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პროგრამისხელმძღვანელები:პროფესორი მალხაზ მაცაბერიძე, პროფესორი ალექსანდრეკუხიანიძე
სწავლებისენა:ქართულიენა
პროგრამის აღწერა
პოლიტიკის
მეცნიერებისსაბაკალავროპროგრამასრულადშეესაბამებასაქართველოსუმაღლესიგანათლებისბაკალავრიატის
სპეციალობათა
ჩამონათვალს,რომელიცდამტკიცებულია
საქართველოსგანათლებისა
დამეცნიერებისმინისტრის2005წლის18ნოემბრის#633ბრძანებით.პოლიტიკის
მეცნიერებისსაბაკალავროპროგრამამომზადებულიაუცხოელექსპერტებთანაქტიურიკონსულტაციებისსაფუძველზე.
აღნიშნულიპროგრამისშემუშავებაში
ჩართულიიყვენენღიასაზოგადოების
ინსტიტუტის(OSI)უმაღლესიგანათლებისმხარდაჭერისპროგრამის(HESP)აკადემიურისტიპენდიების
პროგრამის
(AFP)საერთაშორისოკონსულტანტები:
სტივენინგლი(სტირლინგისუნივერსიტეტისპოლიტიკისდეპარტამენტისყოფილიხელმძღვანელი,ამჟამად
ემერიტუს-პროფესორი,
დიდიბრიტანეთი),სტივენარისი,(კარლეტონისუნივერსიტეტისპროფესორი,კანადა)დაპიტერვანჰიუტენი(კემბრიჯის
უნივერსიტეტი,პოლიტიკისდოქტორი).შესაბამისად,წარმოდგენილიპროგრამააკმაყოფილებსსაერთაშორისოსტანდატებს.გასათვალისწინებ
ელიაისიც,რომპროგრამისშედგენისასდეპარტამენტისწევრებიხელმძღვანელობდნენპოლიტიკისმეცნიერებისეროვნულიასოციაციებისმიერე
ვროპისკონფერენციაზე
შემუშავებულირეკომენდაციებით,
რომელიცბოლონიისპროცესთანდაკავშირებითპოლიტიკისმეცნიერებისსწავლებაშიუმაღლესსასწავლებლების
სამოქმედოპროგრამასწარმოადგენს.
საგანმანათლებლოპროგრამის მიზანი:პოლიტიკის მეცნიერების საბაკალავროპროგრამაის მიზანია სტუდენტებს მისცეს ცოდნა როგორც
ზოგადადპოლიტიკის მეცნიერების, ისეპოლიტიკის მეცნიერებისცალკეული სუბ-დისციპლინების (პოლიტიკურითეორიის, შედარებითი
პოლიტიკის, საჯარო პოლიტიკისა და ადმინისტრირების, მსოფლიო პოლიტიკის, პოლიტიკური კულტურა/კომუნიკაციების,
პოლიტიკურიმეთოდოლოგიის)შესახებ.
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პროგრამაზედაშვების წინაპირობა:ერთიანიეროვნული გამოცდისშედეგები.

სწავლისშედეგი:
ცოდნადაგაცნობიერება: პოლიტიკისმეცნიერებისბაკალავრიფლობს პოლიტიკის მეცნიერებისცნებით-კატეგორიულ
აპარატსადამეთოდოლოგიას,იცნობსდარგისგანვითარებისისტორიასპოლიტიკისმეცნიერებისკლასიკურინაშრომებისშესწავლისსაფ
უძველზედაერკვევაპოლიტიკურიმეცნიერებისდღევანდელსტრუქტურაში, შეუძლიაპოლიტიკისმეცნიერებისსუბდისციპლინებისადამათიშესწავლისობიექტებისიდენტიფიცირება;იცისპოლიტიკისმეცნიერებისადგილიდაერკვევაპოლიტიკისმეცნ
იერებისკავშირშისხვასოციალურმეცნიერებებთან; იცისპოლიტიკისმეცნიერებისძირითადითეორიულიპარადიგმები, თეორიები,
კონცეფციებიდამოდელებიდაშეუძლიამათიინტერპრეტაცია,იცისრაოდენობრივი,
თვისებრივიდაპრობლემისგადაწყვეტაზეორიენტირებულიკვლევისჩარჩოები,იცნობსდაერკვევაანალიტიკურინაშრომებისშესრულე
ბისპრინციპებსადასტანდარტებში, შეუძლიაამცოდნისგამოყენებასაბაკალავრონაშრომზემუშაობისპროცესში.


ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:შეუძლია მიღებული თეორიული და მეთოდოლოგიური ცოდნის საფუძველზე პოლიტიკური
სისტემებისადაპროცესებისფუნდამენტურ,ემპირიულდაგამოყენებითდონეზეინტერპრეტაციადაანალიზი,რაცმას
საშუალებას
აძლევს წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად ჩაერთოს კვლევით და პრაქტიკული ხასიათის პროექტებში როგორც
დამხმარე პერსონალი.
 დასკვნის უნარი:პოლიტიკის მეცნიერების ბაკალავრს აქვს უნარი განსაზღვროს და საფუძვლიანად შეისწავლოს პოლიტიკის
მეცნიერებებისპრობლემატურისაკითხები,შეაგროვოსდასიტემატიზაციაშიმოიყვანოსმეორადიმონაცემებიდაშერჩეული თეორიული
ჩარჩოსა და მოდელის საფუძველზეჩამოაყალიბოსდასაბუთებულიდასკვნები.
 კომუნიკაციის უნარი:საბაკალავრო სწავლების პროცესში მიღებული ცოდნის, ანალიტიკური ნაშრომების შესრულებისა და მათი
პრეზენტაციის გამოცდილების შედეგადპოლიტიკისმეცნიერების ბაკალავრსაქვს წერითიდაზეპირიპრეზენტაციის უნარ-ჩვევები,
სასემინარო მუშაობისფორმატი კი მას უვითარებს საჯარო დისკუსიებსა და განხილვებში მონაწილეობის უნარ-ჩვევებს.
სწავლისუნარი:პოლიტიკისმეცნიერებისბაკალავრსაქვსსაბაზისოთეორიულ-მეთოდოლოგიურიცოდნასწავლისშემდგომ
საფეხურზეგასაგრძელებლად, ასევე საბაკალავრო სწავლების დროს მიღებული გამოცდილება აძლევს საშუალებას
დამოუკიდებლად იმუშაოს თვითგანვითარებასა დამეტიცოდნისშეძენეზე მთელი სიცოცხლის მანძილზე.
 ღირებულებები: პოლიტიკის მეცნიერების სფეროში დაგროვილი ცოდნა სტუდენტს აძლევს ცოდნასსამართლებრივი
სახელმწიფოს,სამოქალაქოსაზოგადოების,ტოლერანტობის,
დემოკრატიისდასხვაღირებულებათარაობისა
დამნიშვნელობის,აგრეთვე
მათიმრავალფეროვნების,დამკვიდრებისგზებისადამეთოდებისშესახებ.რაცმასაძლევს
საშუალებასაქტიურადჩაერთოსსამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში.
სწავლების შედეგი:
საბაკალავროპროგრამისდასრულებისშედეგადბაკალავრი მომზადებულია სწავლის გასაგრძელებლად მაგისტრატურაში შესაბამისიდა
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მომიჯნავე
სპეციალობებით. სწავლება
ბაკალავრიატის
დონეზე
უზრუნველყოფს
პოლიტიკის
მეცნიერებათა
სპეციალისტებისმომზადებას პრაქტიკული საქმიანობისთვის სამთავრობო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებში და სკოლებში
პედაგოგიური მოღვაწეობისთვის.ბაკალავრისხარისხისმიღების შედეგად ბაკალავრს პოლიტიკურ მეცნიერებაში შეუძლია:ჩაერთოს დარგის
სამეცნიერო ან პრაქტიკული საქმიანობის პროცესში,ამ საქმიანობის დამოუკიდებლად წარმართვის გარეშე.მას ექნება აუცილებელი
ცოდნა სახელმწიფოსადა თვითმმართველობისორგანოებშიანპარტიულ დასაზოგადოებრივორგანიზაციათააპარატშიმუშაობისთვისროგორც
დამხმარე პერსონალს ან ასისტენტს.
სწავლისშედეგების მიღწევისმეთოდები:
1. ვერბალური/წერითი
2. წიგნზე/ელექტრონულ მასალებსა და წყაროებზემუშაობა
3. დემონსტრირების მეთოდი(ვიდეო-აუდიო, ფოტო, PPP მასალების მეშვეობით)
4. ახსნა–განმარტებითი მეთოდი
5. დისკუსია/დებატები,
6. ჯგუფური მუშაობა
7. პრობლემაზედაფუძნებული სწავლება(PBL)
8. შემთხვევისანალიზი(case-study)
9. გონებრივი იერიში (Brain storming)
10.როლურიდა სიტუაციური თამაშები
11.ელექტრონული სწავლება (ჰიბრიდული)-თსუელექტრონული სწავლებისპორტალი
სტუდენტისცოდნისშეფასებისსისტემა:
სტუდენტისცოდნაფასდება100ქულიანისისტემით;მინიმალურშეფასებასწარმოადგენს51ქულა;შეფასებახორციელდებამინიმუმოთხი
კომპონენტის მიხედვით. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. გთავაზობთ ზოგად ჩარჩოს:
91-100

