
 2009-2010 წლის შემოდგომის სემესტრის სამაგისტრო პროგრამები 

 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

№ სამაგისტრო პროგრამა მისანიჭებელი 

აკადემიური ხარისხი 

პროგრამის ხელმძღვანელი 

1 ფუნდამენტური ფიზიკა  ფიზიკის მაგისტრი 

MSc in Physics 
ალექსანდრე შენგელაია – სრული 

პროფესორი (კონდენსირებული გარემოს 

ფიზიკა) 

ნანა შათაშვილი  - ასოც პროფესორი, 

(ასტროფიზიკა და პლაზმის ფიზიკა) 

სიმონ წერეთელი –ასოც. პროფესორი 

(ატომური, ატომბირთვული და 

ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკა) 

ანზორ ხელაშვილი – პროფესორი, საქ. მეცნ. 

აკ. წევრ. კორ. (მაღალი ენერგიების ფიზიკა) 

მიხეილ ნიორაძე – პროფესორი, 

ფიზ.მათ.მ.დ. (ნაწილაკების ფიზიკა) 
2 გამოყენებითი ფიზიკა  ფიზიკის მაგისტრი 

MSc in Physics 
ალექსანდრე შენგელაია – სრული 

პროფესორი (მასალათმცოდნეობა) 

რევაზ ზარიძე – სრული პროფესორი 

(გამოყენებითი ელექტროდინამიკა) 

ანატოლი ახალკაცი  – ასოც პროფესორი 

(რადიოფიზიკა და ელექტრონიკა) 

ამირან ბიბილაშვილი – ასოც პროფესორი 

(მიკრო და ნანო-ელექტრონიკა) 

სიმონ წერეთელი – ასოც. პროფესორი 

(გამოყენებითი ბირთვული ფიზიკა) 

თამაზ მძინარაშვილი – ასოც. პროფესორი 

(სამედიცინო ფიზიკა) 

 ანატოლი ახალკაცი  – ასოც პროფესორი (რადიოფიზიკა და  



3 ბიოფიზიკა ფიზიკის 

მაგისტრი/ბიოფიზიკის 

მაგისტრი 

MSc in Physics/MSc in 

Biophysics 

ფიზ. მათ. მეცნიერებათა დოქტორი, 

ასოცირებული პროფესორი თამაზ 

მძინარაშვილი 

4 გამოყენებითი ბიოფიზიკა ბიოფიზიკის მაგისტრი 

MSc in Biophysics 
დავით გამრეკელი, ასოცირებული 

პროფესორი 

5 ბიოფიზიკური ქიმია ქიმიის მაგისტრი 

 MSc in Chemistry 
ქიმიის მეცნ. დოქტორი, სრული პროფესორი 

ნოდარ ლეკიშვილი,              

ფიზ.-მათ. მეცნ. დოქტორი, ასოც. 

პროფესორი თამაზ მძინარაშვილი, 

ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, ასოც. 

პროფესორი დევი გამრეკელი 

6 ბიოქიმია ბიოქიმიის მაგისტრი 

MSc in Biochemistry 

ასოცირებული პროფესორი, ბიოლოგიის 

მეცნიერებათა დოქტორი, ნანა   კოშორიძე 

7 არაორგანული და ორგანული ქიმია ქიმიის მაგისტრი 

 MSc in Chemistry 
შოთა სამსონია, სრული პროფესორი 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი.  

ნოდარ ლეკიშვილი, სრული პროფესორი 

8 ქიმიური ექსპერტიზა ქიმიის მაგისტრი 

 MSc in Chemistry 
სრული პროფესორი ბეჟან ჭანკვეტაძე 

9 ფიზიკური და ანალიზური ქიმია ქიმიის მაგისტრი 

 MSc in Chemistry 
სრული პროფესორი ბეჟან ჭანკვეტაძე 

10 პოლიმერული მასალები და მათი ექსპერტიზა ქიმიის მაგისტრი 

 MSc in Chemistry 
ასოც. პროფესორი, ქიმიის მეცნიერებათა 

დოქტორი, ომარ მუკბანიანი 

11 ბიოლოგია ბიოლოგიის მაგისტრი 

MSc in Biology 
არნოლდ გეგეჭკორი, სრული პროფესორი 

(ბიომრავალფეროვნება)  

