
2დანართი # 2.2: პროგრამის სტრუქტურა  - 2013 წლის იანვარი 

 

პოლიტიკის მეცნიერების სამაგისტრო პროგრამის გეგმა (120 კრედიტი) 
 

№ 

  სასწავლო კურსის დასახელება 

 

სასწავლო კურსის 

სტატუსი: 

სავალდებულო, 

არჩევითი 

საკონტაქტო/ 

დამოუკიდებელი 

მუშაობის საათების 

რაოდენობა1 

 

 

ლექტორი/ 

ლექტორები 

კრედიტების 

საერთო 

რაოდენობა 

კრედიტების განაწილება 

სემესტრები 

I II III IV 

პროგრამის სავალდებულო კურსები (35 კრედიტი) 
 პოლიტიკის მეცნიერება: ახალი 

მიმართულებები და პერსპექტივები 

სავალდებულო 45/80 

15*/30**/60**/8***/9***/

3**** 

მ.მაცაბერიძე 

ს.დუნდუა 

ზ.აბაშიძე 

5 X 

   

 ხელისუფლება და პოლიტიკური პროცესი 

საქართველოში 

სავალდებულო 45/80 

15/30/60/8/9/3 

მ.მაცაბერიძე 

მ.შავთვალაძე 

გ.მელიქიძე 

5 

 

X   

 რაოდენობრივი ანალიზის მეთოდები სავალდებულო 30/95 

15/15/75/8/10/2 

კ.თურმანიძე 
5 

X  
  

 თვისებრივი კვლევის მეთოდები სავალდებულო 30/95 

15/15/72/8/12/3 

ა.ქიტიაშვილი 
5 

X X 
  

 სპეციალიზირებული უცხო ენა I-II სავალდებულო 60/65 

30/30/49/4/9/3 

დ.დოლაბერიძე  
10 

X 
X   

                                                 
1
 * ლექცია 

** სამუშაო ჯგუფი/პრაქტიკუმი 

*** ლექცია-პრაქტიკუმისთვის მომზადება  

**** შუალედური შემოწმებისთვის მომზადება  

***** დასკნითი გამოცდისთის მომზადება  

****** დასვნით გამოცდის ჩაბარება  

 



 სამაგისტრო კვლევის დიზაინი სავალდებულო 30/95 

15/15/71/12/12 

ნ.მაჭარაშვილი 

თ.ქარაია 

5 X 
 X  

პროგრამის არჩევითი კურსები (25 კრედიტი) 
 კავკასია გლობალურ პერსპექტივაში არჩევითი 45/80 

15/30/60/8/9/3 

მ.მაცაბერიძე 

ს.ლებანიძე 

5  X   

 პოსტსაბჭოთა ქვეყნების შედარებითი 

პოლიტიკა 

არჩევითი 45/80 

30/15/60/8/9/3 

ა.კუხიანიძე 

მ.მაცებერიძე 

5  X  
 

 საჯარო პოლიტიკის ანალიზი არჩევითი 30/95 

15/15/79/4/9/3 

ნ.მაჭარაშვილი 

თ.ნოზაძე 5 
 X 

  

 საჯარო მართვა არჩევითი 45/80 

15/30/60/8/9/3 

ნ.მაჭარაშვილი 

გ.მელიკიდზე 5 
  

X  

 სახელმწიფო მართვა და ადგილობრივი 

თვითმმართველობა 

არჩევითი 45/80 

15/30/60/8/9/3 

ზ.აბაშიძე 5     

 პოლიტიკური კონფლიქტების მართვა არჩევითი 45/80 

30/15/60/8/9/3 

ა.კუხიანიძე 5  X   

 უსაფრთხოების სტრატეგიის თეორია და 

პრაქტიკა  

არჩევითი 45/80 

15/30/60/8/9/3 

ლ.ჭანტურიძე 

გ.მელიქიძე 

5  X   

 რუსული გეოპოლიტიკური აზროვნება: 