ფრიადი, A

81-90

ძალიანკარგი,B

71-80

კარგი, C

61-70

დამაკმაყოფილებელი,D

51-60

საკმარისი, E
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41-50

ვერჩააბარა, FX

0-40

ჩაიჭრა,F

სასწავლო გეგმა:
ბაკალავრის აკადემიურიხარისხის მოსაპოვებლად პოლიტიკის მეციერებაში სტუდენტმა საჭიროა
გულისხმობს შემდეგი კურსების გავლას:

დააგროვოს

240კრედიტი,რაც

საფაკულტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსები - 45 კრედიტი (ECTS):
25კრედიტი - საფაკულტეტოსაბაზისოსავალდებულოკურსები (მათ შორისააინგლისური ენა10კრედიტისმოცულობით);
5 კრედიტი - ერთისაფაკულტეტოარჩევითი კურსი;
15 კრედიტი - 3 საფაკულტეტოშესავალი კურსი.
პოლიტიკისმეცნიერებისმაპროფილებელი სასწავლო კურსები - 120 კრედიტი (ECTS):
45 კრედიტი - პოლიტიკის მეცნიერებაში საბაკალავრო პროგრამის სავალდებულო კურსები, მათ შორის საბაკალავრო ნაშრომის შესრულება
– 10 კრედიტი;
75 კრედიტი - პოლიტიკის მეცნიერებაში საბაკალავრო პროგრამის არჩევითი კურსები,
თავისუფალი კრედიტები - 15 კრედიტი (ECTS)
დამატებითი სპეციალობის(Minor) ანსხვა სასწავლო კომპონენტების კრედიტები: 60 კრედიტი (ECTS)

გამომდინარე იქიდან, რომდამატებითი სპეციალობის აღება ნებაყოფლობითია,სტუდენტს შეუძლია უარი თქვასმასზედა ბაკალავრის
აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად საჭირო კრედიტები მისთვის სასურველი ნებისმიერი სასწავლო კომპონენტების საფუძველზე
დააგროვოს.
სასწავლო გეგმის დეტალური ინფორმაცია წარმოდგენილიადანართში # 2.2.
დასაქმების სფეროები:პოლიტიკისმეცნიერების
დასაქმების პოტენციური სფეროშეიძლება იყოს

