
 

 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

დიპლომატიისა და საერთაშორისო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა 

 

 

 

ა. პროგრამის  სახელწოდება:                 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა 

                                                                                                                        Diplomacy and International Politics 

 

ბ. მისანიჭებელი  კვალიფიკაცია:      diplomatiisa da saerTaSoriso politikis 
magistri   

                                                                                                                        MA in Diplomacy and International Politics 

 

გ. პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:     120 ECTS კრედიტი; 

 

დ. სწავლების ენა:         ქართული (ინგლისურენოვანი კომპონენტებით); 

 

ე. საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი:  kvalificiuri specialistebis მომზადება 

diplomatiasa da saerTaSoriso politikaSi 

 



 

 

 

ვ. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა  

- ერთიანი სამაგისტრო გამოცდა   

- inglisuri enis codna – B2 done 

- gamocda saerTaSoriso urTierTobebSi specialuri programiT  

ზ. სწავლის შედეგი  

ცოდნა და გაცნობიერება 

programis dasrulebis Semdeg, kursdamTavrebuls ecodineba: 

 saerTaSoriso urTierTobebis Teoriuli mimarTulebebi; 
 diplomatiis istoriis mTavari sakiTxebi; 
 Tanamedrove saerTaSoriso politikis sakvanZo problemebi; 
 didi saxelmwifoebis sagareo politikis Taviseburebebi; 
 saqarTvelos sagareo politikis miznebi da ganxorcielebis saSualebebi; 

 diplomatiuri praqtikis safuZvlebi 
 
kursdamTavrebuli SeZlebs  

 saerTaSoriso politikis rTul situaciebSi garkvevasa da sworad orientirebas; 

 saerTaSoriso movlenebis Rrma analizs da argumentirebuli daskvnebis gakeTebas;   

 sagareo politikaSi kompetenturi rCevebis micemas da konsultirebas;  

 diplomatiur molaparakebaSi da polemikaSi monawileobis miRebas; 

 sakuTari mosazrebebis naTlad da mkafiod gamoxatvas qarTulad da inglisurad (agreTve kidev 

sul mcire erT ucxo enaze).  



 

 

           



 

 

 

დასკვნის უნარი: 
 
კურსდამთავრებული შეძლებს საკუთარი პოზიციის არგუმენტირებას, კვალიფიციურ ოპონირებასა და   დასაბუთებული 

დასკვნების გამოტანას. 

 

  კომუნიკაციის  უნარი: 
 
კურსდამთავრებული  შეძლებს  ვერბალურ და წერით კომუნიკაციას შესაბამის სფეროში;  დაიცვას საკუთარი პოზიცია 

დიპლომატიურ მოლაპარაკებებზე, საჯარო დისკუსიებზე და წერილობით პოლემიკაში ეთიკისა და კამათის კულტურის სრული 

დაცვით.  

 

სწავლის  უნარი: 
 
კურსდამთავრებულს გამოუმუშავდება დამოუკიდებელი სწავლისა და ათვისებული ცოდნის სხვისთვის გადაცემის უნარი. 

 

ღირებულებები: 
 
კურსდამთავრებული გააცნობიერებს ზოგადსაკაცობრიო და ეროვნულ ღირებულებათა ურთიერთმიმართებას, ხელს შეუწყობს 

მათ დამკვიდრებასა და გავრცელებას შემდგომი საქმიანობის პროცესში.  

 

თ.  სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები  
 

 ვერბალური, ანუ  ზეპირსიტყვიერი მეთოდი 

 სასწავლო მასალაზე დამოუკიდებლად მუშაობის მეთოდი  

 პრაქტიკა საგარეო საქმეთა სამინისტროში 

 წერითი მუშაობის მეთოდი: მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, რეფერატის,  ესსეს შესრულება,  და ა.შ. 



 

 

 დისკუსია, თემების ჯგუფური ანალიზის მეთოდი. 