თინა ჯოხაძე, ასოცირებული პროფესორი 

(გენეტიკა, გამოყენებითი გენეტიკა) 

ნინო ფორაქიშვილი, სრული პროფესორი; 



ნინო გაჩეჩილაძე, ასოცირებული 

პროფესორი  (გამოყენებითი 

მიკრობიოლოგია) 

დიანა ძიძიგური, სრული პროფესორი 

(უჯრედისა და განვითარების ბიოლოგია) 

მარიამ გაიდამაშვილი, ასოცირებული 

პროფესორი  (მცენარეთა ბიოლოგია)  

მანანა გორდეზიანი, ასოცირებული 

პროფესორი;   

ნანა კოტრიკაძე, ბ.მ.დ., ასოცირებული 

პროფესორი; (უჯრედული და მოლეკულური  

ბიოლოგია, სტრუქტურული ბიოლოგია და 

ბიოფიზიკა) 
12 ბიოსამედიცინო მეცნიერებები ბიოლოგიის მაგისტრი 

MSc in Biology 
თეიმურაზ ლეჟავა,  სრული პროფესორი 

(გენეტიკა) 

ნანული დორეული, ბ.მ.დ., ასოცირებული 

პროფესორი (ნეირობიოლოგია) 

ნანა კოტრიკაძე, ბ.მ.დ., ასოცირებული 

პროფესორი (სიმსივნის უჯრედული 

ბიოლოგია) 

ნანა კოშორიძე, ბ.მ.დ., ასოცირებული 

პროფესორი (სამედიცინო ბიოქიმია) 

ნინო ფორაქიშვილი, სრული პროფესორი; 

ნინო გაჩეჩილაძე, ასოცირებული 

პროფესორი  (მოლეკულური იმუნოლოგია) 
13 ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი 

განვითარება 

გეოგრაფიის მაგისტრი 

MSc in Geography 

სრული  პროფესორი ზურაბ სეფერთელაძე, 

სრული პროფესორი დავით კერესელიძე. 

14 გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და 

ლანდშაფტური დაგეგმარება 

გეოგრაფიის მაგისტრი 

MSc in Geography 
სრული პროფესორი რამინ გობეჯიშვილი,  

სრული პროფესორი ნოდარ 

ელიზბარაშვილი 

15 ეკოლოგია, ბიოგეოგრაფია და ისტორიული ეკოლოგიის მაგისტრი ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, 



გეოლოგია MSc in Ecology სრული პროფესორი არნოლდ გეგეჭკორი 

16 გეოლოგია გეოლოგიის მაგისტრი 

MSc in Geology 
სრული პროფესორი ბეჟან თუთბერიძე 

17 მათემატიკა მათემატიკის მაგისტრი 

MSc in Mathematics 

უ. გოგინავა, თსუ სრული პროფესორი 

დ. გორდეზიანი, თსუ სრული პროფესორი 

თ. ვაშაყმაძე, თსუ სრული პროფესორი 

თ. თადუმაძე, თსუ სრული პროფესორი 

ე. ნადარაია, თსუ სრული პროფესორი 

რ. ომანაძე, თსუ სრული პროფესორი 

18 გამოყენებითი მათემატიკა მათემატიკის მაგისტრი 

MSc in Mathematics 

რ. ბოჭორიშვილი, ფიზიკა-მათემატიკის 

მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ ასოცირებული 

პროფესორი 

დ. გორდეზიანი, ფიზიკა-მათემატიკის 

მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ სრული 

პროფესორი 

გ. ჯაიანი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა 

დოქტორი, თსუ ასოცირებული პროფესორი 

 

19 კომპიუტერული მეცნიერება კომპიუტერულ 

მეცნიერებათა მაგისტრი 

MSc in Computer Sciences 

სრული პროფესორი ალექსანდრე 

გამყრელიძე        

20 საინფორმაციო სისტემები კომპიუტერულ 

მეცნიერებათა მაგისტრი 

MSc in Computer Sciences 

სრული პროფესორი გია სირბილაძე 

21 საინფორმაციო ტექნოლოგიები საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების 

