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International Interdisciplinary English-language Master’s Program in Social Sciences 

 

Title of the Program: Eurasian and Caucasian Studies  

Degree Offered: Master of Social Sciences (MSocSc);  

Language of instruction: English 

Number of credits (ECTS): 120 ECTS 

Head of the Program: Dr. Davit Matsaberidze, TSU Associate Professor   

 

Aim of the program  

Preparation of qualified specialists in Regional Studies (Eurasian and Caucasian Region) 

Prerequisites for the program: an undergraduate degree or recognized equivalent qualification in any 

academic area. Some background in social sciences is an asset. 

Admission Requirements 

• Candidates who have BA degree or equal 5 year studies graduation diploma are eligible to submit their 

applications. However, it is desirable that the candidates have successfully completed undergraduate 

degrees in one of the following fields: International Relations; Political Science; Sociology; 

Journalism; International Law; Political Geography; International Economics; Law; Foreign 

Languages. Current students expecting to graduate in summer 2013 are eligible to apply. No prior 

working experience is required; 

• English language proficiency level B2 – demonstrated either by taking the corresponding examination 

at TSU Language Center or submitting standardized English Language test scores (TOEFL IBT 87 or 

equivalent on IELTS, Cambridge, etc.); 

• Complete application package: TSU application form; certified copies and translations (if applicable) 

of Bachelor’s degree certificate/Diploma, transcripts, language test scores if any, copy of ID card/ 

passport, documents certifying status regarding the military service (for Georgian male applicants 

only); 

• Written examination (two essays; see reader link at  https://tsu.ge/ge/faculties/social/hccla0ixc_o-

h_tgp/mastprograms// 

• Interview with the admissions committee; 

• National Graduate Exams (for Georgian applicants only. Non-resident applicants should submit the 

documentations to the Ministry of Education and Science accordingly to decree # 725 to be admitted 

on the program without passing National Graduate Exams). 

 

 

Examination Format: 

• Written Examination (applicants write two short essays in response to essay questions) – 40% 

of overall score ( minimum 51 score) 

• English test (B2 level) – 20 % of overall score ( minimum 51 score) 

• Interview – 40% of overall score ( minimum 51 score) 

• National exam for Master’s programs – pass/fail 

 

 

Overview of the program  

Eurasian and Caucasus studies former “ Transformation in South Caucasus”is the International Interdisciplinary 

English-language Master’s Program. This English-language program provides students with analytical skills, an 

interdisciplinary knowledge base, and practical understanding of the settings in which fast-evolving processes 

in our region take place. Designed for students who are interested in economic, social and political 

https://tsu.ge/ge/faculties/social/hccla0ixc_o-h_tgp/mastprograms/
https://tsu.ge/ge/faculties/social/hccla0ixc_o-h_tgp/mastprograms/
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transformation in the South Caucasus and  Post Soviet space. This program has a strong international focus. 

The program is created in close cooperation with prominent West European and US Universities, amog them 

are:  Univerity of Oxford, Rutgers University,  Mount Holyoke College, Central European University  and etc.   

Students have unique chance to get Master’s degree in Social Sciences adequate to Western standards of 

education. Graduates of the program will obtain academic degree: Master of Social Sciences, in the main field 

of study: Eurasian and Caucasus Studies. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University will issues Diploma to 

graduates of the program. Diploma Supplement corresponds to the requirements of the Bologna Process for 

European Universities. Foreign students are also eligible to be enrolled or participate in the program.  

 

The aim of the program is to advance research and scholarship in economic, social and political transformation 

of the South Caucasus and  post Soviet Euriasian  region. To achieve this objective the programme takes an 

integrated approach to transformation studies. By integrated approach we mean: 1) looking at the 

transformation process through the lenses of different disciplines such as political science, international 

relations, economics, sociology, law and history; 2) combining theoretical, skills-oriented, and research courses 

in the curriculum.  

  

Students are instructed and supervised by TSU professors, local and international lecturers, Academic 

Fellowship Program fellows, professionals with work experience at international and local organizations. Guest 

lectures and workshops for students are regularly delivered by visiting professors from leading universities of 

Europe and North America. The language of instruction is English. 

 

 

Program Structure and content: 

 

The degree requires 120 ECTS credits and will take two calendar years (four semesters). From 120 credits  

ECTS 40 credits  are mandatory courses and 40 credits are elective and 10 free credits. Students must  choose  

these 40 credits from offered courses of the program, however if    students  are  interested  in specific subjects 

which are not given  in elective courses of Eurasian and Caucasus studies curriculum, 10 free credits give an   

opportunity to    students  make a choice from other master program curriculum. Remaining  30 credits are 

intended  for master thesis defense. During the study process especially in third and fourth semester to take 

internship in governmental or nongovernmental sector is desirable.  

