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ძვირფასო  
სტუდენტებო!

  თქვენს ცხოვრებაში 
დგება ახალი ეტაპი.. 
იწყება ყველაზე  
აქტიური, ნაყოფიერი 
და საინტე  რესო 
წლები, რომლებსაც 
ჩვენი უნივერსიტეტის 
კედლებში გაატარებთ.     

სისხლსავსე სტუდენტური წლები თქვენთვის 
ცოდნის შეძენის, ახლის შეცნობის, მეცნიერებების 
დაუფლებისა და  მუდმივი განსწავლის  პროცესი უნდა 
იყოს.  საუნივერსიტეტო ცხოვრება ყოველდღიური 
გამოწვევებისგან და სადაგი დღეების ერთობლიობისგან 
შედგება. ცხადია, აქ გატარებული წლები ერთნაირად 
წარმატებული ვერ იქნება. გამარჯვებებთან ერთად, 
ზოგჯერ მარცხისთვის თვალის გასწორებაც მოგიწვთ.. 
თუმცა, ყოველთვის გეცოდინებათ, ფეხზე მყისიერად 
რომ უნდა წამოდგეთ და იბრძოლოთ უკეთესისთვის.. 

არც ის დაგავიწყდეთ, რომ უპირველესი საზრუნავი 
საკუთარ თავზე მუშაობაა.. თვითგანათლება, 
დამოუკიდებელი შრომა მხოლოდ და მხოლოდ 
განავითარებს, წინ წასწევს თქვენს უნარებსა და 
შესაძლებლობებს. მყარ საფუძველს, რომელსაც ალმა-
მატერი ჩაუყრის თქვენს განათლებას, ზედნაშენი 
თავად უნდა დააშენოთ - თქვენ უნდა შექმნათ, 
აშენოთ ის მტკიცე შენობა, რომელიც საბოლოოდ 
ციხე-სიმაგრედ იქცევა და დაგიცავთ ყოველგვარი 
მოულოდნელობებისგან, რომელთაც ცხოვრება მუდამ 
გვთავაზობს..  

პოეტის ცნობილი სიტყვები: „ახალგაზრდობა - სურვილი 
ლომის!“ მუდამ გვახსენებს, რა ძალა აქვს სტუდენტობას, 
მაგრამ, უპირველეს ყოვლისა, თქვენი ძალისხმევა 
ქვეყნის სიკეთის, მისი განვითარების, წინსვლისა და 
ერთიანობისთვის ბრძოლას უნდა მოხმარდეს და არა 
ფუჭ ვნებათაღელვებსა და მავანის მიერ წაქეზებულ, 
წინასწარგანზრახულ ქმედებებს. ხოლო ავ-კარგის 
გარჩევა, ცხოვრებისეულ გამოცდილებასთან ერთად, 



სწორედ ცოდნის გროვებით, გონების მუდმივი წვრთნით 
მიიღწევა.

სიძნელეები რომ გაგიადვილოთ, ყოველთვის თქვენ 
გვერდით ვიქნებით, გვიგულეთ შემწედ და დამხმარედ.. 
პროფესორ-მასწავლებლები და ფაკულტეტის მესვეურები 
ძალისხმევას არ დავიშურებთ, რომ სათანადო პირობები 
შეგიქმნათ სწავლისთვის,  წაგახალისოთ  უკეთესის 
ქმნისთვის.  

სულ მალე, ვიზეიმებთ დიდმნიშვნელოვანი ფაქტს - ჩენი 
უნივერსიტეტის ასი წლის იუბილეს. თაობათა ღირსეული 
ცვლა, მემკვიდრეობითობა, ფასეულობათა ერთგულება 
- აი, ის საუნჯე, რასაც მსახურებს ჩვენი უძველესი 
საგანმანათლებლო კერა. ღრმად ვარ დარწმუნებული, 
თქვენი სახით კიდევ ერთი სასახელო თაობა შეემატება 
მათ რიცხვს, ვინც უნივერსიტეტის სახელი შორს გაიტანა 
და ღირსეულად ემსახურა ჩვენს ქვეყანას.

ფეხბედნიერი ყოფილიყოს თქვენი მობრძანება ცოდნის 
ტაძარში! მერწმუნეთ, ყველაზე უკეთ მისმა მკვიდრებმა 
ვიცით, რომ მომავალი ყოველთვის თქვენ, ახალგაზრდობას 
გეკუთვნით!

 

დ
ე

კ
ა

ნ
ი

ს
  მ

ი
მ

ა
რ

თ
ვ

ა





ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო 
უნი ვერ სი ტე ტი სო ცი ა ლურ და პო ლი ტი კურ მეც ნი ე რე ბა-
თა ფა კულ ტე ტი შე იქ მნა 2005 წელს. 

