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პროგრამის სახელწოდება: საჯარო მმართველობა
პროგრამის ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი დ. გეგეჭკორი
თანახელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი ო. ჭუმბურიძე

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: სოციალურ მეცნიერებათა მაგისტრი
MMA IN Social Science
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 ECTS კრედიტი
სწავლების ენა: ქართული.
პროგრამის მიზანი:
სამაგისტრო პროგრამის მიზანია თეორიული მასალების, ისტორიული
წყაროებისა
და
მრავალფეროვანი
თეორიული
მიდგომების
ანალიზის
საფუძველზე მოამზადოს სპეციალისტები და ანალიტიკოსები სოციალური
მეცნიერებების
სფეროში.
პროგრამაში
მოცემული
სალექციო
კურსები
წარმოდგენილია კონკრეტული წყაროებისა და სოციალური მეცნიერებების
თანამედროვე მიღწევების ანალიზის საფუძველზე, რაც გვაძლევს საჯარო
მმართველობის სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ასპექტების კვლევის საშუალებას.
მაგისტრანტი შეისწავლის შესაბამისი დისციპლინების კომპლექსს_საერთაშორისო
ურთიერთობების
თეორიას,
დიპლომატიის
ისტორიას,
საერთაშორისო
სამართლის საფუძვლებს, პოლიტიკურ მეცნიერებებს. სამაგისტრო პროგრამა
მაგისტრანტს გამოუმუშავებს დამოუკიდებელ სამეცნიერო კვლევითი მუშაობის
უნარს. იგი ამზადებს სპეციალისტებს შემდგომი კვლევისა და პრაქტიკული
საქმიანობისათვის. სამაგისტრო პროგრამა მიზნად ისახავს მომავალი საჯარო
მოხელეების მომზადებას.

Dდასაქმების სფეროები: A პროგრამა უზრუნველყოფს მაგისტრის ხარისხის მქონე
სპეციალისტების
მომზადებას,
რომლებიც
სპეციალიზდებიან
საჯარო
მმართველობის და ზოგადად სოციალური მეცნიერებების სფეროში. მაგისტრს
ხარისხის მქონეს შესაძლებლობა ექნება იმუშაოს აღნიშნული პრობლემატიკით
დაკავებულ სასწავლო და კვლევით დაწესებულებებში, სახელმწიფო და
არასამთავრობო
და
სექტორში,
საერთაშორისო
ორგანიზაციებში
და
დიპლომატიურ კორპუსში.
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული სამაგისტრო გამოცდა და
საუნივერსიტეტო გამოცდა სპეციალობაში.

ცოდნა და გაცნობიერება - კურსდამთავრებულს საფუძვლიანად აქვს შესწავლილი
პოლიტიკური მეცნიერებების ცნებით-კატეგორიული აპარატი, საერთაშორისო
ურთიერთობების კვლევის მეთოდოლოგია; იდეოლოგიებისა და მსოფლიო
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პოლიტიკური პროცესების მიზეზ-შედეგობრივი კავშირები, საერთაშორისო
სამართლის ძირითადი კონვენციები, საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი
სამართლის ურთიერთდამოკიდებულება, საერთაშორისო პოლიტიკური
ტენდენციებისა და საერთაშორისო უსაფრთხოების პრობლემების მიზეზები და
შედეგები, ეროვნული და რეგიონული პოლიტიკის თავისებურებები და მსოფლიო
პოლიტიკურ ტენდენციებთან მათი ურთიერთკავშირი.
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - კურსდამთავრებულს თავისუფლად
შეუძლია პროფესიული ტერმინოლოგიისა და მეთოდების გამოყენება კვლევის
წარმოებისას, გლობალური, რეგიონული, ეროვნული პოლიტიკური მოვლენების
ანალიზი, საჯარო მმართველობის სხვა სოციალურ მეცნიერებებთან დაკავშირება,
მრავალმხრივი დარგობრივი ინფორმაციის დამუშავება და კლასიფიცირება
საერთაშორისო პოლიტიკური ტენდენციებისა და საერთაშორისო უსაფრთხოების
პრობლემების გაანალიზება, საერთაშორისო ორგანიზაციების როლის შესწავლა
საერთაშორისო ურთიერთობებში და მათი საქმიანობის სპეციფიკა, ეროვნული და
რეგიონული პოლიტიკის თავისებურებების გათვალისწინება და მათი
ურთიერთკავშირი პოლიტიკურ ტენდენციებთან.
დასკვნის უნარი - საკუთარი მოსაზრების ლოგიკურად ჩამოყალიბება და
არგუმენტირებული მსჯელობა; დისკუსიის წარმართვის უნარი, საკუთარი
მოსაზრების დაცვისა და სხვისი აზრის პატივისცემა, მსჯელობის ლოგიკის წვდომა,
მრავალმხრივი დარგობრივი ინფორმაციის მიმართ კრიტიკული და ანალიტიკური
დამოკიდებულება, ინტერპრეტაციის უნარი.
კომუნიკაციის უნარი





