
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

დამატებითი გამოცდები (გამოცდები ჩატარდება ზეპირი ფორმატით ZOOM -ში) 

29 ივლისი 5 აგვისტო 

№ საგნის დასახელება 
პედაგოგის  სახელი, 

გვარი 
საათი რიცხვი 

პოლიტიკის მეცნიერება 

 მსოფლიო პოლიტიკა კორნელი კაკაჩია 12:00 29 ივლისი 

 
პოლიტიკური კორუფცია და ორგანიზებული 

დანაშაული 
ალექსანდრე კუხიანიძე 11:00 31 ივლისი 

 შედარებითი პოლიტიკა ზვიად აბაშიძე 12:00 29 ივლისი 

 
მართვა-გამგეობა ცენტრალურ და 

აღმოსავლეთ-ცენტრალური ევროპის ქვეყნებში 
ზვიად აბაშიძე 11:00 29 ივლისი 

 პოლიტიკურ მოძღვრებათა ისტორია სალომე დუნდუა 11:00 29 ივლისი 

 სოციალური დაცვის პოლიტიკა და ისტორია ჯაბა უროტაძე 11:00 30 ივლისი 

 
საქართველოს გეოპოლიტიკა და საგარეო 

პოლიტიკის პრიორიტეტები 
ალექსანდრე წურწუმია 12:00 30 ივლისი 

 ახლო აღმოსავლეთის შედარებითი პოლიტიკა ალექსანდრე წურწუმია 14:00 3 აგვისტო 

 შესავალი ნაციონალიზმის კვლევებში დავით მაცაბერიძე 15:00 30 ივლისი 

 საბაკალავრო კვლევის დიზაინი გიორგი მელიქიძე 14:00 3 აგვისტო 

 ეკონომიკური პოლიტიკის საფუძვლები გიორგი მელიქიძე 14:00 4 აგვისტო 

 
გლობალიზაცია და საერთაშორისო 

ორგანიზაციები 
ავთანდილ ტუკვაძე 9:00  29 ივლისი 

 პოლიტიკური კულტურა ავთანდილ ტუკვაძე 12:00 29 ივლისი 

 დემოკრატიზაცია და ტრანზიცია გია ჟოჟოლიანი 11:00 30 ივლისი 

 საქართველოს პოლიტიკური სისტემა მალხაზ მაცაბერიძე 11:00 30 ივლისი 

 მსოფლიო მეოცე საუკუნეში მალხაზ მაცაბერიძე 11:00 31 ივლისი 

 ქართული პოლიტიკური აზრი მალხაზ მაცაბერიძე 11:00 29 ივლისი 

 პოლიტიკური კომუნიკაცია ირინე ჭუმბურიძე 13:00 29 ივლისი 

 პოლიტიკის მეცნიერების შესავალი ელენე გელაშვილი 12:00 4 აგვისტო 

 კავკასიის შედარებითი პოლიტიკა მალხაზ მაცაბერიძე 11:00 1 აგვისტო 

სოციოლოგია 

 
მეცნიერების სოციოლოგია კახა ქეცბაია 10:00 30 ივლისი  

 

 
განათლების სიციოლოგია კახა ქეცბაია 10:00 31 ივლისი 

 

 
პოსტმოდერნული სოციალური თეორია იაგო კაჭკაჭიშვილი 11:00 1 აგვისტო 

 

 სოციალური  გარემო და ურბანული განვითარება  იაგო კაჭკაჭიშვილი 11:00 2 აგვისტო 



 

 ენის სოციოლოგია მარინა ბურძენიძე 12:00 29 ივლისი 

 
პროტოსოციოლოგიური თეორიები ამირან ბერძენიშვილი 11:00 29 ივლისი 

 

 
თანამედროვე სოციალური თეორიები ამირან ბერძენიშვილი 11:00 30 ივლისი 

 

 
პოლიტიკური სოციოლოგია ამირან ბერძენიშვილი 12:00 30 ივლისი 

 

 
რაოდენობრივი სოციოლოგიური კვლევის 

მეთოდები 

ნინო დურგლიშვილი 19:00 29 ივლისი 

 

 
მონაცემთა ანალიზი ნინო დურგლიშვილი 19:00 30 ივლისი 

 

