
მაგისტრატურაში ფინალური დამატებითი გამოცდების განრიგი 

N სამაგისტრო 

პროგრამა 

საგნის დასახელენა პედაგოგი ჩატარების 

რიცხვი 

დრო პლატფორმა შენიშვნა 

1.  

გენდერის კვლევა 

 

გენდერი და იძულებითი 

გადაადგილება ნარგიზა არჯევანიძე 
5.08.2020 

 

19:00- 

20:00 

Zoom  

2. დიპლომატია და 

საერთაშორისო 

პოლიტიკა 

 

საერთაშორისო მოლაპარაკებები ქეთევან ჭუმბაძე 

შაბათი 

18.07.2020 

 

11:00 

12:00 

Zoom  

   

ევროინტეგრაციის თეორიები 
თათია დოლიძე 

 

31.07.2020 

 

13:00 

 

Zoom  

   

საგარეო პოლიტიკის ანალიზი 
გიორგი ხელაშვილი 31.07.2020  

19:00 

20:00 

Zoom  

  კვლევის დიზაინი გიორგი ხელაშვილი 3.08.2020 19:00 
20:00 

Zoom  

3. ევრაზიისა და 

კავკასიის კვლევები… 

Eurasian and Caucasus  
Studies 

განვითარების ეკონომიკა 

 
Development Economics 

ნინო პაპაჩაშვილი 

Nino Papachashvili 

3.08.2020 

 

19:00 

20:00 

Zoom  

4. კონფლიქტების 

ანალიზი და მართვა 
კონფლიქტის გლობალური 

კონტექსტი 
გუგული მაღრაძე 

შაბათი 

4.07.2020 

 

12;00 Zoom  

  საქართველოს საგარეო და 

თავდაცვის პოლიტიკა 

 

ვახტანგ მაისაია 

31.07.2020 

 

18:00 

19:00 

Zoom  

  
სოციალური კვლევის 

რაოდენობრივი მეთოდები 
თეონა მატარაძე 

29.07.2020 

 

18:00 

19:00 

20:00 

Zoom  

  
საერთაშორისო უსაფრთხოების 

პრობლემები 
ვახტანგ მაისაია 31.07.2020 

12:00 

13:00 

14:00 

Zoom  



  

სოციალური ფსიქოლოგია მარეხ დევიძე 
29.07.2020 

 

18:00 

19:00 

20:00 

Zoom  

  სამაგისტრო კვლევის დიზაინი ნათელა დონაძე 31.07.2020 19:00 Zoom  

5. მასობრივი 

კომუნიკაციისა და 

მედიის კვლევები 

მეოცე  საუკუნის ფილოსოფიურ -

ესთეტიკური მიმდინარეობები და 

თეორიები 

 

ადა ნემსაძე 

1.08.2020 14:00 Zoom  

6. მედია და ახალი 

ტექნოლოგიები 

მედიასტანდარტები და 

თვითრეგულირება 

ნათია კუპრაშვილი 31.07.2020 18:00, 
19:00 

Zoom  

7. პოლიტიკის 

მეცნიერება 
პოლიტიკური იდეოლოგიები 

საქართველოში: ანარქიზმი 

მალხაზ მაცაბერიძე 31.07.2020 18:00 
19:00 

Zoom  

  უსაფრთხოების თანამედროვე 

კვლევები 

ალექსანდრე კუხიანიძე 30.07.2020 20:00-
21:00 

Zoom  

  
ტერორიზმი და კონტრ-ტერორიზმი 

ალექსანდრე კუხიანიძე 30.07.2020 17:30 
18:30 

Zoom  

8. პოსტსაბჭოთა 

ტრანსფორმაცია: 

პოლიტიკა, 

ეკონომიკა, 

საზოგადოება 

სამოქალაქო საზოგადოება 

შედარებით პერსპექტივაში 

მარინა მუსხელიშვილი  

1.08.2020 

 

20:00 

21:00 

Zoom  

  სახელმწიფო და ეკონომიკა: 

სოციოლოგიური პერსპექტივა 

ანა დიაკონიძე 31.07.2020 19:00 

20:00 

Zoom  

  
დემოკრატიზაცია 

მარინა მუსხელიშვილი 4.08.2020 

 

20:00 

21:00 

Zoom  

  შედარებითი პოლიტიკა 

(ქართულად) 

გია ჟორჟოლიანი 30.07.2020 

 

12:00 Zoom  

9. საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია მსოფლიო ეკონომიკის გეოგრაფია 

თამარ დოლბაია 29.07.2020 

 

20:00 Zoom  

  
კავკასიის გეოპოლიტიკა 

ვახტანგ მაისაია 3.08.2020 19:00 
20:00 

Zoom  

10. სოციალური მუშაობა სოციალური მუშაობა და სოციალური ნინო შატბერაშვილი  18:00 Zoom  



 პოლიტიკა 19:00 

11. სოციოლოგია 

 
მონაცემთა ანალიზი 

ნინო დურგლიშვილი 3.08.2020 18:00 
19:00 

Zoom  

  რაოდენობრივი  სოციოლოგიური  

კვლევის  მეთოდები 

ლია წულაძე 4.08.2020 18:00 
19:00 

Zoom  

  პოსტკოლონიური და 

დეკოლონიური თეორიები 

მაია ბარქაია 3.08.2020 14:00 Zoom  

  ჯანდაცვის სოციოლოგია თქნგიზ ვერულავა 3.08.2020 18:00 Zoom  

  პრაქტიკუმი სოციოლოგიაში თამარ ხოშტარია 5.08.2020 18:00 Zoom  

 