პროფესიული ინფორმაციის მოპოვების მიზნით თანამედროვე საინფორმაციო
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების თავისუფლად გამოყენების უნარი.
სახელმწიფო ენაზე ზეპირი და წერილობითი ფორმით ცოდნის
დამაჯერებლად და დასაბუთებულად წარმოჩენის უნარი.
კომუნიკაბელურობა, გუნდური და ინდივიდუალური მუშაობის უნარი,
ცვალებად გარემოსთან შეგუებისა და ზეგეგმიური მუშაობის უნარი;
საჯარო, კერძო და არასამთავრობო სტრუქტურებთან პროფესიული
ურთიერთობებისა და ინფორმაციის გაცვლის უნარი

სწავლის უნარი




დარგობრივი ინფორმაციის დამოუკიდებლად მოპოვების უნარი.
დამოუკიდებელი მუშაობის ეფექტურად დაგეგმვის უნარი.
დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხით პროფესიული ცოდნის განახლებისა
და პროფესიული განვითარების უნარი.

ღირებულებები



ზოგად საკაცობრიო იდეების და მიღწეევების დაცვა და პატივისცემა
ეროვნული ფასეულობების და ღირებულებების, ტრადიციების დაცვა და
პატივისცემა
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ახალი ფასეულობების და ღირებულებების ფორმირებაში და მათ
დამკვიდრებაში მონაწილეობის სწრაფვა და სურვილი
სოციალურ მეცნიერებათა მაგისტრი გამოირჩევა მარალი სამოქალაქო
შეგნებით და პროფესიული აქტიურობით, ეთიკით და კულტურით,
ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებისადმი ფრთხილი დამოკიდებულებით,
პატიოსნებით და ღირსებით, პასუხისმგებლობის გრძნობით, საწირო ნებისა
და თანმიმდევრობის გამომჟღავნებით, საკუთარი პროფესიის არსის და
სოციალური ღირებულებების და დანიშნულების კარგი გააზრებით.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:
საკონტაქტო: პასიური და აქტიური (სალექციო ფორმით)
ინტერაქტიური (სამუშაო ჯგუფში მუშაობა);
სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობა;
სწავლების პროცესში გამოიყენება:
ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი:
სალექციო მასალის ვიზუალური პრეზენტაცია და ვერბალური განმარტება, დისკუსია;

წიგნზე მუშაობის მეთოდი:
დამოუკიდებლი სამუშაოს შესასრულებლად დავალების მიცემა წიგნზე მუშაობის სახით;
ახსნა–განმარტებითი მეთოდი – მსჯელობა მოცემული საკითხის ირგვლივ და
დაწვრილებით განხილვა მოცემული თემის ფარგლებში.