 
თვისებრივი სოციოლოგიური კვლევის 

მეთოდები 

ნათელა დონაძე 

(თინათინ გვენეტაძე) 

18:00 31 ივლისი 

 

 
ეკონომიკის სოციოლოგია ანა დიაკონიძე 11:00 29 ივლისი 

 

 
შრომისა და ორგანიზაციის სოციოლოგია ანა დიაკონიძე 15:00 29 ივლისი 

 

 
სოციოლოგიის შესავალი შორენა თურქიაშვილი 15:00 29 ივლისი 

 

 
გენდერის სოციოლოგია ლელა გაფრინდაშვილი 11:00 30 ივლისი 

 

 
შესავალი ფემინისტურ ნააზრევში მარიამ ჭანჭალეიშვილი 15:00 2 აგვისტო 

 

სოციალური  მუშაობა 

 
თანამედროვე სოციალური პრობლემები შორენა თურქიაშვილი 15:00 30 ივლისი 

 

 
საერთაშორისო კეთილდღეობის პოლიტიკა ნინო შატბერაშვილი 12:00 29 ივლისი 

 

 
კულტურული მრავალფეროვნება და 

სოციალური მუშაობა 

წოწკოლაური გიორგი 12:00 29 ივლისი 

 

 
სოციალური მუშაობის შესავალი წოწკოლაური გიორგი 12.30 29 ივლისი 

 

 
ლგბტქი იდენტობა ბიო-ფსიქო-სოციალური 

პერსპექტივა 

წოწკოლაური გიორგი 15:00 29 ივლისი 

 

 

სოციალური მუშაობა აივ ინფექცია/შიდსის და 

სხვა სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციის 

მქონე პირებთან 

წოწკოლაური გიორგი 16 :00 
29 ივლისი 

 

 
ჯგუფებთან მუშაობა სალომე ჭიჭინაძე 11:00 

 

31 ივლისი 

 

 ინკლუზიური განათლების ძირითადი პრინციპები ნინო ტაბიძე 12 :00 30 ივლისი 



და სერვისები  

 
სოციალური მუშაობის შესავალი ზურაბ ტატანაშვილი 12 :00 1 აგვისტო 

 

 
სოციალური მუშაობა ჯანმრთელობის  დაცვის 

სისტემაში 

ზურაბ ტატანაშვილი 12 :00 2 აგვისტო 

 

 
სოციალური მუშაობის კვლევის მეთოდები თამარ მახარაძე 11 :00 29 ივლისი 

 

 
ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკა თამარ მახარაძე 11:00 30 ივლისი 

 

 
ადამიანის ქცევა სოციალურ გარემოში 2 თამარ მახარაძე 11:00 3 აგვისტო 

 

 
ძალადობა ოჯახში: პრობლემის სოციალური და 

სამართლებრივი პერსპექტივა 

ლელა გაფრინდაშვილი 16 :00 30 ივლისი 

 

 
სოციალური მუშაობა და არასრულწლოვანთა 

მართლმსაჯულება 

სალომე ნამიჭეიშვილი 10 :00 29 ივლისი 

 

 

სოციალური მუშაობის ზოგადი პრაქტიკის 

საფუძვლები: ინდივიდებთან და ოჯახებთან 

მუშაობა 

ნელი აკობია 15 :00 
3 აგვისტო 

 

საერთაშორისო ურთიერთობები 

 მეოცე საუკუნის საერთაშორისო ურთიერთობები   ფიქრია ასანიშვილი 11:00 
3 აგვისტო 

 

 
შესავალი ევროპათმცოდნეობაში   

 
ნიკოლოზ სამხარაძე   12:00 

5 აგვისტო 

 

 აშშ საგარეო პოლიტიკა   თორნიკე  თურმანიძე 12:00 
29 ივლისი 

 

 

საერთაშორისო ურთიერთობების ძირითადი 

წყაროები  

 

მუხიგული ქეთევან 15 :00 
30 ივლისი 

 

 
საქართველოს საგარეო პოლიტიკა 

 
გიორგი ბადრიძე  12:00 30 ივლისი 

 
საერთაშორისო სამართალი   

 
 ქეთევან ხუციშვილი  10 :00 

29 ივლისი 

 