მაგისტრი 

MSc in Information 

Technologies  

სრული პროფესორი მანანა ხაჩიძე,  

ასოცირებული პროფესორი ზურაბ მოდებაძე  

 

22 ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია ინჟინერიის მაგისტრი 

Master of Engineering 

f.მ.-მ.კ. რომან ჯობავა 
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ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

№ სამაგისტრო პროგრამა მისანიჭებელი 

აკადემიური ხარისხი 

პროგრამის ხელმძღვანელი 

1 ქართველური ენათმეცნიერება  (5 მოდული):  

1) ქართული სალიტერატურო ენა და 

დიალექტები 

2) ქართველური ენები (ქვემოდულები: მეგრულ–

ზანური და სვანური) 

3) ქართული ენის პრაგმატიკა 

4) ქართული ენის სწავლების თეორია 

5) ძველი ქართული ენა 

 

ენათმეცნიერების 

მაგისტრი 

MA in Linguistics 

სრული პროფესორი დამანა მელიქიშვილი 

მოდულების ხელმძღვანელები: 

I. პროფ. დამანა მელიქიშვილი 

II. პროფ. დამანა მელიქიშვილი 

III. ასოც. პროფ. სალომე ომიაძე 

IV. ასოც.პროფ. მერი ნიკოლაიშვილი/ 

ასოც.პროფ. რამაზ ქურდაძე 

V. ასოც.პროფ. ანა ხარანაული 

2 ქართული ლიტერატურა  (4 მოდული): 

1) ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია 

2) ახალი ქართული ლიტერატურის ისტორია 

3) უახლესი ქართული ლიტერატურის 

ისტორია 

4) ქართული ფოლკლორი 

ფილოლოგიის მაგისტრი 

MA in Philology 

სრული პროფესორი ელგუჯა ხინთიბიძე. 

3 ლიტერატურის თეორია და შედარებითი 

ლიტერატურათმცოდნეობა 

ფილოლოგიის მაგისტრი 

MA in Philology 

 სრული პროფესორი ირმა რატიანი 

4 ზოგადი და შედარებითი ენათმეცნიერება ენათმეცნიერების 

მაგისტრი 

MA in Linguistics 

სრული პროფესორი ირინე მელიქიშვილი 

5 თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი 

პრაქტიკა (2 მოდული) 

1) დარგობრივი თარგმანი (იურიდიული 

დოკუმენტების თარგმანი) 

2) ფართო პროფილის თარგმანი  

 

ფილოლოგიის მაგისტრი 

MA in Philology 

ასოცირებული პროფესორი ნანა გაფრინდაშვილი 

მოდულების ხელმძღვანელები - პროფესორი ნანა 

ჭიღლაძე, დოქტორი ნინო წერეთელი,  

ასოცირებული პროფესორი ეკატერინე 

ნავროზაშვილი.     

6 თარგმანის ხელოვნება (ქართული და ინგლისური 

ენების ბაზაზე) 

ფილოლოგიის მაგისტრი 

MA in Philology 

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, 

მოწვეული პროფესორი ინესა მერაბიშვილი 

7 რუსული ფილოლოგია (2 მოდული): 

1) რუსული ენა 

ფილოლოგიის მაგისტრი 

MA in Philology 

სრული პროფესორი ნატალია ბასილაია,  

ენის მოდულის ხელ.ნ. ბასილაია/ლიტ. 



2) რუსული ლიტერატურა მოდულის ხელმძღვანელი: მარიამ ფილინა 

8 ინგლისური ფილოლოგია (2 მოდული): 

1) ინგლისური ენა 

2) ინგლისური ლიტერატურა 

ფილოლოგიის მაგისტრი 

MA in Philology 

სრული პროფესორი რუსუდან ენუქიძე 

9 გერმანული ფილოლოგია (2 მოდული) (სწავლების 

ენა გერმანული): 

1) გერმანული ენათმეცნიერება 

2) გერმანული ლიტერატურათმცოდნეობა 

ფილოლოგიის მაგისტრი 

MA in Philology 

სრული პროფესორი ლალი ქეცბა-ხუნდაძე. 