  

 

In Eurasian and Caucasus studies  master’s porgram Classes are small (no more than  20 students) and include 

lectures and seminars given by Georgian and international faculty who have considerable academic and 

practical experience working in Universities, NGOs, think tanks and Government. Teaching will be 

collaborative, student-centered and skill-based.  Mandatory courses are delivered in I, II and III semesters and 

include: Quantitative Research Methods-introduction to Applied Statistics,  Qualitative Research Methods, 

Poltics of South Caucasian States after the dissolution of  the USSR , Post-Soviet Politics and Public Policy 

Analysis, IR Theories, International Economics, development Economics.  In the I, II and III semesters students 

have elective courses in Regional Conflict and Security in the South Caucasus, International Security, Post-

Soviet Politics , History of European Integration, Foreign Policy Analysis, Culture and Identity in Changeable 

Society, International Organizations in the South Caucasus and EU Politics, Political History of the USSR,  

Nationalism Studies: Theories and Practice,  Comparative Politics: From Authoritarianizm to Democracy with 

Adjectives, European Neighborhood Policy, Foreign Policy of Russia, Political Problems of the Middle East, 

Remembering the Soviet Past in Georgia/ South Caucasus etc. In the third semester students are encouraged to 

take internship and start working on research proposal. The whole fourth semester is dedicated to MA thesis 

preparation and defense. About 10% of courses are cross-listed with TSU Master’s program Diplomacy and 

International Relations.   

 

 

Learning outcome  
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Knowledge and 

Awareness 

After successful completion of the study program, the graduate commands theoretical 

foundations of  Transition studies, including economic, social and political 

transformation in the South Caucasus, and methods of research and analysis of 

transformation related issues; Graduates acquire analytical skills, an interdisciplinary 

knowledge base, and practical understanding of the settings in which fast evolving 

processes in  Post Soviet Eurasia and the South Caucasus take place.Graduate is able to 

conduct a selfsufficient scientific and analytical research in the field of transition 

studies; is able to present the results of the research both orally and in writing. 

Application of 

Knowledge/Practical 

Skills 

Successful completion of the program will enable students to integrate the knowledge 

of major theoretical approaches to economic, social and political transformation with 

applied research and communications skills.  

Graduates will be aware of activities of local, national and international governmental 

and non-governmental organizations, and have potential to participate in those 

activities; familiarity with methods of social research and ability to apply these 

methods for studying transformation issues in the South Caucasus  and Eurasia and 

related aspects of social life. Thus, the program will prepare future practitioners who 

plan to become researchers, policy-makers, civil servants, professionals working for 

national and local representative bodies and non-profit organizations. 

General / Transferable 

Skills 

Ability to conduct a research independently and present its results both in writing and 

orally with the aid of appropriate computer software; ability to communicate 

effectively with stakeholders, to participate in team work; ability to comprehend and 

critically evaluate texts in English languages, as well as to produce original ones. 

Learning Skills ability to continue studying on PhD level, conduct independent research 

Reasoning 

Ability top plan and conduct research independently, critically engage with the 

literature, interpret the analysis and communicate results; engage in dabates and 

effective communication. 

Values 

Student has ability of normative assessment of international political developments; 

awareness about the scholar’s responsibility for the society; Developing cultural 

relativism and cultural tolerance, respecting ethnic minorities and developing the 

strategies of peaceful coexistence in a multicultural society are values which stuent 

obtain after graduation from this program. 

 

Learning methods for acieving learning outcomes 

• Verbal/writing method 

• working with book and electronic resources  

• Demonstration method ( video-audio, photo, PPP resources demonstration) 

• Discussion/debate 

• Work in  group 

• Case study 
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Grading scheme 

Knowlede of students is avluated by 100 score system. Minimal grade is 51 score.  

 

Scores Evaluation Classification 

of Evaluation 

GPA 

91%-100% (A)  “Excellent” Positive 4.0 

81%-90% (B)  “Very good” Positive 3.0 

71%-80% (C)  “Good” Positive 2.0 

61%-70% (D)  “Satisfactory” Positive 1.0 

51%-60% (E)  “Sufficient” Positive 0.5 

41%-50% (FX)  “Marginal Fail” 

( Failed with the right to resit an exam) 

Negative 0.0 

0%-40% (F) “Fail” 

(Has to retake the course) 

Negative 0.0 

 

Career Opportunities 

Graduates completing their degree with the Eurasian and Caucasus Studies Master’s Program will be able to: 

 

• Carry out research in transition studies and on topics related to social, economic and political 

issues in the South Caucasus and Post Soviet Eurasian  region 

• Develop policy recommendations related to the challenges of on-going transformation   in South 

Caucasus and Post Soviet Eurasian  countries. 

• Work as policy-practitioners at public or private sectors ,  in ministries,   in intergovernmental  

organizations or in  NGOs etc. 

• Hold research and teaching positions at universities, think-tanks, and research centers 

• Prepare for study abroad for Master’s degree or PhD. 

 

 

Academic and invited personnel engaged in this program  

 

• Pikria Asanishvili, Associate Professor at TSU 

• Tamar Khuntsaria, PhD,  former AFP returning fellow 

• Nana Macharashvili, PhD, associate professor at TSU 

• Lia Tsuladze, PhD, associate professor at TSU 

• Timothy Blauvelt, PhD, guest professor 

• Oliver Raisner, PhD, guest professor 

• Davit Matsaberidze, Associate professor at TSU, former  AFP returning fellow 

• Davit Sichinava, assistant professor at TSU 

• Nodar Tangiashvili, former  AFP returning fellow 

• Nino Papachashvili, guest professor 

• Nikoloz samkhradze, guest professor  

• Ketevan Chumbadze, guest professor  

• Slavomir Horák, guest professor  

• Mikheil Shavtvaladze, PhD candidate, guest professor 
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საერთაშორისო ინერდისციპლინარული ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამა სოციალურ 

