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სასწავლო გეგმა 

 

სასწავლო პროგრამის სახელწოდება: საზოგადოებრივი გეოგრაფია 

პროგრამა შედგება ორი მოდულისგან:  

1. სოციალური და პოლიტიკური გეოგრაფია; და 

2. ტურიზმის გეოგრაფია და სივრცითი განვითარება 

 

მაგისტრანტი ვალდებულია შეასრულოს 120 კრედიტი შემდეგი სქემით: 

 პროგრამის სავალდებულო კურსები - 65კრედიტი (მათ შორის სამაგისტრო ნაშრომი 30 კრედიტი).  

 მოდულის სავალდებულო კურსები - მინიმუმ 30 კრედიტი.  

 თავისუფალი კურსები - 20 კრედიტი. მაგისტრანტს უფლება აქვს თავისუფალი კურსები აირჩიოს, როგროც საზოგადოებრივი 

გეოგრაფიის, ასევე სხვა სამაგისტრო პროგრამებიდან.  
 

#   სასწავლო კურსის დასახელება 

 

კურსის სტატუსი საათების რაოდ. ლექტორები კრედიტები  კრედიტები 

 პროგრამის სავალდებულო კურსები:    65     

1 აკადემიური წერა სავალდებულო 30/95 ასისტ.. პროფ.  

ხათუნა მარწყვიშვილი 
5 

 X   

2 ინგლისური ენა სავალდებულო 1 სემესტრში 

45/80 
ენების ცენტ. მასწ. 

თამარ იაშვილი 
10 

X X   

3 გეოინფორმაციული ტექნოლოგიები 

სოციალურ და პოლიტიკურ კვლევებში  

სავალდებულო 1 სემესტრში 

60/65 
ასისტ.-პროფ. 

ვლადიმერ ჩხაიძე 
10 

X X   

4 განვითარების გეოგრაფია  სავალდებულო 60/65 ასოც. პროფ. ვალერი 

მელიქიძე 
5 

X    

5 მსოფლიო ეკონომიკის გეოგრაფია სავალდებულო 60/65 ასოც. პროფ. თამარ 

დოლბაია 
5 

 X   

6 სამაგისტრო შრომა სავალდებულო   30    X 

 მოდული: სოციალური და 
პოლიტიკური გეოგრაფია 

  
 მინიმუმ 30 

    

7 სოციალური გეოგრაფია სავალ/არჩევითი 60/65 ასოც. პროფ. ვალერი 

მელიქიძე 
5 

 X   



8 მსოფლიო პოლიტიკის გლობალიზაცია სავალ/არჩევითი  

90/160 
ასოც. პროფ. ვალერი 

მელიქიძე 
10 

X    

9 გეოპოლიტიკა, ნაციონალიზმი და 

ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტების 

გეოგრაფია 

სავალ/არჩევითი  

90/160 პროფ. გიორგი გოგსაძე 10 

X    

10 ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკური 

პრობლემები  

სავალ/არჩევითი 30/95 პროფ. რევაზ 

გაჩეჩილაძე 
5 

X    

11 ხელისუფლება და პოლიტიკური 

პროცესი საქართველოში 

სავალ/არჩევითი 90/160 პროფ. მალხაზ 

მაცაბერიძე 
10 

 X   

12 კავკასია გლობალურ პერსეპქტივაში სავალ/არჩევითი 45/80 პროფ. მალხაზ 

მაცაბერიძე 
5 

 X   

 მოდული: ტურიზმის გეოგრაფია და 
სივრცითი განვითარება 

  
 მინიმუმ 30 

    

13 მიწის პოლიტიკა და მიწის 

ადმინისტრირება 

სავალ/არჩევითი 
90/160 

პროფ. იოსებ 

სალუქვაძე 
10  

 X   

14 ტურისტული საქმიანობის ორგანიზება სავალ/არჩევითი 60/65 ასოც. პროფ. ნინო 

პავლიაშვილი 
5 

 X   

15 ევროპის ტურიზმის გეოგრაფია სავალ/არჩევითი 45/80 ასოც. პროფ. ნინო 

პავლიაშვილი 
5 

  X  

16 საქართველოს ტურიზმის გეოგრაფია სავალ/არჩევითი 60/65 ასოც. პროფ. ნინო 

პავლიაშვილი 
5 

X    

17 ტურიზმის თეორია და პოლიტიკა სავალ/არჩევითი 45/80 mow. leqt.  ნიკოლოზ 

კვარაცხელია 
5 

X    

18 საველე-საწარმოო პრაქტიკა რეგიონულ 

ტურიზმი 

სავალ/არჩევითი 90/35 mow. leqt. ნიკოლოზ 

კვარაცხელია 
5 

 X 
ivl 

  

19 ტურიზმის  მარკეტინგი სავალ/არჩევითი 60/65 ასოც. პროფ ია 

იაშვილი 
5 

X    

20 კულტურა და რელიგია კავკასიაში სავალ/არჩევითი 45/80 პროფ. ნინო ჩიქოვანი 5  X   

21 კულტურის პოლიტიკა სავალ/არჩევითი 60/65 ასოც. პროფ. ქეთევან 

კაკიტელაშვილი 
5 

 X   

 სულ   
 

  120 30 30 30 30 

 