ფა კულ ტე ტის სას წავ ლო სა მეც ნი ე რო პრო ცესს 
უზ რუნ ვე ლოფს 65 პრო ფე სო რი და 41 დამ ხმა რე 
სპე ცი ა ლის ტი.

ფა კულ ტეტ ზე სწავ ლობს 2968 სტუ დენ ტი, მათ შო რის 
ბა კა ლავ რი ატ ში – 2389, მა გის ტრა ტუ რა ში – 429, დოქ ტო-
რან ტუ რა ში – 150 სტუ დენ ტი.

სწავ ლე ბის სა მი ვე სა ფე ხუ რის პროგ რა მე ბი ხორ ცი-
ელ დე ბა, და სავ ლე თის წამ ყვა ნი უნი ვერ სი ტე ტე ბი დან გა-
ზი ა რე ბუ ლი სწავ ლე ბი სა და კვლე ვის სტან დარ ტე ბი სა და 
ად გი ლობ რი ვი კვა ლი ფი ცი უ რი აკა დე მი უ რი პერ სო ნა ლის 
გა მოც დი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე და დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე-
ბის დახ მა რე ბით.

სასწავლო-სამეცნიეროდეპარტამენტები:

• ინ ტერ დი სციპ ლი ნუ რი
• პო ლი ტი კის მეც ნი ე რე ბა; 
• ჟურ ნა ლის ტი კა და მა სობ რი ვი კო მუ ნი კა ცია 
• სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბი; 
• სა ზო გა დო ებ რი ვი გე ოგ რა ფი ა; 
• სო ცი ო ლო გია და სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბა; 
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ბა კა ლავ რის აკა დე მი უ რი ხა რის ხის  
მო სა პო ვებ ლად სტუ დენ ტმა  
უნ და და აგ რო ვოს 240 კრე დი ტი

კრე დი ტი (1 კრე დი ტი = 25 სა ა თი) წარ მო ად გენს სტუ დენ-
ტის დატ ვირ თვის სა ზომ ერ თე ულს; ECTS-ის (კრე დი ტე-
ბის ტრან სფე რი სა და დაგ რო ვე ბის ევ რო პუ ლი სის ტე მა) 
შე მო ღე ბის მთა ვარ მი ზეზს წარ მო ად გენ და ქვეყ ნებს შო-
რის სტუ დენ ტე ბის მო ბი ლო ბის ხელ შეწყ ო ბა.

სო ცი ა ლურ და პო ლი ტი კურ მეც ნი ე რე ბა თა ფა კულ-
ტე ტის სტუ დენ ტს ევა ლე ბა სა ფა კულ ტე ტო მოთხ ოვ ნე-
ბის შეს რუ ლე ბა და სა ბა ზი სო- სა ფა კულ ტე ტო სას წავ ლო 
კურ სების აღე ბა. 

სა ბა ზი სო სა ფა კულ ტე ტო სწავ ლე ბა მო ი ცავს 50 კრე-
დიტს და შედ გე ბა:

ა)სავალდებულოსასწავლოკურსებისაგან
(45კრედიტი):

1. სო ცი ა ლუ რ მეც ნი ე რე ბა თა კვლე ვის მე თო დებ ი – 5 
კრე დი ტი

2. სტა ტის ტი კა I – 5 კრე დი ტი;

3. ინ გლი სუ რი ენა (I და II) - 10 კრე დი ტი

4. აკა დე მი უ რი წე რა-5 კრე დი ტი

5. შე სა ვა ლი კურ სე ბი სპეციალობაში – 20 კრე დი ტი, 

ფა კულ ტე ტი გთა ვა ზობთ 6 შე სა ვალ კურსს, რო მელ თა-
გან ოთხ სა ვალ დე ბუ ლო, სტუ დენ ტმა თა ვად უნ და შე არ-
ჩი ოს, მათ შო რისაა სპე ცი ა ლო ბის შე სა ვა ლი კურ სი. 