მეცნიერებებში 

 

პროგრამის სახელწოდება:   ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები                                                            

მისანიჭებელი ხარისხი:    სოციალური მეცნიერებების მაგისტრი                                                 

სწავლების ენა:  ინგლისური 

სწავლების კრედიტები  (ECTS):  120 კრედიტი 

პროგრამის ხელმძღვანელი: დავით მაცაბერიძე, ასოცირებული პროფესორი, თსუ  

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი:  კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება რეგიონმცოდნეობაში 

(ევრაზიისა და კავკასიის რეგიონი) 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები:  ბაკლავრის ხარისხი ან მასთან  გათანაბრებული კვალიფიკაცია, 

რომელიმე აკადემიურ სფეროში. სასურველია საფუძველი ქონდეს სოციალურ მენცნიერებებში.    

პროგრამაზე მიღებისათვის მოითხოვება: 

ბაკალავრის ხარისხი ან 5 წლიანი უმაღლესი განათლების დიპლომი ნებისმიერ სფეროში; სასურველია 

გარკვეული ცოდნა შემდეგ სოციალურ მეცნიერებებში: საერთაშორისო ურთიერთობები, პოლიტიკური 

მეცნიერებები, სოციოლოგია, ჟურნალისტიკა, საერთაშორისო სამართალი, პოლიტიკური გეოგრაფია, 

საერთაშორისო ეკონომიკა, სამართალი, უცხო ენები.  

სტანდარტული საგანაცხადო დოკუმენტაცია ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში სწავლის გაგრძელების მსურველთათვის; 

საერთო სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარება;  

 

მაგისტრანტს  მოეთხოვება ინგლისური ენის ცოდნა სულ მცირე B2 დონეზე. ამ მოთხოვნის 

შესასრულებლად კანდიდატს შეუძლია წარმოადგინოს შესაბამისი სერტიფიკატი (TOEFL, IELTS, სხვა მათი 

ეკვივალენტური ტესტები), ან ჩააბაროს უცხო ენაში თსუ-ს ენათა ცენტრის მიერ ორგანიზებული 

სამაგისტრო მისაღები გამოცდა; 

კანდიდატთა საბოლოო შერჩევა ხდება სპეციალობაში წერითი გამოცდისა და საგანგებოდ შექმნილ 

კომისიასთან გასაუბრების საფუძველზე. საგამოცდო საკითხებისა და შესაბამისი ბიბლიოგრაფიული 

რეკომენდაციების ნახვა შეიძლება შემდეგ ვებგვერდზე: https://tsu.ge/ge/faculties/social/hccla0ixc_o-

h_tgp/mastprograms//. საკითხავი ლიტერატურის ელექტრონული ვერსიები განთავსებულია თსუ-ს 

ელექტრონულ ბაზაში.. 

 

მისაღები გამოცდების ფორმატი და საბოლოო ქულის გამოყვანის სტრუქტურა: 

 

საერთო სამაგისტრო გამოცდა - საკმარისია გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ დადგენილი ბარიერების 

წარმატებით გადალახვა. 

წერითი გამოცდა სპეციალობაში (40 %) ( მინიმალური 51 ქულა) 
ინგლისური ენის ტესტი - B2 დონე  (20%) ( მინიმალური 51 ქულა) 
გასაუბრება (40 %) ( მინიმალური 51 ქულა) 
 

პროგრამის აღწერა 

ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები ყოფილი „ტრანსოფრმაცია სამხრეთ კავკასიაში“ ,  წარმოადგენს  

საერთაშორისო ინგლისურენოვან ინტერდისციპლინარულ სამაგისტრო პროგრამას. აღნიშნული 

ინგლისურენოვანი პროგრამა განუვითარებს  სტუდენტს ანალიტიკური აზროვნების უნარს, შეუქმნის 

ინტერდისციპლინარული ცოდნის საფუძველს და დაეხმარება იმ პროცესების გაანალიზებაში, რომლებიც 

ჩვენს რეგიონში ხდება. პროგრამა შექმნილია სამხრეთ კავკასიასა და პოსტ საბჭოთა სივრცეში  მიმდინარე 

ეკონომიკური, სოციალური, და პოლიტიკური პროცესებით დაინტერესებული სტუდენტებისთვის და აქვს 

ძლიერი ფოკუსი  საერთაშორისო ურთიერთობებზე.   პროგრამა შექმნილია დასავლეთ ევროპისა და აშშ-ს 

ცნობილი უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობით, მათ შორის ისეთი წამყვანი უნივერსიტეტებისა 

https://tsu.ge/ge/faculties/social/hccla0ixc_o-h_tgp/mastprograms/
https://tsu.ge/ge/faculties/social/hccla0ixc_o-h_tgp/mastprograms/
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როგორიცაა: ოქსფორდის უნივერსიტეტი, რატგერსის უნივერსიტეტი, მაუნტჰოლიოქის კოლეჯი, 

ცენტრალური ევროპის უნვიერსიტეტი და სხვა. 