დისკუსია/დებატები –დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა
ჩართულობის ხარისხსა და აქტივობას. დისკუსია შესაძლებელია გადაიზარდოს
კამათში.ეს მეთოდი უვითარებს სტუდენტს კამათისა და საკუთარი აზრის
დასაბუთების უნარს.
პროგრამის მოცულობა. პროგრამა შედგება 120 კრედიტისაგან. აქედან 70 კრედიტი
სავალდებულო კურსები, 5 კრედიტი პრაქტიკა, 15 კრედიტი არჩევითი, 30 კრედიტი
სამაგისტრო ნაშრომი

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტთა მიღწევების შეფასება ხდება საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის №3 და 2009 წლის 21 სექტემბრის №785
ბრძანებებით განსაზღვრული შემდეგი პუნქტების გათვალისწინებით:
1. კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ სილაბუსით
დაგეგმილი სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, რაც გამოიხატება მე-6 პუნქტის “ა”
ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ერთ-ერთი დადებითი შეფასებით.
2. დაუშვებელია სტუდენტის მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების ერთჯერადად,
მხოლოდ დასკვნითი გამოცდის საფუძველზე შეფასება. სტუდენტის გაწეული შრომის
შეფასება გარკვეული შეფარდებით უნდა ითვალისწინებდეს:
ა) შუალედურ შეფასებას;
ბ) დასკვნითი გამოცდის შეფასებას.
3. სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება 100 ქულის ტოლია.
4. დასკვნითი გამოცდა არ უნდა შეფასდეს 40 ქულაზე მეტით.
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5. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, თუ მას შუალედურ

შეფასებებზე მინიმუმ 11 ქულა აქვს.
კურსი ათვისებულად ითვლება, თუ სტუდენტის საბოლოო შეფასება მეტია
51- ზე
6. შეფასების სისტემით დასაშვებია:
ა) ხუთი სახის დადებითი შეფასება:
ა.ა) (A) ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;
ა.ბ) (B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%;
ა.გ) (C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%;
ა.დ) (D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%;
ა. ე) (E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%;
ბ) ორი სახის უარყოფითი შეფასება:
ბ.ა) (FX) ვერჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ
სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი
მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება.
ბ.ბ) (F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს,რომ
სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან
აქვს შესასწავლი.
7. მე-6 პუნქტით გათავისწინებული შეფასებების მიღება ხდება შუალედური
შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის შეფასების დაჯამების საფუძველზე.
8. სტუდენტს დამატებით გამოცდაზე გასვლის უფლება აქვს იმავე სემესტრში.
დასკვნით და შესაბამის დამატებით გამოცდას შორის შუალედი უნდა იყოს არანაკლებ 10
დღისა.
სასწავლო კურსში სტუდენტის მიღწევების შეფასების დამატებითი კრიტერიუმები
განისაზღვრება შესაბამისი სილაბუსით.
დაწვრილებით შეფასების სისტემა იხ. სილაბუსებში

საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი მატერიალური
რესურსის შესახებ: უნივერსიტეტის სასწავლო აუდიტორიები, ბიბლიოთეკა,
სამკითხველო დარბაზი, კომპიუტერული ცენტრი.
ადამიანური რესურსი:
№

სახელი, გვარი

1.

დავით გეგეჭკორი

აკადემიური
თანამდებობა
სრული პროფესორი

პუბლიკაციები
დავით გეგეჭკორი, მაქოს დიპლომატია;
საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო
ჟურნალი ,,ინტელექტი'', ISSN 1512-0033;
№3(35); თბილისი 2009; გვ. 69-72
დავით გეგეჭკორი; ჯორჯ ვაშინგტონი და
ეკონომიკური რეფორმები; აწსუჰუმანიტარული ფაკულტეტის პერიოდული
სამეცნიერო ჟურნალი; ISSN 1512-09-53,
ტომი IX; ქუთაისი 2007; გვ.-351-355
დავით გეგეჭკორი; დამოუკიდებლობის
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დეკლარაციის ორი ნაკლებად ცნობილი
პარაგრაფი; კავკასიის მაცნე, ISSN 1512-0619;
№11; თბილისი 2005; გვ.101-104
დავით გეგეჭკორი; რონალდ რეიგანი
საბჭოთა სისტემის კრახი; კავკასიის მაცნე,
ISSN 1512-0619; №12; თბილისი 2005; გვ.8589
დავით გეგეჭკორი; შანხაის კომუნიკე;
ქართული დიპლომატია წელიდწლეული;
ISSN 1521-1518; №12; თბილისი 2005, გვ.316333

2.