 
ევროპული ინტეგრაციის  ისტორია 

 
  დიანა ენდელაძე   19 :00 

5 აგვისტო 

 

 
საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხები  

 

კონსტანტინე შუბითიძე   
17 :00 29 ივლისი 

 
საერთაშორისო ურთიერთობების შესავალი   

 

კონსტანტინე შუბითიძე   
12:00 29 ივლისი 

ჟურნალისტიკა  და მასობრივი კომუნიკაცია 

 ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის მანანა შამილიშვილი 11:00 1 აგვისტო 



შესავალი 

 მეტყველების ტექნიკა 2 იური ფოფხაძე 11:00 30 ივლისი 

 
მეტყველების კულტურა 

(არაჟურნალისტებისათვის) 

იური ფოფხაძე 12:00 30 ივლისი 

 ქართული ენა 2 თეა ბურჭულაძე 11:00 31 ივლისი 

 ახალი ამბების ჟურნალისტიკა ნინო  ჭალაგანიძე 14:00 31 ივლისი 

 ტელემედია (პრაქტიკუმი) ნინო  ჭალაგანიძე 12:00 31 ივლისი 

 მონაცემთა ელექტრონული  ბაზები მაგდა მემანიშვილი 11:00 3 აგვისტო 

 სოციალური საკითხების გაშუქება მაგდა მემანიშვილი 14:00 3 აგვისტო 

 ტელემედია - პრაქტიკუმი მერაბ მეტრეველი 17:00 4 აგვისტო 

 
კულტურისა და ხელოვნების გაშუქება მედეაში გია ბუღაძე 16:00 3 აგვისტო 

 

 აგროსაკითხების გაშუქება ნანული ტალახაძე 18:00 1 აგვისტო 

 ტელე და კინოდოკუმენტალისტიკა ქეთევან პატარაია 17:00 30 აგვისტო 

 
კულტურული მიმდინარეობები და 

მედიატექსტები 

ადა ნემსაძე 14:00 3 აგვისტო 

 მედიასამართლის ძირითადი პრინციპები მამუკა ანდღულაძე 11:00 3 აგვისტო 

 ტელემედია - პრაქტიკუმი თამარ ბელქანია 17:00 1აგვისტო 

 
ანალიზის და მოსაზრების წერა 

 

მარი წერეთელი 

 

14:00 30 ივლისი 

 
სტრატეგიული  წერა 

ჟურნალისტებისათვის 

მარი წერეთელი 

 

12:00 30 ივლისი 

 
ლოკალური მედია – ადგილობრივი 

ხელისუფლების მეთვალყურე 

ნათია კუპრაშვილი 12:00 30 ივლისი 

 
კონვერგირებული ნიუსრუმი–მუშაობა 

მულტიპლატფორმებისათვის 

ნათია კუპრაშვილი 14:00 30 ივლისი 

 
ქართული ჟურნალისტიკის ისტორია 

(XIX საუკუნე) 

თამაზ ჯოლოგუა 12:00 30 ივლისი 

 ახალი ამბების ჟურნალისტიკა მარინა ვაშაყმაძე 20:00 04 აგვისტო 

 XX საუკუნის დიადი წიგნებიLIBRI MAGNI მერი ტორაძე 20:00 04 აგვისტო  

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის  

საფუძვლები 

 

მარინე ლომიძე 17:00 3 აგვისტო 

 

 
ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების 

საფუძვლები 

მარინე ლომიძე 16:00 3 აგვისტო 

 

 
მედიის კვლევის მეთოდები მარიამ გერსამია 15:00 4 აგვისტო 

 

 
მსოფლიოს ისტორიულ-გეოგრაფიული 

ტრანსფორმაცია 

ჯაბა უროტაძე 18:00 29 ივლისი 

საზოგადოებრივი გეოგრაფია 

 მოსახლეობის გეოგრაფია კვინიკაძე გიორგი 11 :00 30 ივლისი 



 გეოეკონომიკის საფუძვლები კვინიკაძე გიორგი 11 :00 31 ივლისი 

 საზოგადოებრივი გეოგრაფიის შესავალი სალუქვაძე იოსებ 15 :00 29 ივლისი 

 
საზოგადოებრივი გეოგრაფიის შესავალი დოლბაია თამარ 10:00 

 