წარსული და თანამედროვეობა 

არჩევითი 90/160 

30/60/120/16/20/4 

მ.მაცაბერიძე 

ა.წურწუმია  

10  X   

 სახელმწიფო მართვის მიკრო-მაკრო 

ეკონომიკური პრინციპები 

არჩევითი 60/65 

30/30/45/8/9/3 

მ.თოქმაზიშვი

ლი  5 
 

X   

 პოსტკოლონიალიზმი და პოსტსოვეტიზმი არჩევითი 30/95 

15/15/75/8/9/3 

პ.ტამაში 5   X  

 ელექტრონული მმართველობა: თეორია და 

პრაქტიკა 

არჩევითი 30/95 

15/15/75/8/9/3 

ლ.ნაფეტვარიძ

ე 

5  X   

 რომელიმე კურსი მომიჯნავე სამაგისტრო 

პროგრამებიდან 

არჩევითი   5     

სასპეციალიზაციო მოდულები  (25 კრედიტი) 
(სტუდენტი შემოთავაზებული არჩევითი ოთხი მოდულიდან ირჩევს მისთვის სასურველ ერთ მოდულს და მასში სპეციალიზირდება. კრედიტების რაოდენობა - 20, 



 

სასპეციალიზაციო მოდული: პარტიები და კამპანიური მენეჯმენტი  

 პოლიტიკური კონსულტირება არჩევითი 45/80 

15/30/60/8/9/3 

მ.მაცაბერიძე 

მ.წურწუმია 

5   X  

 პოლიტიკური მარკეტინგი და საარჩევნო 

კამპანია 

არჩევითი 45/80 

15/30/60/8/9/3 

მ.მაცაბერიძე 

ლ.თეთრაძე 

5   X  

 საზოგადოებასთან ურთიერთობა: 

სტრატეგია და ტაქტიკა 

არჩევითი 45/80 

15/30/60/8/9/3 

ი.ჭუმბურიძე 5   X  

 ლობიზმი და ინტერესთა ჯგუფები  არჩევითი 45/80 

15/30/60/8/9/3 

მ.მაცაბერიძე 

ვ.დოლიძე 

5   X  

 პოლიტიკური პარტიები და პარტიული 

სისტემები 

არჩევითი 45/80 

15/30/60/8/9/3 

მ.მაცაბერიეძე 

ლ.თეთრაძე 

5   X  

სასპეციალიზაციო მოდული:: შედარებითი პოლიტიკა: რუსეთი და პოსტსაბჭოთა სივრცე 

 საბჭოთა კავშირი: პოლიტიკა და 

იდეოლოგია 

არჩევითი 90/160 

30/60/120/16/20/4 

მ.მაცაბერიძე 10   X  

 რუსეთის პოლიტიკა: პოსტსაბჭოთა 

პერიოდი 

არჩევითი 90/160 

30/30/150/16/20/4 

მ.მაცაბერიძე 

ა.კუხიანიძე 

10   X  

 მეხსიერების პოლიტიკა გარდამავალ 

საზოგადოებებში 

არჩევითი 45/80 

15/30/60/8/9/3 

თ.ქაიარია 5   X  

სასპეციალიზაციო მოდული:კავკასია შედარებით პერსპექტივაში  

 კულტურა და რელიგია კავკასიაში არჩევითი 90/160 

30/60/120/16/20/4 

ნ.ჩიქოვანი 10   X  

 კონფლიქტები კავკასიაში და მათი 

მოგვარების გზები 

არჩევითი 90/160 

30/60/120/16/20/4 

ა.კუხიანიძე 

დ.მაცაბერიძე 

10   X  

 თურქეთის პოლიტიკა არჩევითი 45/80 

15/30/60/8/9/3 

მ.მანჩხაშვილი 5   X  

პრაქტიკა - 5 კრედიტი.  პრაქტიკა მოდულის შესაბამის სამთავრობო ან არასამთავრობო ორგანიზაციებში 

 პრაქტიკა არჩევითი 60/65  5   X X 

სამაგისტრო ნაშრომი - 30 კრედიტი 

 სამაგისტრო ნაშრომი სავალდებულო   30    X 

 სულ    120     

 

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  

 

 

 