გიორგი ღავთაძე

სრული პროფესორი

ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტების
დაგეგმვისა და პროგნოზირების ზოგიერთი
აქტუალური საკითხი; ჟ. საქართველოს
ეკონომიკა, №4-5 (78-79) 2005;
ფინანსური ბაზრების გლობალიზაცია და
ინვესტიციები; ჟ. ეკონომიკური პროფილი,
№2, აპრილი, 2007;
ინვესტიციური პოლიტიკა, მისი როლი და
შემუშავების პრინციპები თანამედროვე
პირობებში; ჟ. ეკონომიკური პროფილი, №4,
აპრილი, 2008;
რეგიონალიზაციის პროცესები და
რეგიონული პოლიტიკის ფორმირების
თავისებურებები თანამედროვე ეტაპზე;
თეუსუ ჰ.ს.ფ., სამეც. შრ. კრებ. „საზრისი“,
№6, ქუთაისი, 11.2008

3.

მამუკა შენგელია

სრული პროფესორი

1. მ.შენგელია, რელიგიურ და სხვა
მტკიცებულებათა ურთიერთმიმართების
საკითხისათვის//სტატიათა კრებული სამართლისა და პოლიტიკური აზროვნების
ისტორიის ნარკვევები, თინათინ
წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის
ინსტიტუტი,
თბ.,2010;
2. მ.შენგელია, "შეიარაღებული თავდასხმა"
და "შეიარაღებული თავდაცვა":
პრობლემები და
პრიორიტეტები (ნაწილი 2), ჟურნალი
"ცხოვრება და კანონი", № 3, 2009, გვ. 5-17;
3. მ.შენგელია, "შეიარაღებული თავდასხმა"
და "შეიარაღებული თავდაცვა":
პრობლემები და
პრიორიტეტები (ნაწილი 1), ჟურნალი
"ცხოვრება და კანონი", № 1, 2009, გვ. 20-31;
4. მ.შენგელია, შეიარაღებული ძალის
გამოყენების საერთაშორისოსამართლებრივი
საფუძვლები (ფილოსოფიური
შეხედულებებიდან დღევანდელობამდე),
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ჟურნალი
"ცხოვრება და კანონი", № 4, 2008, გვ. 13-20;
5. მ.შენგელია, ბირთვული იარაღის
აკრძალვის საერთაშორისოსამართლებრივი
პრობლემები, ჟურნალი " ცხოვრება და
კანონი", № 2, 2008, გვ. 93-100;
4.
5.

გოდერძი
თევდორაძე
თამილა არნანიაკეპულაძე

ასოც. პროფესორი
სრული პროფესორი

1. *

სამუშაო
ძალის
ბაზრის
ფუნქციონირების
სოციალურეკონომიკური
ასპექტები
საქართველოში
გარდამავალი
ეკონომიკის პირობებში, “უნივერსალი”.
ISBN 99940-51-33-4. თბილისი. 2005.

2. * ეკონომიკური თეორია. მეთოდური
მითითებანი
სემინარული
მეცადინეობებისათვის. ქუთაისი, 2006.

3. * ეკონომიკურ მოძღვრებათა ისტორია.
მეთოდური მითითებანი სემინარული
მეცადინეობებისათვის. ქუთაისი, 2006.

4. * ეკონომიკურ მოძღვრებათა ისტორია.
სასწავლო-მეთოდური
კომპლექსი.
ნაწილი I, ლექციათა კურსი. პაატა
გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი,
პაატა
გუგუშვილის
ეკონომიკის
ინსტიტუტი. ISBN: 978-9941-408-44-1,
2009

5. * ეკონომიკურ მოძღვრებათა ისტორია.
სასწავლო-მეთოდური
კომპლექსი.
ნაწილი
2.
ტესტებისა
და
სავარჯიშოების კრებული. ISBN: 9789941-417-46-7. 2009.
6.