ესე ნი ა:
• ჟურ ნა ლის ტი კი სა და მას კო მუ ნი კა ცი ის შე-

სა ვა ლი – 5 კრე დი ტი
• პო ლი ტი კის მეც ნი ე რე ბის შე სა ვა ლი– 5 

კრე დი ტი
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• სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბის 
შე სა ვა ლი– 5კრე დი ტი;

• სა ზო გა დო ებ რი ვი გე ოგ რა ფი ის შე სა ვა ლი – 
5 კრე დი ტი;

• სო ცი ო ლო გი ის შე სა ვა ლი – 5 კრე დი ტი;
• სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბის შე სა ვა ლი – 5 

კრე დი ტი; 

ბ)არჩევითისასწავლოკურსების
დიტი),ქვემოთჩამოთვლილთაგან

სავალდებულოაერთიკურსისაღება

• ლო გი კა – 5 კრე დი ტი
• გა მო ყე ნე ბი თი ეკო ნო მი კა – 5 კრე დი ტი
• ან თრო პო ლო გია – 5 კრე დი ტი
• კონ ფლიქ ტი, გენ დე რი და მშვი დო ბის მშე-

ნებ ლო ბა – 5კრე დი ტი 
• მეტყ ვე ლე ბის კულ ტუ რა (ა რა ჟურ ნა ლის ტე-

ბის თვის) – 5კრე დი ტი
• ევროპული და ევროატლანტიკური 

ინტეგრაციის ისტორია – 5კრე დი ტი
• გამოცდილებითი სწავლა/ სწავლების 

მეთოდები – 5კრე დი ტი 

ძირითადისპეციალობისსასწავლოკურსების
ოდენობაგანისაზღვრება120ECTS/კრედიტით/.

დამატებითისპეციალობისადათავისუფალი
კრედიტებისარჩევადასაშვებია,როგორცძი-
რითადიფაკულტეტის,ასევეთსუ-ისსხვაფა-
კულტეტებისსაბაკალავროპროგრამებიდან.

გან
(5  კრე



უცხოენისსწავლება

სო ცი ა ლურ და პო ლი ტი კურ მეც ნი ე რე ბა თა ფა კულ ტეტ ზე, სპე-
ცი ა ლო ბე ბის სა ჭი რო ე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, სა ვალ დე ბუ ლოა 
ინ გლი სუ რი ენის შეს წავ ლა და 10 კრე დი ტის დაგ რო ვე ბა. სა ერ-
თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბი სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი გე ოგ რა ფი-
ის მი მარ თუ ლე ბე ბზე, სა ვალ დე ბუ ლოა 30 კრე დი ტის შეს რუ ლე-
ბა. სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბის სტუ დენ ტებ ს და მა ტე ბით 
ასე ვე ევა ლე ბათ 20 კრე დი ტის მო ცუ ლო ბით მე ო რე უცხო ენის 
გავ ლაც. ინ გლი სურ ენას თან ერ თად სტუ დენტს სურ ვი ლის შემ-
თხვე ვა ში შე უძ ლია მე ო რე უცხო ენის არ ჩე ვაც, რაც ჩა ეთ ვლე-
ბათ თა ვი სუ ფალ კრე დი ტებშ.

ინ გლი სუ რი ენის 10 კრე დი ტი ა ნი სწავ ლე ბის ვალ დე ბუ ლე-
ბი სა გან თა ვი სუფ ლდე ბა ინ გლი სუ რი ენის B2 დო ნე ზე ცოდ ნის 
და მა დას ტუ რე ბელ შემ დეგ სერ ტი ფი კა ტების მქონე სტუდენტი 
(CEFR B2; IELTS exam-5;BEC exam and CELS exam- Vantage; Cambridge 
exam FCE, Pritman ESOL International; TOEIC-541; TOEFEL (500-paper 
based; 173- vomputer based; 61-internet based)



რასნიშნავსადმინისტრაციულიდააკადემიური
რეგისტრაცია?

ად მი ნის ტრა ცი უ ლი რე გის ტრა ცია გუ ლის ხმობს ყო ვე ლი სე მეს ტრის 
და საწყ ის ში სწავ ლის სა ფა სუ რის გა დახ დას, თი ბი სი ბან კი, ლი ბერ თი 
ბან კი), ასევე TBC PAY (სწრაფი ჩარიცხვის აპარატების მეშვეობით) 
ხო ლო აკა დე მი უ რი რე გის ტრა ცი ი სას სტუ დენ ტი თსუ -ის ბა ზა ში 
(sms.tsu.ge)ირ ჩევს სას წავ ლო დის ციპ ლი ნებს.

რამდენიკრედიტისაღებისუფლებააქვს
სტუდენტსყოველსემესტრში?

