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სასწავლო პროგრამის ამოქმედების თარიღი (სასწავლო წელი): 2010–2011 შემოდგომის სემესტრი

№

  სასწავლო კურსის დასახელება სასწავლო კურსის
სტატუსი:

სავალდებულო,
არჩევითი

საკონტაქტო/ 
დამოუკიდებელი 

მუშაობის 
საათების 

რაოდენობა

ლექტორი/ 
ლექტორები

კრედიტების
საერთო

რაოდენობა

კრედიტების განაწილება

სემესტრები

I II III IV

1. ანთროპოლოგიური სკოლები სავალდებულო 30/95 პროფ ქ.
ხუციშვილი

5
5

2. კულტურა და სოციალური
კვლევის

მეთოდოლოგია

სავალდებულო 45/80 ასოც./პროფ
ლ.სურმანიძე

5
5

3. სტატისტიკური ანალიზი I სავალდებულო 30/95 მოწვეული პროფ.
ქ. მანჯგალაძე

5
5

4. კვლევის მეთოდები1
(რაოდენობრივი კვლევები)

სავალდებულო 30/95 ასოც./პროფ
ლ. წულაძე

5
5

5. ძალადობის ანთროპოლოგია სავალდებულო 30/95 პროფ. ქ. 
ხუციშვილი

5
5

6. კავკასიის ხალხები (ისტორია და
ეთნოლოგია)

სავალდებულო 30/95 ასოც./პროფ
რ. თოფჩიშვილი

5 5

7. სოციალური თეორიები სავალდებულო 30/95 ასოც./პროფ 5 5



(კლასიკური და თანამედროვე
მიდგომები)

ა. ბერძენიშვილი

8. სტატისტიკური ანალიზი II სავალდებულო 30/95 მოწვეული პროფ ქ. 
მანჯგალაძე

5
5

9. კვლევის მეთოდები II
(სოციალური კვლევის

თვისებრივი მეთოდები)

სავალდებულო 45/80 ასოც./პროფ
ლ.სურმანიძე

5
5

10. კულტურის  სემიოტიკა სავალდებულო 30/95 ასოც./პროფ
ლ. წულაძე

5
5

11. მონაცემთა ანალიზი SPSS-ის
საშუალებით (I)

სავალდებულო 30/95 მოწვეული: პ. 
ზარდიაშვილი

5
5

12.  ინდივიდუალისტური და
კოლექტივისტური

კულტურები
 რეკლამის ეფექტურობის

შეფასების მეთოდები
 გამოყენებითი კულტურული

ფსიქოლოგია.

სავალდებ.არჩევით
ი

30/95
ლ. სურმანიძე

მ.რობაქიძე
შ. აბზიანიძე

5

5

13. კვლევის მეთოდები III 
(ფსიქოსემანტიკა.

ფსიქოსემანტიკური კვლევები)

სავალდებულო 30/95 ლ. სურმანიძე 5
5

14. ისტორიული კვლევის
მეთოდოლოგია – "ანალების

სკოლის" კვლევები

სავალდებულო 30/95 ნ. კიღურაძე 5
5

15. სუბკულტურები _ თეორიული
მიდგომები, ემპირიული

კვლევები

სავალდებულო 30/95 ლ. წულაძე 5
5

16 კულტურა და იდენტობები 
ცვალებად საზოგადოებაში

სავალდებულო 30/95 ლ. წულაძე 5
5

17 მონაცემთა ანალიზი SPSS-ის
საშუალებით (II)

სავალდებულო 30/95 პ. ზარდიაშვილი 5
5

18 რელიგიის ანთროპოლოგია სავალდებულო 30/95 ქ. ხუციშვილი 5 5



19 კულტურის თანამედროვე 
ტრანსფორმაციები

არჩევითი 30/95 ა. ყულიჯანაშვილი 5 5

სამაგისტრო ნაშრომი სავალდებულო 30

სულ 120 30 30 30 30

შესაძლებელია აგრეთვე, პროგრამის და სამაგისტრო ნაშრომის სპეციფიკიდან გამომდინარე, სტუდენტმა აირჩიოს საგნები 30 
კრედიტის ფარგლებში თსუ-ს, ან საზღვარგარეთის რომელიმე უმაღლესი სასწავლებლის კურიკულუმიდან. არჩევანი სტუდენტმა 
უნდა შეათანხმოს პროგრამის ხელმძღვანელთან.

სასწავლო პროგრამის ხელმძღვანელის ხელმოწერა: ____________________________

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის ხელმოწერა: ____________________________

ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსის ხელმოწერა: ____________________________

ფაკულტეტის დეკანის ხელმოწერა: ____________________________

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის ხელმოწერა: ____________________________

თარიღი: ___ ___ ______              ფაკულტეტის ბეჭედი: 