ვასილ ფერაძე

ასოც. პროფესორი

1. პოლიტიკური რეალიზმი: ძალის
პრიმატის, ომისა და მორალის საკითხების
შესახებ საერთაშორისო ურთიერთობებში
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი. საქართველოს ისტორიის
პრობლემური საკითხები.შრომები, ტ. 2,გვ.
173-180. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
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უნივერსიტეტის გამომცემლობა

2009

2. საერთაშორისო ურთიერთობების
თანამედროვე ამერიკული სკოლა

მე-4

საერთაშორისო კონფერენციის მასალები
ამერიკისმცოდნეობაში. გვ. 361-370, აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
გამომცემლობა 2008
3. ,,დაყვავების" პოლიტიკის
კონსერვატიული ოპოზიცია.
საქართველოს მეცნიერებისა და
საზოგადოების განვითარების ფონდი.

7.

ოთარ ჭუმბურიძე

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი
,,ინტელექტი", 2(28),გვ. 55-58, თბილისი
2007
1. ო. ჭუმბურიძე, პოლიტოლოგიის

ასოც. პროფესორი

აქტუალური პრობლემები, ქუთაისი,
1997წელი, 95 გვერდი;
11. ო. ჭუმბურიძე, პოლიტიკური
კულტურა, როგორც პოლიტიკის
სუბიექტის აუცილებელი თვისება,
ქუთაისი 2006წ. 44 გვერდი;
2. ო. ჭუმბურიძე, პოლიტიკის სუბიექტი
და სუბიექტივიზმი პოლიტიკაში,
საერთაშორისო კონფერენცია.
თანამედროვე მეცნიერების აქტუალური
საკითხები, ქუთაისი, 2008წ.;
3. ო. ჭუმბურიძე, ხელისუფლებისა და
პოლიტიკის ძირითადი წყარო, ქუთაისი,
2009წ. 32 გვერდი.;
4. ო. ჭუმბურიძე, განსხვავებული
სოციალურ-პოლიტიკური სისტემების
დახლოებისა და შერწყმის თეორია,
(კონვერგენციის თეორია), ჟურნალი-
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თანამედროვე მეცნიერების აქტუალური
საკითხები, 2009წ. გვ. 245-249;
8.

ავთანდილ
ბუცხრიკიძე



ასოც. პროფესორი

ბუცხრიკიძე,

ელიტიზმი

დემოკრატია,

სტუ-ის

და

გამომცემლობა,

საისტორიო ვერტიკალები, ¹9, გვ. 110114;


ა.

ბუცხრიკიძე,

მ.

ბანძელაძე,

ჰუმანიზმი

პოლიტიკური

პროცესში,

სტუ-ის

მართვის

გამომცემლობა

,,საისტორიო ვერტიკალები” ¹17, 2008
წელი, გვ. 119-121;


ა.

ბუცხრიკიძე,

ტალახაძე,

ვ.

შუბითიძე,

ნიკო

საქართველოს

გ.

ნიკოლაძე
სზოგადოებრივი

პოლიტიკური

და

ეკონომიკური

განვითარების

შემაფერხებელი

მიზეზების

შესახებ,

სტუ-ის

გამომცემლობა
ვერტიკალები,”

,,საისტორიო
¹18,

წელი,

2009

გვ.

235-239;


ა.ბუცხრიკიძე,

მ.

ბანძელაძე,

მენაბდიშვილი,

ბიზნესში

ვ.

არსებული

მოპალური ღირებულებანი, ინოვაცია
¹3, ქუთ. 2008 წ. გვ 235-245;
9.

თამაზ
გოგბერაშვილი

1.

ასოც. პროფესორი

თ.

გოგბერაშვილი,

პოლიტიკური

მ.

ხვედელიძე,

ცნობიერების

დემოკრატიული

და

პოლიტიკური

კულტურის

ფორმირების

თავისებურებები. ქუთაისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2005.
2.