საბაკალაროპროგრამის

კურსდამთავრებულის

როგორც

დამხმარესპეციალისტის

საჯაროდაწესებულებები
არასამთავრობო სექტორი
საერთაშორისოორგანიზაციები
4

კერძო სექტორი
მასმედია

დამატებითი ინფორმაცია:
პოლიტიკისმეცნიერების საბკალავროპროგრამის არჩევა სტუდენტის მიერ უნდახდებოდეს არაუგვიანესმეოთხესემესტრისა.წინააღმდეგ
შემთხვევაშისტუდნეტსმოუწევს
დამატებითისემესტრისგავლასაბაკალავრო
პროგრამითგათვალისწინებული
ყველამოთხოვნის
შესასრულებლად.პოლიტიკის
მეცნიერების
როგორცსწავლების
ძირითადი
სპეციალობის
არჩევისას
სასურველია
დამატებითისპეციალობისსახითკომბინირებამოხდესსოციალურ
დაპოლიტიკურმეცნიერებათაშემდეგსპეციალობებთან:სოციოლოგია,
საზოგადოებრივიგეოგრაფია,
ჟურნალისტიკა და მასობრივი კუმუნიკაცია.
ასევე შესაძლებელია
კომბინირება
თსუ–ისსხვა
ფაკულტეტიების,
განსაკუთრებითკი
ეკომომიკისადაბიზნესისფაკულტეტისდამატებითისპეციალობისპროგრამებთან.მსგავსიკომბინაციაიძლევა
პოლიტიკის
მეცნიერებისთვალსაწიერისგაფართოებისა დაშემდგომშიდასაქმებისშესაძლებლობებისგაზრდის საშუალებას.
ინფორმაციაპროგრამისგანხორციელებისათვისაუცილებელი
ადამიანურირესურსებისშესახებ:
გვარი, სახელი

აკადემიური თანამდებობა

ხარისხი

1

მაცაბერიძემალხაზი

პროფესორი

პოლიტიკისმეცნიერებისდოქტორი

2

კუხიანიძეალექსანდრე

პროფესორი

ფილოსოფიურმეცნიერებათადოქტორი

3

კაკაჩიაკორნელი

პროფესორი

პოლიტიკისმეცნიერებისდოქტორი

4

დუნდუასალომე

ასოცირებულიპროფესორი

პოლიტიკისმეცნიერებისდოქტორი

5

მაჭარაშვილინანა

ასოცირებულიპროფესორი

პოლიტიკისმეცნიერებისდოქტორი

6

ჟორჟოლიანიგია

პროფესორი

ისტორიისმეცნიერებისდოქტორი

7

აბაშიძეზვიადი

ასოცირებული პროფესორი

პოლიტიკისმეცნიერებისდოქტორი

8

დოლიძევალერიანი

ასისტენტ-პროფესორი

ისტორიისმეცნიერებათადოქტორი

9

ტუკვაძეავთანდილი

ასოცირებული პროფესორი

პოლიტიკისმეცნიერებისდოქტორი

№

5

10

წურწუმიაალექსანდრე

ასისტენტ-პროფესორი

პოლიტიკისმეცნიერებისდოქტორი

11

ქარაია თამარი

ასისტენტ-პროფესორი

პოლიტიკისმეცნიერებისდოქტორი

ინფორმაციაპროგრამისგანხორციელებისათვისაუცილებელი მატერიალურირესურსებისშესახებ:
უნივერსიტეტისრესურს-ცენტრები
თსუ–ს ელექტრონული სწავლებისპორტალი
ელექტრონული ჟურნალები
უნივერსიტეტისა და სოციალურდა პოლიტიკურ მეცნიერებათაფაკულტეტის ბიბლიოთეკა
დანართი2.2

პროგრამის სტრუქტურა
ფაკულტეტი:სოციალურდა პოლიტიკურმეცნიერებათა
უნივერსიტეტი/მიმართულება:ივანეჯავახიშვილისსახელობისთბილისისსახელმწიფო უნივერსიტეტი/
პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულება
სასწავლოპროგრამისსახელწოდება:პოლიტიკის მეცნიერება
სწავლებისსაფეხური:ბაკალავრიატი
სასწავლოპროგრამისხელმძღვანელები/კოორდინატორი:პროფესორი მალხაზ მაცაბერიძე; პროფესორი ალექსანდრე კუხიანიძე
აკადემიურისაბჭოსმიერსასწავლოპროგრამისდამტკიცებისთარიღი,დადგენილებისნომერი:№57/2011, დანართი 36
პროგრამაში განხორციელებული ცვლილებები(თსუ-ს აკადემიური საბჭოს დადგენილების ნომერი და თარიღი):დადგენილება №16/2012-