29 ივლისი 

 ზოგადო ფიზიკური გეოგრაფია სალუქვაძე ელენე 14 :00 30 ივლისი 

 საქართველოს ტურიზმის გეოგრაფია პავლიაშვილი ნინო 15 :00 30 ივლისი 

 მსოფლიო ტურიზმის გეოგრაფია პავლიაშვილი ნინო 11 :00 29 ივლისი 

 შესავალი გეოინფორმაციულ სისტემებში ჩხაიძე ვლადიმერ 11 :00 4 აგვისტო   

 ეკონომიკური და სოციალური კარტოგრაფია ქუთათელაძე  ლალი 15:00 29 ივლისი 

 საქართველოს საზოგადოებრივი გეოგრაფია ბოკერია მარინე 11 :00 3 აგვისტო 

 
კულტურის გეოგრაფია წერეთელი ბაადურ 

სიჭინავა დავით 

10:00 3 აგვისტო 

 

საქართველო მსოფლიო კონტექსტში: 

ისტორიულ-გეოგრაფიული და გეოპოლიტიკური 

მიდგომა 

გაჩეჩილაძე რევაზ 10 :00 30 ივლისი 

 სივრცე და პოლიტიკა გოგსაძე გიორგი 11 :00 4 აგვისტო 

ჟურნალისტიკა  და მასობრივი კომუნიკაცია(ქართული  რუსულენოვანი კომპონენტებით) 

 
Введение в социологию 
 

შორენა  თურქიაშვილი    12 :00 2 ივლისი 

 
Анализ и точка зрения в журналистском  

произведении 

 

ელზა  ლომიძე   13 :00 29 ივლისი 

 Журналистика в системе массовых коммуникации ელზა  ლომიძე   16 :00 29 ივლისი 

 Антропология გია  სიამაშვილი     13 :00 1 აგვისტო 

 
Грузинский язык 3 (социально- культурные  аспекты 

грузинского языка) 

მარიამ  ტორაძე       13 :00 31 ივლისი 

 Общественное мнение и СМИ  ჯილდა  ასათიანი      12 :00 4 აგვისტო 

 Грузинскийя  зык (2)    მაია კვეზერელი   15  :00 3 ივლისი 

 
Статистика ალექსანდრე 

ტყეშელაშვილი   
11  :00 30 ივლისი 

 Фотожурналистика  –  практическая ლელი  ფანჩვიძე    13 :00 3ივლისი 

 
Современные теории медиавоздействия ალექსანდრე 

ამირანაშვილი  
12 :00 1 აგვისტო 

 Вещательные медиа (ТВ) 2- практический курс ნუგზარ ნაცვლიშვილი    12 :00 4 აგვისტო 

 Реклама и образность ირა ბიჭიკაშვილი    11:00 29ივლისი 

პირველი დონე 

 
სტატისტიკა ბაბილუა პეტრე 10 :00 

 

29 ივლისი 

 
სტატისტიკა /რუსული სექტორი/ ტყეშელაშვილი 

ალექსანდრე 

11:00 30 ივლისი 

 გამოყენებითი ეკონომიკა ჯანჯღავა ჯამლეტ 11:00 3 აგვისტო 

 აკადემიური წერა ვეფხვაძე თამარ 08 საათი 29 ივლისი 



 ლოგიკა თომაშვილი ნინო 15 საათი 29 ივლისი   

 ფილოსოფიის საფუძვლები რამიშვილი ვალერიან 11 საათი 30 ივლისი 

 ანთროპოლოგია მშვენიერეძე ნინო 15 საათი 31ივლისი    

 სოცილურ მეცნიერებათა კვლევის მეთოდები ბურძენიძე მარინა 12 საათი 30 ივლისი 

  მატარაძე თეონა 10:00 29 ივლისი 

  გიორგაშვილი მირანდა 12 :00 1 აგვისტო 

  აბრამიშვილი მირანდა 11 :00 3 აგვისტო 

  სიჭინავა დავით 12 :00 3 აგვისტო 

  ქარაია თამარ 11 :00 3 აგვისტო 

  თურქიაშვილი შორენა 12 :00 1 აგვისტო 

     

 

 