მოდულის ხელმძღვანელები: სრული 

პროფესორი ლალი ქეცბა-ხუნდაძე, სრული 

პროფესორი დოქტ. დალი ფანჯიკიძე. 

10 რომანული ფილოლოგია (3 სასპეციალიზაციო  

მოდული): 

1) ფრანგული ენა და ლიტერატურა 

2) იტალიური ენა და ლიტერატურა 

3) ესპანური ენა და ლიტერატურა 

 

ფილოლოგიის მაგისტრი 

MA in Philology 

სრული პროფესორი ციური ახვლედიანი 

მოდულის ხელმძღვანელები: სრული 

პროფესორი ციური ახვლედიანი, ასოცირებული 

პროფესორი ნანა გუნცაძე (ფრანგული 

ფილოლოგია); ასოცირებული პროფესორი მაია 

ჯავახიძე (იტალიური ფილოლოგია),  ასისტენტ-

პროფესორი მარინა კობეშავიძე (ესპანური 

ფილოლოგია). 

11 ბერძნულ–რომაული ფილოლოგია (3 მოდული) 

1) კლასიკური ფილოლოგია 

2) ბიზანტიური ფილოლოგია 

3) ახალბერძნული ფილოლოგია 

 

ფილოლოგიის მაგისტრი 

MA in Philology 

სრული პროფესორი რისმაგ გორდეზიანი. 

მოდულების ხელმძღვანელები - ასოცირებული 

პროფესორი ირინე დარჩია (კლასიკური 

ფილოლოგია), ასოცირებული პროფესორი თინა 

დოლიძე (ბიზანტიური ფილოლოგია), 

ასოცირებული პროფესორი სოფიო შამანიდი 

(ახალი ბერძნული ფილოლოგია). 

12 საქართველოს ისტორია 

 

ისტორიის მაგისტრი 

MA in Histrory 

სრული პროფესორი მარიამ ჩხარტიშვილი 

13 ახალი და უახლესი ისტორია (4 მოდული): 

1) ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების ახალი 

და უახლესი ისტორია 

2) ახლო აღმოსავლეთის ისტორია (ახალი 

და უახლესი პერიოდი) 

3) შორეული აღმოსავლეთის ისტორია 

(ახალი და უახლესი პერიოდი) 

4) საერთაშორისო ურთიერთობების 

ისტორია ახალ და უახლეს პერიოდში 

ისტორიის მაგისტრი 

MA in Histrory 

ასოცირებული პროფესორი თეიმურაზ პაპასქირი 



14 ქრისტიანობის ისტორია 

 

ისტორიის მაგისტრი 

MA in Histrory 

ასოცირებული პროფესორი ქეთევან 

პავლიაშვილი 

15 არქეოლოგია 

 

არქეოლოგიის მაგისტრი /  

MA in Archaeology /  

სრული პროფესორი გურამ  გრიგოლია 

16 ეთნოლოგია 

 

ეთნოლოგის მაგისტრი 

MA in Ethnology 

სრული პროფესორი ქ. ხუციშვილი 

17 ფილოსოფია  (4 მოდული): 

1) ესთეტიკა და კულტურის ფილოსოფია  

2) პოლიტიკის ფილოსოფია 

3) ამერიკული ფილოსოფია 

4) ფილოსოფიის ისტორია და ლოგიკა  

(ონტოლოგიურ–ეპისტემოლოგიური 

ასპექტები) 

 

ფილოსოფიის მაგისტრი 

MA in Philosophy 

ასოცირებული პროფესორი აკაკი 

ყულიჯანიშვილი 

მოდულების ხელმძღვანელები: ასოც. პროფ. 