1 მარტი, 2012; დადგენილება №30/2013 -18 თებერვალი, 2013; დადგენილება №81/2014-4 სექტემბერი, 2014; დადგენილება
№22/2015 - 9 თებერვალი, 2015; დადგენილება №68/2015 - 6 ივლისი, 2015; დადგენილება № 137/2015 - 28 დეკემბერი 2015;
დადგენილება № 22/2016 - 19 თებერვალი, 2016; დადგენილება № 23/2016 - 29 თებერვალი, 2016; დადგენილება № 9/2017 - 23

6

იანვარი, 2017; დადგენილება №21/2017 - 20 თებერვალი, 2017; დადგენილება№90/2017 - 25 ივლისი, 2017; დადგენილება№91/2018 - 19
მარტი, 2018

სასწავლოპროგრამისამოქმედებისთარიღი(სასწავლოწელი):2012-2013
საფაკულტეტო კურსები/მოდულები

სწავლების
სემესტრი

1

სოციალურ მეცნიერებათა
კვლევის მეთოდები

5

15

15

5

90

არჩევა მე-2
სემესტრიდან

2

ინგლისური ენა 1
(A 1.1; A 2.1; B 1.1; B 2.1;)

5

30

30

5

60

წინაპირობის გარეშე

3

სტატისტიკა

5

30

30

5

60

წინაპირობის გარეშე



ლექტორი/
ლექტორები

გაზაფხული

საათები სემესტრში

საგანზე
დაშვების
წინაპირობა

შემოდგომა

შუალედური და
დასკვნითი
გამოცდები
სტუდენტის დამოუკიდებელი მუშაობის

სამუშაო ჯგუფი/
პრაქტიკუმი

სასწავლო კურსის დასახელება

სტუდენტის
საკონტაქტო
მუშაობის საათები
სემესტრში

ლექცია

№

კრედიტების რაოდენობა (ECTS)

საფაკულტეტო (საბაზისო) სავალდებულო კურსები/მოდულები - 25 კრედიტი (ECTS)



ნინო დურგლიშვილი
თეონა მატარაძე
ნათელა დონაძე
შორენა თურქიაშვილი
თამარ ქარაია
ენების ცენტრის პედაგოგი







ომარფურთუხია
პეტრე ბაბილუა
მზევინარ ფაცაცია
სიმონ ელოშვილი
ნორა კეკელია
7

4

აკადემიურიწერა

5

15

15

3

92

წინაპირობის გარეშე

5

ინგლისური ენა 2
(A 1.2; A 2.2; B 1.2; B 2.2)

5

30

30

5

60

ინგლისური ენა 1







ბესარიონ დოჭვირი
ალექსანდრე ტყეშელაშვილი
მიმოზა ტყებუჩავა
ზაზა ხეჩინაშვილი
ქეთევან მანჯგალაძე
თამარ ვეფხვაძე
გიორგი მელიქიძე
თამარუკლება
თათიაქართლელიშვილი
ნათიასვანიძე
მზიაშენგელია
ლელა წიქარიშვილი
ენების ცენტრის პედაგოგი

საფაკულტეტო (საბაზისო) არჩევითი კურსები/მოდულები - მინიმუმ 5კრედიტი (ECTS)
1
2
3
4
5
6
7

ანთროპოლოგია
გამოყენებითიეკონომიკა
კონფლიქტი,
გენდერიდამშვიდობისმშენებ
ლობა
ლოგიკა
ევროპული და
ევროატლანტიკური
ინტეგრაციის ისტორია
მეტყველების კულტურა
(არაჟურნალისტებისთვის)
გამოცდილებითი
სწავლა/სწავლების მეთოდები

5
5

30

0

4

91

90

წინაპირობის გარეშე
წინაპირობის გარეშე

15

15

5



5

30

0

7

88

წინაპირობის გარეშე



გუგული მაღრაძე
ლაშა ტუღუში

5

30

0

5

90

წინაპირობის გარეშე

 

