
1. პოლიტიკური მეცნიერება: დისციპლინა 

 პოლიტიკური მეცნიერება როგორც დისციპლინა; 

 პოლიტიკური მეცნიერება როგორც პროფესია; 

 პროფესიონალიზმის კრიტერიუმები. 

 

2. პოლიტიკური მეცნიერება: დისციპლინის ისტორია 

 პოლიტიკური მეცნიერების პროფესიონალიზაცია მე-20 საუკუნეში; 

 პოლიტიკური მეცნიერება: ურთიერთსაწინააღმდეგო შეხედულებები 

დისციპლინის ისტორიაზე; 

 ბიჰევიორისტული რევოლუცია პოლიტიკურ მეცნიერებაში; 

 პოლიტიკური მეცნიერების ისტორია: ძირითადი მიდგომები. 

 

3. პოლიტიკური მეცნიერება და სხვა სოციალური მეცნიერებები 

 პოლიტიკური მეცნიერების სპეციალიზაცია, ფრაგმენტაცია და 

ჰიბრიდიზაცია; 

 მომიჯნავე დისციპლინებისაგან სესხება: ცნებათა დიფუზია, დისციპლინათა 

გამჭოლი თეორიები, მეთოდების სესხება; 

 ჰიბრიდული სფეროები: პოლიტიკური სოციოლოგია, პოლიტიკური 

ფსიქოლოგია, პოლიტიკური გეოგრაფია; 

 პოლიტიკური მეცნიერება და პოლიტიკური ეკონომია; 

 პოლიტიკური ანთროპოლოგიიდან ჰიბრიდული რეგიონული კვლევებისკენ; 

 პოლიტიკური მეცნიერების განვითარება საბუნებისმეტყველო და სოციალური 

მეცნიერებების მიჯნაზე; 

 შედარებითი პოლიტიკა, როგორც ჰიბრიდული სფერო 

 

4. პოლიტიკური თეორია 

 პოლიტიკური თეორიის ფილოსოფიური ტრადიციები; 

 თანამედროვე პოლიტიკის ფილოსოფია; 

 სოციალური სამართლიანობა და კეთილდღეობის თეორია; 

 დემოკრატიის თეორია; 

 ფემინისტური პოლიტიკური თეორია; 

 პოსტმოდერნიზმი; 

 ახალი სოციალური მოძრაობები და სამოქალაქო საზოგადოება 

 ემპირიული პოლიტიკური თეორია; 

 რაციონალური არჩევანის თეორია; 



 ლიბერალიზმი და განსხვავებულობის გათვალისწინების პოლიტიკა. 

 

5. შედარებითი პოლიტიკა 

 შედარებითი პოლიტიკის საგანი; 

 შედარებითი პოლიტიკა: დემოკრატიზაციის კვლევები; 

 შედარებითი პოლიტიკა: მიკრობიჰევიორისტული კვლევა; 

 შედარებითი პოლიტიკა: ინსტიტუციონალიზმი და ნეონსტიტუციონალიზმი 

 

6. საერთაშორისო ურთიერთობები და უსაფრთხოების საკითხები 

 ერი-სახელმწიფოს მნიშვნელობა; 

 საერთაშორისო ურთიერთობები: ნეორეალიზმი და ნეოლიბერალიზმი; 

 საერთაშორისო ურთიერთობები და თამაშთა თეორია 

 რა არის უსაფრთხოება: დეფინიციები და განმარტებანი 

 ტრადიციული და არატრადიციული უსაფრთხოება 

 უსაფრთხოების სახეები 

 ტერორიზმი 

 ტრანსნაციონალური დანაშაული 

 

7. საჯარო პოლიტიკა და ადმინისტრირება  

 საჯარო პოლიტიკის ტიპები 

 საჯარო პოლიტიკის პროცესი  

 საჯარო პოლიტიკის წარმოების ალტერნატიული მოდელები  

 საჯარო ადმინისტრირების არსი და ბიუროკრატიული აპარატის ეფექტური 

ფუნქციონირების შესაძლებლობები  

 საჯარო ადმინისტრირების რეფორმირების ჩარჩოები: ტრადიციული საჯარო 

მენეჯმენტი, ახალი საჯარო მენეჯმენტი  

 ახალი საჯარო მმართველობა  
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