სას წავ ლო წლის გან მავ ლო ბა ში ბა კა ლავ რი ა ტის სტუ დენტს აქვს 65 
კრე დი ტის აღე ბის უფ ლე ბა.  (თი თო ე ულ სე მეს ტრში 30 ან და 35 კრე-
დი ტი). ასე ვე VIII - XII და მამ თავ რე ბელ სე მეს ტრში სტუ დენტს აქვს 
უფ ლე ბა აი ღოს 40 კრე დი ტი, თუ მას ამ დრო ის თვის უკ ვე დაგ რო ვი-
ლი აქვს 200 კრე დი ტი. სტუ დენ ტი რო მე ლიც რვა სე მეს ტრის გან მავ-
ლო ბა ში ვერ და აგ რო ვებს 240 კრე დიტს და არ შე ას რუ ლებს სა ფა-
კულ ტე ტო პროგ რა მით გათ ვა ლის წი ნე ბულ სავალდებულო  მოთხ ოვ-
ნებს, დარ ჩე ნი ლი კრე დი ტე ბის და საგ რო ვებ ლად თვით და ფი ნან სე-
ბის სა ფუძ ველ ზე აი ღებს და მა ტე ბით სე მესტრს. 
გა ით ვა ლის წი ნეთ, რომ სა ხელ მწი ფო გრან ტი მოქ მე დებს მხო ლოდ 
რვა სე მეს ტრის გან მავ ლო ბა ში.

შეიძლებათუარაერთიდაიგივესავალდებულო
საგნისხელმეორედარჩევაკრედიტის
შეუსრებლობისშემთხვევაში?

შე საძ ლე ბე ლია ერ თი და იგი ვე სა ვალ დე ბუ ლო საგ ნის სამ ჯერ არ ჩე-
ვა, მაგ რამ მე სა მედ კრე დი ტის შე უს რუ ლებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში შე-
გიწყ დე ბათ სტუ დენ ტის სტა ტუ სი
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ვის მოვმართოთ დამატებითი კითხვების და ინფორმაციის 
შემთხვევაში:
ვთქვენთვის სასურველი ინფორმაციის მისაღებად სასწავლო
პროგრამებისადაგანრიგისშესახებმიმართეთ:

პოლიტიკის მეცნიერება – თსუ IV კორპ., ოთა ხი #301,  
Tel -2 22 11 01 (254)

ჟურნალისტიკადამასობრივიკომუნიკაცია – თსუ VI კორპ., ოთა-
ხი #206, Tel -2 22 11 01 (234) 

საერთაშორისოურთიერთობები–თსუ IV კორპ., ოთა ხი #201 - 202,  
Tel – 2 29 03 66

საზოგადოებრივი გეოგრაფია – თსუ IV კორპ., ოთა ხი #211,  
Tel -2 22 11 01(261)

სოციალური მუშაობა და სოციოლოგია – თსუ IV კორპ., ოთა ხი 
#306, Tel – 2 25 08 19

ფაკულტეტისსასწავლოპროცესისმართვისსამსახური-თსუ VI 
კორპ., ოთა ხი #207, Tel -225 17 35

სტუდენტთამომსახურებისცენტრი-თსუ VI კორპ., ოთა ხი #104

სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახური -თსუ VI 
კორპ., ოთა ხი #406, Tel -2 22 11 01(228)

შენიშვნა:პირადბარათშიმითითებულიინფორმაციისცვლილე-
ბისშემთხვევაშიერთითვისვადაშიაცნობეთფაკულტეტისსას-
წავლოპროცესისმართვისსამსახურს



პოლიტიკისმეცნიერება - PoliticalScience
მისანიჭებელიკვალიფიკაცია:

პო ლი ტი კის მეც ნი ე რე ბის ბა კა ლავ რი

პროგ რა მა იძ ლე ვა ძირითადიდადამატებითი (major, minor) სპე ცი ა-
ლო ბე ბის კომ ბი ნი რე ბის სა შუ ა ლე ბას.

პროგრამისხელმძღვანელ(ებ)ი:

პრო ფე სო რე ბი მალხაზმაცაბერიძედაალექსანდრეკუხიანიძე

ჟურნალისტიკადამასობრივიკომუნიკაცია/ქართულ
ენოვანი/JournalismandMassCommunications.
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ა: 

სო ცი ა ლურ მეც ნი ე რე ბა თა ბა კა ლავ რი 

პროგ რა მა იძ ლე ვა ძირითადიდადამატებითი (major, minor) სპე ცი ა-
ლო ბე ბის კომ ბი ნი რე ბის სა შუ ა ლე ბას.

პროგ რა მის კოორდინატორი:

ასოცირებული პრო ფე სო რი მანანაშამილიშვილი

ჟურნალისტიკადამასობრივიკომუნიკაცია/ბილინგური/
JournalismandMassCommunications.
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ა: 

სო ცი ა ლურ მეც ნი ე რე ბების ბა კა ლავ რი 

პროგ რა მა იძ ლე ვა ძირითადიდადამატებითი (major, minor) სპე ცი ა-
ლო ბე ბის კომ ბი ნი რე ბის სა შუ ა ლე ბას.