 

ი.  სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა;  

 

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; შეფასება 

ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ 

სილაბუსებში. შეფასების გრადაცია შემდეგნაირია: 

100–91  ფრიადი,   A 

 90– 81 ძალიან კარგი, B 

 80 –71 კარგი,  C 

 70 –61 დამაკმაყოფილებელი,  D 

 60 –51 საკმარისი,  E  

 50- 41 ვერ ჩააბარა,  FX 

 40- 0 ჩაიჭრა, F 

 
 

კ.  სასწავლო გეგმა, სწავლების ორგანიზების თავისებურებების მითითებით (იხ დანართი #1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

№ 

  სასწავლო კურსის დასახელება 

 

სასწავლო კურსის 

სტატუსი: 

სავალდებულო, 

არჩევითი 

საკონტაქტო/ 

დამოუკიდებ

ელი 

მუშაობის 

საათების 

რაოდენობა 

ლექტორი/ 

ლექტორები 

კრედიტები

ს საერთო 

რაოდენობა 

კრედიტების განაწილება 

სემესტრები 

I II III IV 

 სავალდებულო საგნები    35     

1.  საერთაშორისო ურთიერთობების 

თეორიები 

სავალდებულო 30/95 ე. აკობია 5 

 
 +  

2.  საერთაშორისო მოლაპარაკებები  სავალდებულო 30/95 ს. კაპანაძე 5 +    

3.  კვლევის მეთოდები საერთაშორისო 

ურთიერთობებში 

სავალდებულო 30/95 თ. ხუნწარია 5 
+    

4.  საჯარო საერთაშორისო სამართალი სავალდებულო 30/95 დ. კაპანაძე 5  +   

5.  დიპლომატიის თეორია და 

პრაქტიკა 

სავალდებულო 30/95 დ.დონდუა 5 
 +   

6.  გლობალიზაცია და გლობალური 

პრობლემები 

სავალდებულო 30/95 ზ.დავითაშვილი 5 
  +  

7.  კვლევის დიზაინი სავალდებულო 30/95 ს. კაპანაძე 5    + 

 არჩევითი საგნები    45     

8.  საგარეო პოლიტიკის ანალიზი არჩევითი 30/95 ი. მაჭავარიანი 5  +   

9.  ქართული დიპლომატიის ისტორია არჩევითი 30/95 ფ. ასანიშვილი 5   +  

10.  ქვეყანათმცოდნეობის სემინარი არჩევითი 30/95 ს. კაპანაძე 5 +    

11.  საერთაშორისო ურთიერთობების 

კლასიკური თეორიები 

არჩევითი 30/95 თ. თურმანიძე 5 

 
+   

12.    კვლევის თეორია და 

მეთოდოლოგია 

არჩევითი 30/95 გ. ხელაშვილი 5 

 
+   

13.  შედარებითი პოლიტიკა  არჩევითი 30/95 გ. ბადრიძე 5 
 

+   

14.  საერთაშორისო უსაფრთხოება  არჩევითი 30/95 დ. ჭოჭუა 5 +    

15.  ევროინტეგრაციის თეორიები არჩევითი 30/95 ს. კაპანაძე 5 +    

16.  ევროკავშირის ინსტიტუტები და 

მმართველობა 

არჩევითი 30/95 ს. კაპანაძე 5 
+    



 

 

17.  პატარა ქვეყანა საერთაშორისო 

სისტემაში 

arCeviTi 30/95 თ. თურმანიძე 5 
 +   

18.  ნაციონალიზმი და საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

არჩევითი 30/95 ზ. 

დავითაშვილი 

5 
 +   

19.  ვიშეგრადის ქვეყნების 

ევროპეიზაცია 

არჩევითი 30/95 ს.კაპანაძე 5 
 +   

20.  დიდი სახელმწიფოების საგარეო 

პოლიტიკა 

არჩევითი 30/95 დ. ჭოჭუა 5 
 +   

21.  საერთაშორისო ურთიერთობების 

იდეოლოგიები 

არჩევითი 30/95 ვ. 

გაფრინდაშვილ

ი 

5 

 +   

22.  საერთაშორისო ურთიერთობების 

სამართლებრივი საკითხები 

არჩევითი 30/95 თ. თომაშვილი 5 
  +  

23.  ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკური 

პრობლემები 

არჩევითი         30/95 რ. გაჩეჩილაძე 5 
  +  

24.  სამხრეთ კავკასიის ტრანსფორმაცია არჩევითი        30/95 ხ.. სალუქვაძე, გ. 