ნინო თომაშვილი

5

30

0

4

91

წინაპირობის გარეშე



ზურაბ დავითაშვილი
კოსტანტინე შუბითიძე

5

15

15

4

91

წინაპირობის გარეშე



იური ფოფხაძე

5

15

30

4

76

წინაპირობის გარეშე



რევაზ ჯორბენაძე
მარეხ დევიძე




ნინო მშვენიერაძე
ჯამლეტ ჯანჯღავა

საფაკულტეტო არჩევითი შესავალი კურსები (15კრედტი)
(სტუდენტებს ევალებათ 3 საფაკულტეტო არჩევითი შესავალი კურსის გავლა)
1

სოციალური მუშაობის
შესავალი

5

15

15

4

91

წინაპირობის გარეშე





შორენა თურქიაშვილი
თეონა მატარაძე
ზურაბ ტატანაშვილი
გიორგი წოწკოლაური
8

2

საზოგადოებრივი გეოგრაფიის
შესავალი

5

30

15

4

76

წინაპირობის გარეშე





3

სოციოლოგიის შესავალი

5

15

15

6

89

წინაპირობის გარეშე





4

საერთაშორისოურთიერთობებ
ის შესავალი

5

30

15

9

71

წინაპირობის გარეშე





5

ჟურნალისტიკისა და
მასობრივი კომუნიკაციის
შესავალი

5

30

15

5

75

წინაპირობის გარეშე





ნათია ბერძენიშვილი
ნელი აკობია
იოსებ სალუქვაძე
თამარ დოლბაია
გიორგი კვინიკაძე
ლუიზა აბაზაძე
მაია ჟღენტი
ამირან ბერძენიშვილი
იაგო კაჭკაჭიშვილი
კახა ქეცბაია
შორენა თურქიაშვილი
ნინო ამონაშვილი
ზურაბ დავითაშვილი
სერგი კაპანაძე
თორნიკე თურმანიძე
ფიქრია ასანიშვილი
კოსტანტინე შუბითიძე
მანანა შამილიშვილი
მარი წერეთელი
ხათუნა კაჭარავა

პოლიტიკის მეცნიერებაში საბაკალავრო პროგრამის სავალდებულო კურსები -45 კრედიტი (ECTS)

1

პოლიტიკის მეცნიერების
შესავალი

5

15

30

5

75

წინაპირობის გარეშე



სალომე დუნდუა
მალხაზ მაცაბერიძე
გია ჟორჟოლიანი
 ზვიად აბაშიძე
კორნელი კაკაჩია
ელენე გელაშვილი
ლადო ნაფეტვარიძე

5

30

15

5

75

წინაპირობის გარეშე





სალომე დუნდუა

5

15

30

5

75

წინაპირობის გარეშე





ზვიად აბაშიძე
კორნელი კაკაჩია
ალექსანდრე წურწუმია
მალხაზ მაცაბერიძე

3

პოლიტიკურ მოძღვრებათა
ისტორია
შედარებითი პოლიტიკა

4

მსოფლიო პოლიტიკა

5

30

15

5

75

წინაპირობის გარეშე





5

პოლიტიკური კომუნიკაცია

5

15

30

5

75

წინაპირობის გარეშე





2

9

გიორგი მელიქიძე
ირინე ჭუმბურიძე
ნანა მაჭარაშვილი
მალხაზ მაცაბერიძე
ლიკა თეთრაძე
ეკა დარბაიძე

6

საჯარო პოლიტიკა

5

30

15

6

74

წინაპირობის გარეშე





7

საქართველოს პოლიტიკური
სისტემა

5

15

30

5

75

წინაპირობის გარეშე





8

საბაკალავრო ნაშრომი
პოლიტიკის მეცნიერებაში

–

სტუდენტს
სპეციალობაში უნდა
ჰქონდეს მინიმუმ
95 კრედიტი



 –

10

–

–

პოლიტიკის მეცნიერებაში საბაკალავრო პროგრამის არჩევითი კურსები -75 (ECTS):
1. თემატურიკონცენტრაცია - პოლიტიკურითეორია
1
2
3
4
5

პოლიტიკური იდეოლოგიები
პოლიტიკური თეორიის
ძირითადი პრობლემები
დემოკრატიზაცია და
ტრანზაცია
პოლიტიკური მეცნიერების
ისტორია: ძირითადი სკოლები
და მიმართულებები
შესავალი ნაციონალიზმის
კვლევებში