სტუდენტებს ეძლევათ უნიკალური შანსი მიიღონ სოცილაურ მეცნიერებათა მაგისტრის ხარისხი, რომელიც 

დასავლური განათლების  სტანდარტების შესაბამისია.  პროგრამის კურსდამთავრებულები მიიღებენ 

შემდეგ  აკადემიურ ხარისხს: სოციალურ მეცნიერებთა მაგისტრი. ივანე ჯავახიშვილის თბილისის 

სახელწიფო უნივერსიტეტი გასცემს დიპლომებს კურსდამთავრებულთათვის. დიპლომის დანართი 

შეესაბამება ბოლონიის პროცესის მოთხოვნებს ევროპული უნივერსიტეტებისათვის. პროგრამაში 

მონაწილეობა ან ჩართულობა ასევე შეუძლიათ უცხოელ სტუდენტებსაც.    

 

პროგრამის მიზანია განავითაროს კვლევა ევრაზიასა და  სამხრეთ კავკასიის რეგიონში ეკონომიკური, 

სოციალური და პოლიტიკური  პროცესებისა და ტრანსფორმაციის   შესახებ.  ამ მიზნის მისაღწევად 

პროგრამა  იყენებს ინტეგრირებულ მიდგომებს  სწავლებებში. ინტეგრირებულ მიდგომებში ჩვენ 

ვგულისხმობთ: 1) ტრანსოფრმაციაზე საფუძვლიან დაკვირვებას სხვადასხვა მეცნიერული დისციპლინების 

კუთხიდან, როგორიცაა პოლიტიკის მეცნიერებები, საერთაშორისო ურთიერთობები, ეკონომიკა, 

სოციოლოგია, სამართალი და ისტორია; 2) კურიკულუმში თეორიული და კვლევითი საგნების 

კომბინირებას.   

 

სტუდენტებს ასწავლიან და ხელმძღვანელობას გაუწევენ თსუ-ს პროფესორები, ადგილობრივი და 

უცხოელი ლექტორები, ფონდ „ღია საზოგადოება - საქართველოს“ აკადემიური მხარდაჭერის პროგრამის 

(AFP) ყოფილი სტიპენდიანტები, საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებში სამუშაო 

გამოცდილებისა და   მაღალი კვალიფიკაციის მქონე პროფესიონალები. დროდადრო სტუდენტებისთვის 

სემინარებსა და ვორკშოფებს ჩაატარებენ ჩრდილოეთ ამერიკის  და დასავლეთ ევროპის  წამყვანი 

უნივერსიტეტებიდან საგანგებოდ მოწვეული ლექტორები. სწავლების ენა ინგლისურია.   

 

პროგრამის სტრუქტურა და შინაარსი: 

პროგრამა  120 კრედიტიანია და მისი ხანგრძლივობა 2 კალენდარული წელიწადია (ოთხი სემესტრი). 

პროგრამით გათვალისწინებული 120 კრედიტიდან 40 კრედიტი სავალდებულო საგანია, 40 კრედიტი 

არჩევითი საგნებია (პროგრამის ფარგლებში შეთავაზებული არჩევითი საგნების საფუძველზე სტუდენტს 

ევალება მინიმუმ 40 კრედიტის დაგროვება),  10 თავისუფალი კრედიტი (თუ სტუდენტი დაინტერესებულია 

ისეთი საგნით, რომელიც ევრაზიისა და კავკასიის კვლევების სამაგისტრო პროგრამაში არ არის მოცემული 

არჩევითი საგნების ჩამონათვალში,  სტუდენტს  შეუძლია 10 კრედიტი თსუ-ს ფარგლებში შეთავაზებული 

სხვა სამაგისტრო პროგრამიდან შეავსოს, რის საშუალებასაც სწორედ ეს 10 თავისუფალი კრედიტი იძლევა). 

დანარჩენი 30 კრედიტი სამაგისტრო ნაშრომის დაცვისთვისაა განკუთვნილი. სწავლის პერიოდში 

სასურველია სტუდენტმა, განსაკუთრებით მესამე ან მეოთხე სემესტრში გაიაროს სტაჟირება სამთავრობო ან 

არასამთავრობო სექტორში.   

ევრაზიისა და კავკასიის კვლევების საამგიტრო პროგრამაზე მისაღები კონტიგენტი განისაზღვრება 20 

სტუდენტით. სასწავლო ფორმატი მოიცავს ლექციებსა და სემინარებს, რომლებსაც  ატარებენ 

უნივერსიტეტებში,  არასამთავრობო ორგანიზაციებში, კვლევით ცენტრებში (think tanks) და სამთავრობო 

სტრუქტურებში დასაქმებული  ქართველი და უცხოელი სპეციალისტები და პრაქტიკოსები.  

სწავლება სტუდენტზეა ორიენტირეული, კოლაბორაციულია და უნარების განვითარებაზეა დაფუძნებული. 

სავალდებულო საგნები იკითხება I, II და  III სემესტრში და მოიცავს თვისებრივი კვლევის მეთოდებს, 

სამხრეთ კავკასიის ტრანსოფრმაციას, საჯარო  პოლიტიკის ანალიზს, პოსტ საბჭოთა პოლიტიკას. 

საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიებს, საერთაშორისო ეკონომიკას და განვითარების ეკონიმიკას. 

