოლოგია1

ლ.ხეჩუაშვილი
დ.ფარჯანაძე,

ადამიანის განვითარება 2

პიროვნებისფსიქოლოგია 1
პიროვნებისფსიქოლოგია 2

5

15

30

ფსიქოლოგიის საფუძვლები 2

30

5

30

30

5

30

30

კოგნიტურიფსიქოლოგია 1

მესამე დონე: თავისუფალიარჩევითიფსიქოლოგიური საგნები(20კრედიტი)

2

სავალდებულოა ნებისმიერი ორსემესტრიანი 2 კურსის გავლა (მაგ. კოგნიტური ფსიქოლოგია 1, კოგნიტური ფსიქოლოგია 2 და სოციალური ფსიქოლოგია 1,
სოციალური ფსიქოლოგია 2).