5

15

30

5

75

5

15

30

5

75

5

15

30

5

75

პოლიტიკურ
მოძღვრებათა ისტორია
პოლიტიკის
მეცნიერების შესავალი
წინაპირობის გარეშე













15

30

5

75

წინაპირობის გარეშე

5

15

30

5

75

წინაპირობის გარეშე





ქართული პოლიტიკური აზრი

5

15

30

5

75

წინაპირობის გარეშე

7

პოლიტიკური
ანთროპოლოგია

5

30

15

5

75

წინაპირობის გარეშე

8

ივანე ჯავახიშვილის
პოლიტიკური კონცეფცია

5

15

15

5

90

წინაპირობის გარეშე

9

ეკონომიკური პოლიტიკის
საფუძვლები

5

15

30

7

73

წინაპირობის გარეშე

გია ჟორჟოლიანი
მალხაზ მაცაბერიძე
ელენე გელაშვილი

5

6

სალომე დუნდუა
კორნელიკაკაჩია
ზვიად აბაშიძე



დავით მაცაბერიძე
ზვიად აბაშიძე
მალხაზ მაცაბერიძე
ლიკა თეთრაძე
თინა ცხოვრებაძე



სალომე დუნდუა



მალხაზ მაცაბერიძე
თინა ცხოვრებაძე
ლიკა თეთრაძე
დავით სართანია





გიორგი მელიქიძე
10

10

საბჭოთა კავშირი: პოლიტიკა
და იდეოლოგია

5

15

30

5

75

წინაპირობის გარეშე





მალხაზ მაცაბერიძე

2. თემატურიკონცენტრაცია - შედარებითიპოლიტიკა, რეგიონებისადაქვეყნებისპოლიტიკა
1

2

3

დასავლეთ ევროპის ქვეყნების
შედარებითი პოლიტიკა
მართვა-გამგეობა და
პოლიტიკა ცენტრალურ და
აღმოსავლეთ-ცენტრალური
ევროპის ქვეყნებში
კავკასიის შედარებითი
პოლიტიკა

5

30

15

6

74

წინაპირობის გარეშე

5

15

30

5

75

წინაპირობის გარეშე

5

15

30

5

75

წინაპირობის გარეშე

4

შედარებითი პარტიული
პოლიტიკა და პარტიული
სისტემები

5

30

15

7

73

პოლიტიკის
მეცნიერების შესავალი;
შედარებითი პოლიტიკა
და პოლიტიკური
იდეოლოგიები

5

გეოპოლიტიკა: წარსული და
თანამედროვეობა

5

30

15

5

75

წინაპირობის გარეშე

ვალერიან დოლიძე





ზვიად აბაშიძე



მალხაზ მაცაბერიძე
ლიკა თეთრაძე
თინა ცხოვრებაძე





კორნელი კაკაჩია





6

გეოპოლიტიკის კლასიკური
თეორიები და საქართველო

5

15

30

5

75

წინაპირობის გარეშე



7

გლობალიზაცია და
საერთაშორისო
ორგანიზაციები

5

15

30

6

74

წინაპირობის გარეშე



ალექსანდრე წურწუმია
მალხაზ მაცაბერიძე
ლადო ნაფეტვარიძე
თინა ცხოვრებაძე
პაატა შარაშენიძე
ლიკა თეთრაძე