აკაკი ყულიჯანაშვილი (კულტურის 

ფილოსოფია და ესთეტიკა), პროფესორი დემურ 

ჯალაღონია (პოლიტიკური 

ფილოსოფია), ასოცირებული პროფესორი 

ანასტასია ზაქარიაძე (ამერიკული 

ფილოსოფია), სრული პროფესორი ლელა 

ალექსიძე, ასოცირებული პროფესორი ლერი 

მჭედლიშვილი (ლოგიკა და ფილოსოფიის 

ისტორიის ონტოლოგიურ– 

ეპისტემოლოგიური ასპექტები). 

18 თეოლოგია 

 

თეოლოგიის მაგისტრი 

MA in Theology 

ეპისკოპოსი იოანე (გამრეკელი). 

19 თურქოლოგია 

 

 სრული პროფესორი მარიკა ჯიქია. 

20 ირანისტიკა  ასოცირებული პროფესორი მარინა ალექსიძე 

21 არაბისტიკა 

 

 სრული პროფესორი აპოლონ სილაგაძე 

22 ასირიოლოგია ფილოლოგიის მაგისტრი 

MA in Philology 
ასოცირებული პროფესორი მაია ღამბაშიძე 

23 არმენოლოგია არმენოლოგიის მაგისტრი  

MA in Armenian Studies 

სრული პროფესორი ზაზა ალექსიძე 

24 ებრაულ–არამეული ფილოლოგია ფილოლოგიის მაგისტრი 

MA in Philology 

ასოცირებული პროფესორი  მარიამ ჩაჩიბაია 

25 სახვითი ხელოვნება და დიზაინი 

 

ხელოვნების  მაგისტრიMA 

in Art 

ასოცირებული პროფესორი თამაზ ხუციშვილი 



26 ხელოვნების მენეჯმენტი  (ინტერფაკულტატური) ბიზნესის 

ადმინისტრირების 

მაგისტრი / 
Master of Business 

Administration (MBA) 

ასოცირებული პროფესორი: ირინა 

მირიჯანაშვილი, თანახელმძღვანელი: 

ასოცირებული პროფესორი: ია ნაცვლიშვილი 

27 კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

(3 მოდული): 

1) ძველი ხელოვნება 

2) ახალი და თანამედროვე ხელოვნება 

3) მუზეუმმცოდნეობა  

 

 

 

ხელოვნებათმცოდნეობის 

მაგისტრი 

MA in Art History and 

Theory/ 

 

მუზეუმმცოდნეობის 

მაგისტრი 

MA in Museology  

სრული პროფესორი ზაზა სხირტლაძე 

მოდულების ხელმძღვანელები: სრული 

პროფესორი ზაზა სხირტლაძე (ძველი 

ხელოვნება); სრული პროფესორი  მაია 

ციციშვილი (ახალი და თანამედროვე 

ხელოვნება);  პროფესორი   ირინა კოშორიძე 

(მუზეუმმცოდნეობა). 

28 კავკასიოლოგია (2 მოდული): 

1) იბერიულ–კავკასიური ენათმეცნიერება 

2) კავკასიის  ისტორია 

კავკასიოლოგიის 

მაგისტრი 

MA in Caucasian Studies 

სრული პროფესორი ცირა ბარამიძე,ასოც პროფ. 

ჯ. კვიციანი, მოდულების ხელმძღვანელები: 

ასოც პროფ. ჯ. კვიციანი, სრული პროფესორი 

ცირა ბარამიძე, 

29 აფხაზოლოგია 

 

კავკასიოლოგიის 

მაგისტრი / MA in 

Caucasian Studies  

სრული პროფესორი თეიმურაზ გვანცელაძე 

 

30 ამერიკისმცოდნეობა ამერიკისმცოდნეობის 

მაგისტრი 

MA in American Studies 

ასოცირებული პროფესორი ელენე 

მეძმარიაშვილი  

კონსულტანტი: რატგერსის უნივერსიტეტის (აშშ) 

ამერიკამცოდნეობის დეპარტამენტის 

პროფესორი მაიკლ როკლენდი 

31 უკრაინისმცოდნეობა 

 

1. უკრაინისმცოდნეობის 

მაგისტრი Master in 

Ukrainian Studies. 

პროფ. ოთარ ბაქანიძე, პროფ. პეტრო კონონენკო 

32 რუსეთისმცოდნეობა 

 
1. რუსეთისმცოდნეობის 

მაგისტრი, MA in Russian 

Studies 

პროფესორი დალი კანდელაკი. 