ამავე სემესტრებში სტუდენტებს აქვთ ასევე არჩევითი კურსები: რეგიონული კონფლიქტები და 

უსაფრთხოება სამხრეთ კავკასიაში, კულტურა  და იდენტობები ცვალებად საზოგადოებაში, საგარეო 

პოლიტიკის ანალიზი, საერთაშორისო ორგანიზაციები და ევროკავშირის პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიაში, 

საბჭოთა კავშირის პოლიტიკური ისტორია, ევროპის ინტეგრაციის ისტორია,  ნაციონალიზმის კვლევები: 

თეორია და პრაქტიკა, ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა, რუსეთის საგარეო პოლიტიკა, ახლო აღმოსავლეთის 

პოლიტიკური პრობლემები, ცივი ომი, ევროპეიზაციის ფორმები და შედეგები კავკასიაში  და სხვა.  მესამე 

სემესტრში სტუდენტს შეუძლია გაიაროს სტაჟირება  და დაიწყოს მუშაობა კვლევით პროექტზე. მთელი 

მეოთხე სემესტრი  ეთმობა  სამაგისტრო თემაზე მუშაობას და დაცვას. საგნების 10% -ს  ფარავს თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სამაგისტრო პროგრამა დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა. 
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სწავლის შედეგები  

ცოდნა და გაცნობიერება 

სასწავლო პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ 

კურსდამთავრებული ფლობს ტრანზიციული სწავლებების 

საფუძვლებს, სამხრეთ კავკასიაში ეკონომიკური, პოლიტიკური, და 

სოციალური ტრანსოფრმაციის ჩათვლით. ტრანსოფრმაციასთან 

დაკავშირეულ ანალიზსა და კვლევის მეთოდებს. კურსდამთავრეულს 

აქვს ანალიზის უნარი, ინერტდისციპლინარული ცოდნის საფუძველი 

და პრაქტიკული აღქმა იმ პროცესებისა, რომელიც ხდება ევრაზიისა 

და  სამხრეთ კავკასიის რეგიონში.  კურსდამთავრებულს შეუძლია 

ჩაატაროს თვითკმარი სამეცნიერო და ანალიტიკური კვლევა 

ტრანზიციულ სწავლებებში. სტუდენტი ფლობს კვლევის შედეგების, 

როგორც ვერბალური, ისე წერილობითი წარმოდგენის სტანდარტებს.  

ცოდნის პრაქტიკაში 

გამოყენების უნარი 

სწავლის წარმატებით დასრულება  სტუდენტს საშუალებას აძლევს 

მოახდინოს ეკონომიკური, სოციალური და პოლიტიკური 

ტრანზიციის   თეორიული  მიდგომების  ინტეგრირება პარქტიკულ და 

კომუნიკაციურ უნარებთან. კურსდამთავრებულებს  შეეძლებათ 

გააცნობიერონ ადგილობრივი, საერთაშორისო და ეროვნული 

სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების ქმედებები და 

შეძლებენ მონაწილოება მიიღონ ამ ქმედებებში. სოციალური 

კვლევების ჩატარების ცოდნა  საშუალებას აძლევს 

კურსდამთავრებულებს აწარმოონ     სამხრეთ კავკასიისა  და სხვა 

პოსტ საბჭოთა სივრცის ქვეყნებზე   ხარისხიანი კვლევა. გამომდინარე 

აქედან პროგრამა ამზადებს მომავალ პრაქტიკოსებს, რომლებიც 

გეგმავენ გახდნენ მკვლევარები, სააჯრო მოხელეები, პოლიტიკური 

გადაწყვეტილების მიმღებები  და დასაქმდნენ სამთავრობო თუ არა 

სამთავრობო  ორგანიზაციებში. 
 

კომუნიკაციის უნარი 

კურსდამთავრებულს შეუძლია აწარმოოს კვლევა დამოუკიდებლად 

და მოახდინოს კვლევის შედეგის პრეზენტაცია, როგორც 

ზეპირისტყვიერად,  ისე კომპიუტერული პროგრამის მეშვეობით. 

კურსდამთავრებულს შეუძლია ეფექტური კომუნიკაცია აწარმოოს 

დაინტერესებულ პირთან, მონაწილეობა მიიღოს გუნდურ მუშაობაში, 

გაიგოს და კრიტიკულად გაანალიზოს ინგლისურენოვანი ტექსტი. 

სწავლის უნარი შეუძლია სწავლის გაგრძელება დოქტორანტურის საფეხურზე. 

ატარებს დამოუკიდებლ კვლევას. 

დასკვნის უნარი 
შეულია დამოუკიდებლად დაგეგმოს კვლევა,  მოახიდინოს 

ლიტერატურის კრიტიკული მიმოხილვა, ახსნას კვლევა და შეაჯამოს 

შდეგები; ჩაერთოს დებატებში და მოახიდნოს ეფექტური კომუნიკაცია 

ღირებულებები 

სტუდენტს აქვს უნარი მოახდინოს საერთაშორისო პოლიტიკური 

განვითარების ნორმატიული შეფასება. აცნობიერებს მკვლევარის 

პასუხისმგებლობას  საზოგადოების წინაშე. კულტურული 

ტოლერანტობა, ეთნიკური უმცირესობების პატივისცემა, და 

მულტიკულტურულ საზოგადოებაში მშვიდობიანი თანაცხოვრების  

სტრატეგიის განვითარება ეს ის ღირებულებებია, რომლებიც 

პროგრამის კურსის დამთავრებულს გააჩნია.   