გ.

აბესაძე,

პოლიტიკური
პოლიტიკურ

გოგბერაშვილი,

კულტურა
სისტემაში,

სახელმწიფო
გამომცემლობა, 2008.
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თ.

ტრანზიტულ
ქუთაისის

უნივერსიტეტის

3.

გ.

აბესაძე,

პოლიტიკური
ქუთაისის

თ.

გოგბერაშვილი,

მეცნიერების

სახელმწიფო

შესავალი,

უნივერსიტეტის

გამომცემლობა, 2007.
10.

შოთა ლომინაშვილი

ასოც. პროფესორი

1. ეკონომიკური კრიზისების ისტორია,
მიზეზები და პარალელები. ჟურნალი
ეკონომიკური პროფილი, №7. 2010 წ. გვ. 815.
2. Внешнеторговая политика и тенденции
внешней торговли Грузии на современном
этфпе становления риночной экономики.
Материалы
3. ეკონომიკური თეორია (პრაქტიკული
ეკონომიკური საქმიანობის
ზოგადთეორიული პრინციპები) - ქუთაისი
2008 წ. 248 გვ.

международной научнопрактической конаеренции,
"актуальные проблемы экономики,
ьунеджмента и мркетинга", Белгород
2010 г. часть 2, стр. 204-208.
11.

გიორგი ჭიღვარია

გიორგი

ისტ.აკადემ.დოქტ.

ჭიღვარია

ქემალისტური

_

რევოლუცია

და

გეოპოლიტიკა,

II

თურქეთის
რესპუბლიკური

სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, (ამას პროგრამა) ქუთ., 2004. გვ. 289-291
გიორგი ჭიღვარია _ ისლამის გავლენა
თანამედროვე

თურქეთის

პოლიტიკაზე,

საისტორიო მაცნე, ბათუმი 2010
გიორგი

Qჭიღვარია

-

თურქეთის

გეოპოლიტიკა (1990-2010)
12.

ირმა გოგოლიძე

მიგრაციული პროცესები კავკასიაში (XIX
საუკუნე), ჟურნალი ,,ინტელექტი”, ¹3(32),
თბილისი, 2008, გვ.81-84
ბრესტ-ლიტოვსკის საზავო
ხელშეკრულება და ბათუმის ოლქის
საკითხი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ,,ქართველური
მემკვიდრეობა”, XII, ქუთაისი, 2008, გვ.
63-67,
ბათუმის საკითხი რუსეთის
საგარეო
პოლიტიკაში (XIX საუკუნის 70-იანი
წლები), ჟურნალი ,,კავკასიის მაცნე”, ¹12,
თბ., 2005, გვ.81-84.
Gგერმანია-ოსმალეთის ინტერესთა
დაპირისპირება და ამიერკავკასია, აკაკი

ისტ.აკადემ.დოქტ.
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13.

ეკა არჩვაძე

ასოცირებული
პროფესორი

14.

