
 

სსიპ _ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 

2010 წლის "         " 

#          ბრძანების დანართი #1 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

საბაკალავრო პროგრამის 

დასახელება 

ადგილების 

რაოდენობა 

სამაგისტრო პროგრამის 

დასახელება 

ადგილების 

რაოდენობა 

 

ფიზიკა 
20 ბიოლოგია 5 

ქიმია 20 ბიოსამედიცინო მეცნიერებები 5 

გეოლოგია 5 ქიმიური ექსპერტიზა 5 

ბიოლოგია 20 
ელექტრული და 

ელექტრონული ინჟინერია 
5 

კომპიუტერული 

მეცნიერებები (ქართულ-

ფრანგული) 

5 ქიმია 5 

ელექტრული და 

ელექტრონული 

ინჟინერია 

10 გეოლოგია 1 

გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და 

ბიოტექნოლოგია 

20 მათემატიკა 5 

მათემატიკა 15 გამოყენებითი მათემატიკა 5 

  გამოყენებითი ფიზიკა 5 

  ფუნდამენტური ფიზიკა 5 

 



 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

საბაკალავრო პროგრამის დასახელება ადგილების რაოდენობა  

ფილოსოფია 2 

ისტორია 5 

არქეოლოგია 2 

ეთნოლოგია 2 

კულტურის მეცნიერებები 2 

ხელოვნებათმცოდნეობა 2 

სახვითი ხელოვნება 2 

კავკასიოლოგია 3 

არაბისტიკა 2 

ირანისტიკა 2 

თურქოლოგია 2 

ებრაისტიკა – 

არამეისტიკა 
2 

არმენოლოგია 2 

ასირიოლოგია 2 

ქართული ფილოლოგია 5 

რუსული ფილოლოგია 2 

გერმანული ფილოლოგია 2 

ფრანგული ფილოლოგია 2 

იტალიური ფილოლოგია 2 

ესპანური ფილოლოგია 2 

კლასიკური ფილოლოგია 2 

ახალბერძნული ფილოლოგია 2 

ამერიკანისტიკა 2 

 

 

 



მედიცინის ფაკულტეტი 

პროგრამის დასახელება ადგილების რაოდენობა 

სამკურნალო საქმე 15 

სტომატოლოგია 10 

ოკუპაციური თერაპია 5 

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

     

საბაკალავრო 

პროგრამის 

დასახელება 

ადგილების 

რაოდენობა 

სამაგისტრო 

პროგრამის 

დასახელება 

ადგილების 

რაოდენობა 

ეკონომიკა 10 ეკონომიკა 5 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
20 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 10 

 

 

ტურიზმის საერთაშორისო სკოლა 

(ტურიზმის საერთაშორისო სკოლა აცხადებს ვაკანტურ ადგილებს მხოლოდ მე-3 და მე-5 

სემესტრელი სტუდენტებისათვის. შიდა მობილობაში მონაწილე სტუდენტს სემესტრი 

განესაზღვრება აკადემიური საბჭოს მიერ დადგენილი წესით აღიარებული კრედიტების 

შესაბამისად) 

 

საბაკალავრო პროგრამის 

დასახელება 

ადგილების რაოდენობა 

ტურიზმი (III სემესტრი) 100 

ტურიზმი (V სემესტრი) 60 

 

იურიდიული ფაკულტეტი 

საბაკალავრო პროგრამის 

დასახელება 

ადგილების რაოდენობა 

სამართალმცოდნეობა 50 

საერთაშორისო სამართალი 5 

 

 



 

 

 

 

 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
 

საბაკალავრო პროგრამა 
ადგილების 

რაოდენობა 
სამაგისტრო პროგრამა 

ადგილების 

რაოდენობა 

ჟურნალისტიკა 

(ქართული სექტორი) 
3 პოლიტიკური მეცნიერება 5 

ჟურნალისტიკა 

(რუსული სექტორი) 
2 მედია და ახალი ტექნოლოგიები 1 

სოციოლოგია 10 სოციალური მუშაობა 5 

საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 
10 

მედიისა და კომუნიკაციის 

სოციოლოგია 
5 

სოციალური მუშაობა 10 სოციოლოგია 5 

პოლიტოლოგია 5 
ანთროპოლოგია: 

ინტერდისციპლინური კვლევები 
5 

ფსიქოლოგია 10 
კონფლიქტების ანალიზი და 

მართვა 
 

10 

  განათლების ფსიქოლოგია და 

კვლევა 
 

5 

  
სოციალური, პოლიტიკური და 

კულტურული ფსიქოლოგია 
3 

  ფსიქოლოგიური შეფასება, 

დიაგნოსტირება და კონსულტაცია 
2 

  განწყობის ფსიქოლოგია კვლევა 

და კონსულტირება 
5 

  სოციალურ მეცნიერებთა კვლევის 

მეთოდები 
3 

  
პოლიტიკური თეორია 5 

  სახელმწიფო მართვა და საჯარო 

პოლიტიკა 
3 