 

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

 

ვერბალური/წერითი 

წიგნზე/ელექტრონულ მასალებსა და წყაროებზე მუშაობა 

დემონსტრირების მეთოდი (ვიდეო-აუდიო, ფოტო, PPP მასალების მეშვეობით) 

ახსნა–განმარტებითი მეთოდი 

დისკუსია/დებატები, 

ჯგუფური მუშაობა 

შემთხვევის ანალიზი (case-study) 
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სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

 

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

 

შეფასების სისტემა  

 

ქულა შეფასება შფასების კლასიფიკაცია GPA 

91%-100% (A)  “ფრიადი” დადებითი 4.0 

81%-90% (B)  “ძალიან კარგი” დადებითი 3.0 

71%-80% (C)  “კარგი” დადებითი 2.0 

61%-70% (D)  “დამაკმაყოფილებელი” დადებითი 1.0 

51%-60% (E)  “საკმარისი” დადებითი 0.5 

41%-50% (FX)  “ჩაიჭრა” 

( გამოცდის გადაბარების 

უფლებით) 

უარყოფითი 0.0 

0%-40% “ჩაიჭრა” 

(კურსი უნდა გიაორს ხელახლა) 

უარყოფითი 0.0 

 

 

დასაქმების სფერო 

 

ევრაზიისა და კავკასიის კვლევების  საამგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ  კურსდამთავრებულები 

შეძლებენ: 

 

განახორციელონ კვლევა ტრანზიციულ სწავლებებში და სამხრეთ კავკასიისა და ევრაზიის  რეგიონის  

სოციალურ, ეკონომიკურ,  და პოლიტკურ პრობლემებთან  დაკავშირეულ საკითხებში ანალიტიკურ 

ცენტრებსა და კვლევით ორგანიზაციებში. 

შეიმუშავონ  რეკომენდაციები სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში  და პოსტ საბჭოთა სივრცეში მიმდინარე  

გამოწვევების შესახებ.  

იმუშაონ  ანალიტიკოსებად ან  სპეციალისტ პრაქტიკოსებად  საჯარო და კერძო სექტორში, სამინისტორებში 

და სსიპ-ში, საერთაშორისო ორგანიზაციებში,  ასამთავრობო ორგანიზაციებში და  სხვა. 

დაიკავონ მკვლევარისა  და პედაგოგის   პოზიციები უნივერსიტეტებში, კვლევით ინსტიტუტებში, 

 (think-tanks )  სწავლა განაგრძონ საზღვარგარეთ სამაგისტრო პროგრამაზე ან დოქტურანტურაში 
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Learning plan 

სასწავლო გეგმა 
 

Faculty:  Social and Political Sciences 

ფაკულტეტი:  სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 

University: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University   

უნივერსიტეტი:  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

Name of the educational program: Eurasian and Caucasian  Studies 

სასწავლო პროგრამის სახელწოდება:  ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები 

  

Studies level: MA  

სწავლების საფეხური:  მაგისტრატურა 

 

Program Suoervisor(s): Assoc. Prof. Davit Matsaberidze 

სასწავლო პროგრამის ხელმძღვანელი / კოორდინატორი:  ასოცირებული პროფესორი  დავით 

მაცაბერიძე 

 

Date of the starting program (academic year):  2012-2013 

სასწავლო პროგრამის ამოქმედების თარიღი (სასწავლო წელი):  2012-2013 

 

აკადემიური საბჭოს მიერ სასწავლო პროგრამის დამტკიცების თარიღი, დადგენილების ნომერი:  

დადგენილება №57/2011 -  29 ივნისი, 2011, დანართი 56  

 

პროგრამაში განხორციელებული ცვლილებები (თსუ-ს აკადემიური საბჭოს დადგენილების 

ნომერი და თარიღი):   

დადგენილება №38/2012-28 მაისი, 2012-თ „ტრანსფორმაცია სამხრეთ კავკასიაში“ ჩამოყალიბდა 

შემდეგი რედაქციით: ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები; დადგენილება №73/2012-10 აგვისტო, 

2012; დადგენილება №100/2013- 9 სექტემბერი,2013; დადგენილება № 17/2014-19 თებერვალი, 2014; 

დადგენილება №81/2014-4 სექტემბერი, 2014; დადგენილება №38/2015 - 9 მარტი, 2015;  

დადგენილება № 137/2015 - 28 დეკემბერი 2015; დადგენილება № 22/2016 - 19   თებერვალი,  2016; 

დადგენილება №21/2017 - 20 თებერვალი, 2017; დადგენილება № 90/2017 - 25 ივლისი, 2017; 

დადგენილება №91/2018 - 19 მარტი, 2018; დადგენილება №25/2019 - 4 მარტი, 2019 
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Program structure  

პროგრამის სტრუქტურა 
 

 

 

 

Courses  

საფაკულტეტო კურსები/მოდულები 

Mandatory cources  - 40 credits (ECTS) 

საფაკულტეტო (საბაზისო) სავალდებულო  კურსები/მოდულები  40-  კრედიტი (ECTS) 

№ 
Name of the course  

სასწავლო კურსის დასახელება 

კრ
ედ

ი
ტ

ებ
ი

ს 
რ

აო
დ

ენ
ო

ბ
ა 

(E
C

T
S)

 