33 ბრიტანეთისმცოდნეობა 

 

ბრიტანეთმცოდნეობის 

მაგისტრი MA in British 

ასოცირებული პროფესორი მანანა რუსიეშვილი, 

ასოცირებული პროფესორი თინათინ 



Studies მარგალიტაძე 

34 ძველი ენები და ცივილიზაციები 

 

ფილოლოგიის 

მაგისტრი/ისტორიის 

მაგისტრი 

MA in Philology/ MA in 

Histrory 

სრული პროფესორი ლევან გორდეზიანი, სრული 

პროფესორი ირინე ტატიშვილი 

35 მედიევისტიკა 

 

მედიევისტიკის 

მაგისტრი /MA in Medieval 

Studies 

სრული პროფესორი ბეჟან ჯავახია 

36 კულტურის მეცნიერებები 

 

კულტურის 

მეცნიერებათა მაგისტრი 

MA in Cultural Studies 

სრული პროფესორი ნინო ჩიქოვანი 

37 ძველი მსოფლიოს ინტერკულტურული კვლევები 

(3 მოდული): 

1) ასირიოლოგია და ბიბლეისტიკა 

2) კლასიკური საზოგადოებების კვლევა 

3) ძველი მსოფლიოს ისტორია და 

კულტურა 

 

ასირიოლოგიისა და 

ბიბლეისტიკის 

მაგისტრი/ძველი 

მსოფლიოს ისტორიის და 

კულტურის მაგისტრი 

 

MA in Assyriology and 

Biblical Studies/ 

MA in Classical studies/ 

MA in Ancient History and 

Culture 

სრული პროფესორი ეკა ავალიანი, 

ასოცირებული პროფესორი მაია ღამბაშიძე 

38 განათლების მეცნიერებები  (3  სასპეციალიზაციო 

მოდული): 

1) განათლების სფეროს ხელმძღვანელობა და 

მართვა 

2) განათლების პოლიტიკა 

3) საშუალო და უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკა 

განათლების მაგისტრი -  

Ma in Education 

 

სრული პროფესორი ქეთევან ჭკუასელი 

39 მასწავლებელთა განათლება  (5 სასპეციალიზაციო 

მოდული და ქვემოდულები): 

1. ქართული ენის და ლიტერატურის 

მასწავლებელი 

2. მათემატიკის მასწავლებელი 

განათლების მაგისტრი -  

Ma in Education 

სრული პროფესორი ქეთევან ჭკუასელი 

 



3. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები: ა) 

ფიზიკის მასწავლებელი, ბ) ქიმიის 

მასწავლებელი, გ) ბიოლოგიის 

მასწავლებელი, დ) საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა მასწავლებელი 

4. ისტორია, გეოგრაფია და სხვა 

საზოგადოებრივი მეცნიერებები: ა) 

ისტორიის მასწავლებელი, ბ) გეოგრაფიის 

მასწავლებელი, გ) ისტორიის და 

გეოგრაფიის მასწავლებელი, დ) რელიგიის 

ისტორიის მასწავლებელი, ე) სამოქალაქო 

განათლების მასწავლებელი 

5. უცხოური ენები: ა) რუსული ენის 

მასწავლებელი, ბ) გერმანული ენის 

მასწავლებელი, გ) ინგლისური ენის 

მასწავლებელი, დ) ფრანგული ენის 

მასწავლებელი 

40 ანთროპოლოგია: ინტერდისციპლინარული 

კვლევები  (ინტერფაკულტატური) 
პროგრამა დამტკიცებულია სოც. პოლიტ. მეც. 
ფაკულტეტზე და ამჟამად გამოდის ჰუმან. მეც. 
ფაკულტეტზე დასამტკიცებლად 

ანთროპოლოგიის 

მაგისტრი 

MSc in Anthropology 

თსუ ასოცირებული პროფესორი ლალი 

სურმანიძე,  თსუ პროფესორი ქეთევან 

ხუციშვილი; 