მჭედლიშვილი 

5 
  +  

25.  პოსტსაბჭოთა პოლიტიკა არჩევითი         30/95 გ. ხელაშვილი    +  

26.  აშშ–ის საგარეო პოლიტიკა არჩევითი        30/95 მ ქოჩორაძე    +  

27. აფრიკის პოლიტიკა არჩევითი 

(ინგლისურ ენაზე) 
        30/95 ჟ. ხადიაგალი 5 

  +  

 

28. 

ამერიკის მთავრობა და 

დემოკრატიული მოქალაქეობა  

(American Government and 

Democratic Citizenship) 

არჩევითი 

(ინგლისურ ენაზე) 
        30/95 ჯ. ლინდსი 

 

5 

 +   

29. ლათინური ამერიკის პოლიტიკა არჩევითი(ინგლის

ურ ენაზე) 

 

30/95 ლ. პალმა 5 

  +  



 

 

 

 

 

 

* პროგრამაზე ჩარიცხულ სტუდენტებს რეკომენდაცია ეძლევათ 10 თავისუფალი კრედიტი შეარჩიონ პროგრამის 

ხელმძღვანელის მიერ რეკომენდებული საგნების ჩამონათვალიდან. 

 

 

 

30. კონფლიქტი აფხაზეთში არჩევითი 30/95 ლ. გერაძე 5 +  
 

 

31. საერთაშორისო ომი და მშვიდობა არჩევითი 

(ინგლისურ ენაზე) 
30/95 ე. ჰარგრეივსი 5 

    

32. საბჭოთა მეხსიერება 

საქართველოში/სამხრეთ კავკასიაში 
არჩევითი 

(ინგლისურ ენაზე) 
30/95 ო. რაისნერი 

 

5 
    

33. საბჭოთა კავშირის პოლიტიკური 

ისტორია 
არჩევითი 

(ინგლისურ ენაზე) 
30/95 ტ. ბლაუველტი  

    

34.  საჯარო პოლიტიკის ანალიზი  არჩევითი 30/95 ნ. ტანგიაშვილი 5   +  

35.  ეთნიკური უმცირესობების პრობლე

მებიპოსტსოციალისტურ სივრცეში: 

შედარებითი ანალიზი (ბალკანეთი 

და კავკასია) 

არჩევითი 30/95 დ. მაცაბერიძე 5 

  +  

36.  რეგიონული უსაფრთხოება და 

კონფლიქტები 

არჩევითი 30/95 მ. შავთვალაძე 5 
  +  

37.  პოსტსაბჭოთა პერიოდის კავკასიის

 კონფლიქტები  

არჩევითი 30/95 დ. მაცაბერიძე 5 
+    

38. სამაგისტრო ნაშრომი სავალდებულო   30    + 

 თავისუფალი კრედიტი*    10    
 

1.  სულ    120 30 30 30 30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფორმა 1 

 

სამაგისტრო პროგრამის სტრუქტურა 

 

 

 

ლ) პროგრამის ხელმძღვანელი : 

 
სერგი კაპანაძე: სოციალურ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი 
 
 
 

მ. ინფორმაცია პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური რესურსების შესახებ (გვარი, სახელი, 

აკადემიური თანამდებობა, ხარისხი), ბიოგრაფიული მონაცემები (CV) დანართის სახით - (თან ერთვის დანართის 

სახით); 

 

ნ. ინფორმაცია პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი მატერიალური რესურსების შესახებ დანართის 

სახით; 



 

 

სასწავლო პროცესისათვის გამოიყენება თსუ II da IV კორპუსის აუდიტორიები, ფაკულტეტის კომპიუტერული 

ბაზა, ბიბლიოთეკა და ინვენტარი, აგრეთვე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მატერიალური რესურსები.  

ო. დასაქმების სფეროები:  კურსდამთავრებულები ძირითადად დასაქმდებიან საჯარო სამსახურში, პირველ რიგში 

საგარეო საქმეთა სამინისტროში, დიპლომატიურ სამსახურში, საელჩოებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებში, 

საქართველოს პარლამენტის, პრეზიდენტისა და მთავრობის ადმინისტრაციაში, ევროატლანტიკურ ინტეგრაციის 

საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატში, სხვა სამინისტროებისა და სახელმწიფო დაწესებულებების საგარეო 

კავშირების დეპარტამენტებში, აგრეთვე სამეცნიერო დაწესებულებებში, არასამთავრობო ორგანიზაციებში და კერძო 

სექტორში. 
 

 