Contact hours 

სტუდენტის 

საკონტაქტო 

მუშაობის 

საათები 

სემესტრში 

In
d

ep
en

d
en

t 
w

or
k

  
სტ

უ
დ

ენ
ტ

ი
ს 

დ
ამ

ო
უ

კი
დ

ებ
ელ

ი
 მ

უ
შა

ო
ბი

ს 
სა

ათ
ებ

ი
 ს

ემ
ეს

ტ
რ

ში
 

Course admission 

requirement   

საგანზე 

დაშვების 

წინაპირობა 

 

        Semester 

       სწავლების         

        სემესტრი 

Lecturer (s)  

ლექტორი/ 

ლექტორები 

 

L
ec

tu
re

  ლ
ექ

ც
ი

ა 

Se
m

in
ar

 /
 W

or
k

in
g 

G
ro

u
p 

სა
მუ

შა
ო

 ჯ
გუ

ფ
ი

/ 

პრ
აქ

ტ
ი

კუ
მი

 
შუ

ალ
ედ

უ
რ

ი
 დ

ა 
დ

ას
კვ

ნი
თ

ი
 

გ
ამ

ო
ც

დ
ებ

ი
 

I II III 

1 
Qualitative Research Methods 

თვისებრივი კვლევის მეთოდები 
5 15 15 5 90 

There is no prerequisite for 

this course  
წინაპირობის გარეშე 

 

 
  

Lia tsuladze 

ლია წულაძე 

2 
International Economics 

საერთაშორისო ეკონომიკა 
5 15 15 6 89 

There is no prerequisite for 

this course  
წინაპირობის გარეშე 

   
Nino Papachashvili  

ნინო პაპაჩაშვილი 

3 
The Politics of South Caucasian states after the 

Dissolution of  USSR 
5 15 15 6 89 

There is no prerequisite for 

this course     
Pikria  Asanishvili  

ფიქრია ასანიშვილი 
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სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების პოლიტიკა 

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ 

წინაპირობის გარეშე 

4 
Post-Soviet Politics 

პოსტ-საბჭოთა პოლიტიკა 
5 15 15 6 89 

There is no prerequisite for 

this course  
წინაპირობის გარეშე 

   

Pikria  Asanishvili 

ფიქრია ასანიშვილი 

 

Nikoloz samkhradze  

ნიკოლოზ სამხარაძე 

5 
Development Economics  

განვითარების ეკონომიკა  
5 15 15 6 89 

International Economics 

საერთაშორისო 

ეკონომიკა 

   
Nino Papachashvili 

ნინო პაპაჩაშვილი 

6 
Regional European Neighborhood Policy 

ევროპის რეგიონალური სამეზობლო პოლიტიკა 
5 15 15 6 89 

There is no prerequisite for 

this course  
წინაპირობის გარეშე 

   
Mikheil Shavtvaladze 

მიხელ  შავთვალაძე 

7 
Foreign Policy of Russia 

რუსეთის საგარეო პოლიტიკა *       
5 15 15 5 90 

There is no prerequisite for 

this course  
წინაპირობის გარეშე 

   

Pikria Asanishvili 

ფიქრია ასანიშვილი 

 

Ketevan Chumbadze  

ქეთევან ჭუმბაძე 

8 

Theories of International Relations (cross-listing 

from Diplomacy and IR program) 

საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიები 
(დიპლომატიისა და საერთაშორისო პოლიტიკის 
სამაგისტრო პროგრამიდან) 

5 15 15 5 90 
There is no prerequisite for 

this course  
წინაპირობის გარეშე 

   

Eka Akobia  

ეკა აკობია 

 

Elective courses  - 40 credits (ECTS) 

საფაკულტეტო (საბაზისო) არჩევითი  კურსები/მოდულები  - 40 - კრედიტი (ECTS) 

9 

International Organizations and European Politics in 

the South Caucasus 

საერთაშორისო ორგანიზაციები და 

ევროკავშირის პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიაში 

5 15 15 6 89 
There is no prerequisite for 

this course  
წინაპირობის გარეშე 

   

Pikria Asanishvili 

ფიქრია ასანიშვილი 

 

George Mchedlishvili 

გიორგი მჭედლიშვილი 

10 

Comparative Politics: From Authoritarianism to 

Democracy with Adjectives 

შედარებითი პოლიტიკა: ავტორიტარიზმიდან 

დემოკრატიამდე  

5 15 15 6 89 
There is no prerequisite for 

this course  
წინაპირობის გარეშე 

   

Nana Macharashvili  

ნანა მაჭარაშვილი 

 

Mikheil Shavtvaladze 

მიხელ  შავთვალაძე 

11 

Nationalism Studies: Theory and Practice 

ნაციონალიზმის კვლევები: თეორია და 

პრაქტიკა  

5 15 15 6 89 
There is no prerequisite for 

this course  
წინაპირობის გარეშე 

   
David Matsaberidze 

დავით მაცაბერიძე 

12 
Historiography and Nationalism in Central Eurasia 

ისტორიოგრაფია და ნაციონალიზმი ევრაზიაში 
5 15 15 6 89 

There is no prerequisite for 

this course  
წინაპირობის გარეშე 

   
Slavomir Horák   
სლავომირ ჰორაკი 
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13 

Remembering the Soviet Past in Georgia: Between 

Memory and History 

საბჭოთა წარსულის მოგონება საქართველოში: 