41 ევროპისმცოდნეობა (ინგლისურენოვანი) 

(ინტერფაკულტატური) 

ევროპისმცოდნეობის 

მაგისტრი  

MA in European Studies 

 

 



სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

# სასწავლო პროგრამის დასახელება მისანიჭებელი 

აკადემიური ხარისხი 

(კვალიფიკაცია) 

ქართულად და 

ინგლისურად 

სასწავლო პროგრამის ხელმძღვანელი 

1. სოციალური, პოლიტიკური და კულტურული 

ფსიქოლოგია 

ფსიქოლოგიის მაგისტრი 

MA in Phsychology 

შალვა აბზიანიძე, ასოცირებული პროფესორი 

2. ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიური 

პრობლემატიკა, დიაგნოსტიკა და 

კონსულტირება 

ფსიქოლოგიის მაგისტრი 

MA in Phsychology 

ლუიზა არუთონოვი, ასოცირებული 

პროფესორი; მანანა მელიქიშვილი, 

ასოცირებული პროფესორი 

 

3. სოციოლოგია სოციოლოგიის მაგისტრი 

MA in Sociology 

იაგო კაჭკაჭიშვილი, პროფესორი 

4. კონფლიქტების ანალიზი და მართვა კონფლიქტების 

ანალიზისა და მართვის 

ანალიზის მაგისტრი  

MA in Conflict Analysis 

and Management 

გუგული მაღრაძე,   პროფესორი 

 

5. ორგანიზაციის განვითარება და 

კონსულტირება 

ფსიქოლოგიის მაგისტრი 

MA in Phsychology 

ნოდარ ბელქანია, პროფესორი; ფრიდრიხ 

გლაზლი (ზალცბურგი,   ავსტრია) 

 

6. ჟურნალისტიკა ჟურნალისტიკის 

მაგისტრი 

MA in Journalism 

მარინა ვაშაყმაძე 

7. მედია და ახალი ტექნოლოგიები ჟურნალისტიკის 

მაგისტრი 

MA in Journalism 

დალი ოსეფაშვილი, ასოცირებული 

პროფესორი; ავტორი - დავით    პაიჭაძე 

 

8. განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა ფსიქოლოგიის მაგისტრი 

MA in Phsychology 

მზია წერეთელი, პროფესორი; მანანა 

მელიქიშვილი, პროფესორი 

9. ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები  ნაციონალიზმისა და 

ეთნიკურობის კვლევების 

მაგისტრი 

ზურაბ დავითაშვილი, პროფესორი; ნინო 

ჩიქოვანი, პროფესორი 



MA in Nationalism and 

Ethnicity Studies 

10. საერთაშორისო პოლიტიკა და დიპლომატია საერთაშორისო 

პოლიტიკისა და 

დიპლომატიის მაგისტრი  

MA in International 

Politics and Diplomacy  

ზურაბ დავითაშვილი, პროფესორი 

11. მედიისა და კომუნიკაციის სოციოლოგია 

 

სოციოლოგიის მაგისტრი 

MA in Sociology 

ამირან ბერძენიშვილი, ასოცირებული 

პროფესორი 

12. საზოგადოებრივი გეოგრაფია საზოგადოებრივი 

გეოგრაფიის მაგისტრი 

MA in Human Geography 

გიორგი გოგსაძე, პროფესორი 

13. გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია ფსიქოლოგიის მაგისტრი 

MA in Phsychology 

ანასტასია ქიტიაშვილი, ასოცირებული 

პროფესორი 

14. სოციალურ მეცნიერებათა კვლევის მეთოდები სოციალურ 

მეცნიერებათა კვლევის 

მეთოდების მაგისტრი  

MSc in Social Research 

Methods 

ნინო ჯავახიშვილი, პროფესორი 

15. სოციალური მუშაობა სოციალური მუშაობის 

მაგისტრი 

MA in Social Work (MSW) 

იაგო კაჭკაჭიშვილი, პროფესორი; მარკ 

დოელი 

16. სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა 

 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა მაგისტრი 

MA in Political Science 

ნანა მაჭარაშვილი, ასოცირებული 

პროფესორი 

17. პოლიტიკური მეცნიერებანი პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა მაგისტრი 