პროგ რა მის ხელ მძღვა ნელ (ებ )ი: 

პროფესორები ირინაბიჭიკაშვილი

საერთაშორისოურთიერთობებიInternationalRelations
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ა:

სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბის ბა კა ლავ რი

პროგ რა მა იძ ლე ვა მხო ლოდ ძი რი თა დი (major) სპე ცი ა ლო ბე ბის 
სა შუ ა ლე ბას.
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პროგ რა მის ხელ მძღვა ნელ (ებ )ი:

პრო ფე სო რი ზურაბდავითაშვილი

საზოგადოებრივიგეოგრაფია-HumanGeography
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ა: 

სო ცი ა ლურ მეც ნი ე რე ბა თა ბა კა ლავ რი სა ზო გა დო ებ რივ გე ოგ რა ფი ა ში

პროგ რა მა იძ ლე ვა ძირითადიდადამატებითი (major, minor) სპე ცი ა ლო ბე ბის 
კომ ბი ნი რე ბის სა შუ ა ლე ბას.

პროგ რა მის ხელ მძღვა ნელ (ებ )ი:

პრო ფე სო რე ბი იოსებსალუქვაძე და გიორგიგოგსაძე

სოციალურიმუშაობა-SocialWork

მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ა: 

სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბის ბა კა ლავ რი 

პროგ რა მა იძ ლე ვა ძირითადიდადამატებითი (major, minor) სპე ცი ა ლო ბე ბის 
კომ ბი ნი რე ბის სა შუ ა ლე ბას.

პროგ რა მის ხელ მძღვა ნელ (ებ )ი:

პრო ფე სო რი იაგოკაჭაკაჭიშვილი

სოციოლოგია-Sociology
მისანიჭებელიკვალიფიკაცია:

სო ცი ო ლო გი ის ბა კა ლავ რი

პროგ რა მა იძ ლე ვა ძირითადიდადამატებითი (major, minor) სპე ცი ა ლო ბე ბის 
კომ ბი ნი რე ბის სა შუ ა ლე ბას.

პროგ რა მის ხელ მძღვა ნელ (ებ )ი:

პრო ფე სო რი იაგოკაჭაკაჭიშვილი



საფაკულტეტორესურსები:

• ახალ გაზ რდა მკვლე ვარ თა ელექ ტრო ნუ ლი ჟურ ნა ლი
• სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებაში
• კომ პი უ ტე რუ ლი ცენ ტრე ბი
• გე ო ინ ფორ მა ცი უ ლი სის ტე მე ბის ლა ბო რა ტო რია
• მულ ტი მე დია ცენ ტრი 
• ტე ლე რა დიო ლა ბო რა ტო რია
• პრეპ რინ ტის ლა ბო რა ტო რია
• სამკითხველო დარბაზები

ელექტრონულიბიბლიოთეკა:

სოციალურ მეცნიერებათა 
კვლევის მეთოდები

რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები 
სოციალურ მეცნიერებებში

ლიაწულაძე

http://css.ge/files/Books/Books/raodenobrivi_
kvlevis_meTodebis_saxelomzgv.pdf

კვლევის მეთოდები სოციალურ 
მეცნიერებებშიi

ჩავაფრანკფორტ-ნაჩმიასი
დევიდნაჩმიასი

https://docs.google.com/a/iliauni.edu.ge/viewe
r?a=v&pid=sites&srcid=aWxpYXVuaS5lZHUuZ2V

8aWxpYWJyYXJ5fGd4OjU5YzczNTY1MDVhM2RjMDk 



თვისებრივი მეთოდები სოციალურ კვლევაში

თინათინზურაბიშვილი

http://old.ucss.ge/publication/012%20Tvisebrivi%20
Metodebi%20Socialur%20Kvlevebshi.pdf

                        სტატისტიკა

სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში

ჰაროლდკისი

http://www1.naec.ge/images/doc/SXVA/stud-tvitmmartv-
eloba_harold-kisi.pdf

აკადემიური წერა

აკადემიური წერა

ლიაწულაძე

https://sms.tsu.ge/AdminSms/
Sulabus/13/231_18085_014%20Academiuri%20Cera.pdf

აკადემიური წერა დამწყებთათვის

ლიაკაჭარავა
ხათუნამარწყვიშვილი
ლილიხეჩუაშვილი

https://sms.tsu.ge/AdminSms/Sulabus/13/231_18085_
Akademiuri%20Cera%20damtskebtatvis.pdf



გისურვებთ ნაყოფიერ და  

წარმატებულ წელს!