მეხსიერებასა და ისტორიას შორის 

5 15 15 6 89 
There is no prerequisite for 

this course  
წინაპირობის გარეშე 

   
Oliver Raisner 

ოლივერ რაისნერი 

14 

Culture and Identities in Changeable Society 

კულტურა და იდენტობები ცვალებად 

საზოგადოებაში  
(კულტურის და მედიის სოციოლოგიის სამაგისტრო 
პროგრამიდან) 

5 15 15 4 91 
There is no prerequisite for 

this course  
წინაპირობის გარეშე 

   
Lia Tsuladze 

ლია წულაძე 

15 

 

Political Problems in the Middle East (cross-listing 
from Diplomacy and IR program) 
ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკური 

პრობლემები  
(დიპლომატიისა და საერთაშორისო პოლიტიკის 
სამაგისტრო პროგრამიდან) 

5 15 15 5 90 
There is no prerequisite for 

this course  
წინაპირობის გარეშე 

   

Zurab Davitashvili 

ზურაბ დავითაშვილი 

Ani Kvirikashvili 

ანი კვირიკაშვილი 

16 

Regional Security and Conflicts in the South 

Caucasus 

რეგიონალური უსაფრთხოება და კონფლიქტები 

სამხრეთ კავკასიაში 

5 15 15 6 89 
There is no prerequisite for 

this course  
წინაპირობის გარეშე 

   
Mikheil Shavtvaladze 

მიხელ  შავთვალაძე 

17 

National Identity and Foreign Policy of former Post 

Soviet States  

პოსტ საბჭოთა ქვეყნების ნაციონალური 

იდენტობა და საგარეო პოლიტიკა 

5 15 15 6 89 
There is no prerequisite for 

this course  
წინაპირობის გარეშე 

   
Pikria  Asanishvili  

ფიქრია ასანიშვილი 

18 
Philosophy of Social Sciences 

სოციალურ მეცნერებათა ფილოსოფია 
5 15 15 6 89 

There is no prerequisite for 

this course  
წინაპირობის გარეშე 

   
Pikria Asanishvili  

ფიქრია ასანიშვილი 

19 
Political History of USSR 

საბჭოთა კავშირის  ისტორია 
5 15 15 6 89 

There is no prerequisite for 

this course  
წინაპირობის გარეშე 

   
Timothy Blauvelt  

ტიმოტი ბლაუველტი 

20 
International Peace and War 

საერთაშორისო მშვიდობა და ომი 
5 15 15 6 89 

There is no prerequisite for 

this course  
წინაპირობის გარეშე 

   
Pikria Asanishvili 

 ფიქრია ასანიშვილი 

21 

Foreign Policy Analysis 

საგარეო პოლიტიკის ანალიზი 
(დიპლომატიისა და საერთაშორისო პოლიტიკის 
სამაგისტრო პროგრამიდან) 

5 15 15 6 89 
There is no prerequisite for 

this course  
წინაპირობის გარეშე 

   
Pikria  Asanishvili  

ფიქრია ასანიშვილი 

22 

Introduction to Applied Statistics using R 

შესავალი გამოყენებით სტატისტიკაში R-ის 

გამოყენებით 

5 15 15 5 90 
There is no prerequisite for 

this course  
წინაპირობის გარეშე 

   
Davit Sichinava 

დავით სიჭინავა 

23 

Forms & Consequences of Europeanisation in the 

Caucasus: Introduction to the Concept and its 

Application 

ევროპეიზაციის ფორმები და შედეგები 

5 15 15 6 89 
There is no prerequisite for 

this course  
წინაპირობის გარეშე 

   
Oliver Raisner 

ოლივერ რაისნერი 
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კავკასიაში: შესავალი ცნებაში და მისი 

გამოყენება 

24 

Public Policy of Developed and Developing Countries 

განვითარებული და განვითარებადი ქვეყნების 

საჯარო პოლიტიკა 
5 15 15 6 89 

There is no prerequisite for 

this course  
წინაპირობის გარეშე 

   
Nodar Tangiashvili  

ნოდარ ტანგიაშვილი 

25 
The Cold War  

ცივი ომი 
5 15 15 6 89 

There is no prerequisite for 

this course  
წინაპირობის გარეშე 

   
Timothy Blauvelt  

ტიმოტი ბლაუველტი 

26 
Politics of Central Asia 

ცენტრალური აზიის პოლიტიკა 
5 30 15 6 74 

There is no prerequisite for 

this course  
წინაპირობის გარეშე 

   

Pikria  Asanishvili  

ფიქრია ასანიშვილი 

Slavomir Horak 

სლავომირ ჰორაკი 

Free credits   

თავისუფალი  კურსები/მოდულები  -10 - კრედიტი (ECTS) 

 Master thesis სამაგისტრო ნაშრომი   30 credits - კრედიტი     

 Semester სემესტრი      1 2 3 4 

 Total number of ECTS credits/კრედიტების საერთო რაოდენობა 120 30 35 25  

 

 

 

 

 

პროგრამის ხელმძღვანელის(ების) ხელმოწერა ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის ხელმოწერა –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსის ხელმოწერა ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

ფაკულტეტის დეკანის ხელმოწერა –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის ხელმოწერა –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

თარიღი –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                             ფაკულტეტის ბეჭედი 

 

 