ავთანდილ ტუკვაძე
კორნელი კაკაჩია
მალხაზ მაცაბერიძე
გიორგი მელიქიძე
ჯაბა უროტაძე

8

პოლიტიკა და ძალადობა

5

15

30

5

75

წინაპირობის გარეშე



9

საქართველოს გეოპოლტიკა
და საგარეო პოლიტიკის
პრიორიტეტები

5

30

15

5

75

წინაპირობის გარეშე

 ალექსანდრე წურწუმია

11

10

ახლო აღმოსავლეთის
შედარებითი პოლიტიკა

5

30

15

5

75

წინაპირობის გარეშე

 ალექსანდრე წურწუმია
მალხაზ მაცაბერიძე, თინა
 ცხოვრებაძე და თამარ
ორჯონიკიძე

11

მსოფლიო მეოცე საუკუნეში

5

15

30

5

75

წინაპირობის გარეშე

12

ლათინური ამერიკის
შედარებით პოლიტიკა

5

30

15

5

75

წინაპირობის გარეშე



 ალექსანდრე წურწუმია

3. თემატურიკონცენტრაცია - საჯაროპოლიტიკადაადმინისტრირება
1
2

3

4
5

ეკონომიკა და საჯარო
პოლიტიკა
საჯარო ადმინისტრირების
თეორია და პრაქტიკა
საჯარო პოლიტიკის ანალიზის
საფუძვლები

5

30

30

7

58

5

15

30

6

74

5

15

30

6

74

წინაპირობის გარეშე
პოლიტიკის
მეცნიერების შესავალი
პოლიტიკის
მეცნიერების
შესავალი;საჯარო
პოლიტიკა





ვალერიან დოლიძე
გიორგი მელიქიძე





ნანა მაჭარაშვილი





ნანა მაჭარაშვილი

პოლიტიკური კორუფცია და


5
15
30
5
75 წინაპირობის გარეშე
ალექსანდრე კუხიანიძე
ორგანიზებული დანაშაული
სოციალური დაცვის

 ჯაბა უროტაძე
5
30
15
5
75 წინაპირობის გარეშე
პოლიტიკა და ისტორია
4. თემატურიკონცენტრაცია - სამოქალაქოგანათლებადასამოქალაქოაქტივიზმი

1

დემოკრატია და მოქალაქეობა

5

15

30

7

73

წინაპირობის გარეშე





2

ადამიანის უფლებები
პოლიტიკის კონტექსტში

5

15

30

5

75

წინაპირობის გარეშე





5

30

30

7

58

წინაპირობის გარეშე





თამარ ქარაია
ეკა დარბაიძე
მალხაზ მაცაბერიძე
ლადო ნაფეტვარიძე
ლიკა თეთრაძე
თინა ცხოვრებაძე
ვალერიან დოლიძე

5

15

30

7

73

წინაპირობის გარეშე





ეკა დარბაიძე

3
4
5

არჩევნები და საზოგადოება
გენდერი პოლიტიკურ
კონტექსტში
მედია და პოლიტიკა

5

15

30

5

75

წინაპირობის გარეშე



მალხაზ მაცაბერიძე
გიორგი მელიქიძე
ირინე ჭუმბურიძე
12

6
7
8

პოლიტიკური კულტურა
სამოქალაქო საზოგადოება
სამოქალაქო აქტივიზმი და
ურბანული მოდელირება

5
5

15
15

30
30

6
7

74
73

წინაპირობის გარეშე
წინაპირობის გარეშე

5

15

30

5

75

წინაპირობის გარეშე







ავთანდილ ტუკვაძე
ეკა დარბაიძე



ლევან ხუციშვილი

5. თემატურიკონცენტრაცია - მომზადებაკვლევისთვის
1
2
3

პოლიტიკის კვლევის
მეთოდები
საბაკალავრო კვლევის
დიზაინი
სპეციალიზებული
ინგლისური ენა

5

15

30

5

75

წინაპირობის გარეშე





ალექსანდრე კუხიანიძე

5

15

15

0

95

წინაპირობის არ არის





ლევან კახიშვილი

5

15

30

6

74

ინგლისური ენა1;
ინგლისური ენა 2





ლიკა ბერძენიშვილი

თავისუფალი კრედიტები – 15 კრედიტი (ECTS)
პროგრამისხელმძღვანელისხელმოწერა:_______________________________
ფაკულტეტისხარისხისუზრუნველყოფისსამსახურისუფროსისხელმოწერა:_______________________________
ფაკულტეტისსასწავლოპროცესისმართვისსამსახურისუფროსისხელმოწერა:_______________________________
ფაკულტეტისდეკანისხელმოწერა:_______________________________
უნივერსიტეტისხარისხისუზრუნველყოფისსამსახურისუფროსისხელმოწერა:
თარიღი _______________________________ ფაკულტეტის ბეჭედი
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