MA in Political Sciences 

მალხაზ მაცაბერიძე, პროფესორი 

18. შრომისა და ორგანიზაციული ფსიქოლოგია ფსიქოლოგიის მაგისტრი 

MA in Phsychology 

გივი ქირია, პროფესორი; ია კუტალაძე, 

პროფესორი 

 

19.  ანთროპოლოგია;     ინტერდისციპლინური 

კვლევები 

 

 

ანთროპოლოგიის 

მაგისტრი 

ლალი ლურმანიძე, ასოცირებული 

პროფესორი 



MSc in Anthropology 

20. გენდერი სოციალურ 

მეცნიერებათა მაგისტრი  

Master of  Social Sciences 

ჯოანა რეგულსკა, პროფესორი; 

ადმინისტრატორი - მარინე ჩიტაშვილი, 

პროფესორი 

21. ტრანსფორმაცია სამხრეთ კავკასიაში სოციალურ 

მეცნიერებათა მაგისტრი 

Master of  Social Sciences 

მარინე ჩიტაშვილი, პროფესორი 

 



ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

 

№ სამაგისტრო პროგრამა მისანიჭებელი 

აკადემიური ხარისხი 

პროგრამის ხელმძღვანელი 

1 ბიზნესის ადმინისტრირება (7 მოდული): 

1) ფინანსები და საბანკო საქმე, 

2) მენეჯმენტი, 

3) საერთაშორისო ბიზნესი, 

4) აღრიცხვა–აუდიტი 

5) მარკეტინგი 

6) ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი 

7) საინფორმაციო სისტემების მენეჯმენტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირების 

მაგისტრი  
Master of Business 

Administration (MBA) 

სრული პროფესორი ირაკლი კოვზანაძე 

2 ეკონომიკა (4 მოდული): 

1) საერთაშორისო ეკონომიკური 

ურთიერთობები, 

2) ეკონომიკური პოლიტიკა და ეკონომიკური 

დიპლომატია, 

3) მაკროეკონომიკა, 

4) ეკონომეტრიკა და სტატისტიკა 

ეკონომიკის მაგისტრი  

MA in Economics 

სრული პროფესორი ელგუჯა მექვაბიშვილი 

3 ეკონომიკა (ინგლისურენოვანი) ეკონომიკის მაგისტრი  

MA in Economics 

WILFRED J.ETHIER 



მედიცინის ფაკულტეტი 

 

№ სამაგისტრო პროგრამა მისანიჭებელი 

აკადემიური ხარისხი 

პროგრამის ხელმძღვანელი 

1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის მაგისტრი  

(MA in Public Health)  

პროფ. პაატა იმნაძე 

2 ეპიდემიოლოგია და ბიოსტატისტიკა ეპიდემიოლოგიის 

მაგისტრი 

(MA in Epidemiology) 

პროფ. პაატა იმნაძე 

3 ციტოლოგია, ჰისტოლოგია საბაზისო მედიცინის 

მაგისტრი (MA in Basic 

medicine) ან ბიოლოგიის 

მაგისტრი (MA in Biology)   

მედ. მეცნ. დოქტ. ნინო გორდაძე და ასოც. პროფ. 

დიანა ძიძიგური 

4 უჯრედის პათოლოგია საბაზისო მედიცინის 

მაგისტრი (MA in Basic 

medicine) ან ბიოლოგიის 

მაგისტრი (MA in Biology)   

მედ. მეცნ. დოქტ. ზურაბ ცაგარელი 

 

 

   იურიდიული ფაკულტეტი 

 

№ სამაგისტრო პროგრამა მისანიჭებელი 

აკადემიური ხარისხი 

პროგრამის ხელმძღვანელი 

1 სამართალმცოდნეობა სამართალმცოდნეობის 

მაგისტრი  

(MA of Law)  

 

2 საერთაშორისო სამართალი სამართალმცოდნეობის 

მაგისტრი  

(MA of Law) 

სრული პროფ. ლევან ალექსიძე 

 