ეკა ონიანი

ასოცირებული
პროფესორი

წერეთლის სახელობის ქუთაისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები,
ტ.3 (37), ქუთაისი, 2005, გვ.28-35,
არჩვაძე ე. პირობითი სემანტიკის მქონე
იმპლიკაციური
ზეფრაზული
ერთიანობები
(ინგლისური
და
ქართული ენების მასალაზე), ქსუ,
ქართველური მემკვიდროება, ქუთაისი
2005, ტ IX გვ. 21-26;
არჩვაძე
ე.
იმლიციტური
პირობის
შემცველი
გამოთქმების
კომუნაკაციური
ინტანციები
(ინგლისური და ქართული ენების
მასალაზე)
საქართველოს
მეცნიერებათა
აცადემია,
არნ.
ჩიქობავას
სახელობის
ენათმეცნიერების
ინსტიტუტი,
ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოება,
საენათმეცნიერო ძიებანი, თბილისი
2005, ტ XVIII გვ. 274-280;
არჩვაძე
ე.
იმლიკაციური
ტექსტის
სტრუქტურა
როგორც
ტექსტის
ერთეული,
საქართველოს
მეცნიერებათა
აკადემია,
არნ.
ჩიქობავას
სახელობის
ენათმეცნიერების
ინსტიტუტი,
ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოება,
საენათმეცნიერო ძიებანი, თბილისი
2005, ტ XIX გვ.24-31;
არჩვაძე ე. აზრობრივი იმლიკატურები და
იმლიციტური მნიშვნელობები, ქსუ,
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ფაკულტეტის შრომები, ქუთაისი 2005,
ტVII(I) გვ.204-213;
ე. oniani, Targmanis enobrivi arsi,
humanitarul
mecnierebaTa
fakultetis Sromebi, t.II (1), quTaisi,
2001, gv. 100-106
e.
oniani,
Targmanis
ekvivalentobis
problema,
humanitarul
mecnierebaTa
fakultetis Sromebi, t.IV (1), quTaisi,
2003, gv. 20-24
e. oniani,
komunikaciis erTi
martivi modelis Sesaxeb, “ama”-s II
respublikuri
samecniero
konferenciis Sromebi, qsu, 2004, gv.
151-153
e. oniani,
sityva “mniSvnelobis”
mniSvneloba
inglisur
enaSi,
saqarTvelos
mecnierebisa
da
sazogadoebis
ganviTarebis
fondi,
perioduli
samecniero
Jurnali
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“inteleqti”, #1 (21), Tbilisi, 2005, gv.
e. oniani sityvis konteqstualuri
mniSvneloba
komunikaciisas,
saqarTvelos
mecnierebaTa
akademia,arn.Ciqobavas
saxelobis
enaTmecnierebis
institute,
saenaTmecniero Ziebani, 2005, XVIII, gv.
296-302
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სასწავლო გეგმა
პროგრამის დასახელება: საჯარო მმართველობა
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: სოციალურ მეცნიერებათა მაგისტრი
კ/კ
№

კურსის დასახელება

1

კრ*

2

3

დატვირთვის
მოცულობა, სთ-ში

სულ

საკ

დამ

4

5

6

სემესტრი

ლ/პ/ჯგ/გ

I

II

III

IV

7

8

9

10

11

x

I. სავალდებულო კურსები
I.1.

კვლევის მეთოდები

SPM0010

5

125

39

86

24/12/0/3

I.2.

საერთაშორისო უსაფრთხოება და საგარეო პოლიტიკა

SPM0020

5

125

48

77

30/15/0/3

სახელმწიფოს პოლიტიკური სისტემა

SPM0030

5

125

39

77

24/12/0/3

I.4.

გეოპოლიტიკური თეორიები და

SPM0040

5

125

48

77

30/15/0/3

I.5.

ევროინტეგრაცია: პრობლემები და პერსპექტივები

SPM0050

5

125

48

77

30/15/0/3

I.3.

I.6.
I.7.

ბიუჯეტთაშორისი ურთიერთობები და სახელმწიფოს

SPM0010

რეგიონული პოლიტიკა - გ.ღავთაძე
ადამიანის უფლებათა ევროპული სამართლის პრეცედენტული

SLM0600

სამართალი

I.8.

სახელმწიფოს მართვა და ადგილობრივი თვითმმართველობა

I.9.

კოფლიქტები და მათი ტიპოლოგია

I.10.

სოციალიზმის თეორია და პრაქტიკა

I.11.

საერთაშორისო და რეგიონული

ორგანიზაციები

5
5

125

48

125

48

77

30/15/0/3

77

30/15/0/3

x
x
x
x
x
x

SPM0060

5

125

48

77

30/15/0/3

SPM0070

5

125

48

77

30/15/0/3

x

SPM0080

5

125

48

77

30/15/0/3

x

SPM0090

5

125

48

77

30/15/0/3

13

x

x

I.12.

თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობები

I.13.

პოლიტიკური ინსტიტუტები და პოლიტიკური პროცესი

I.14.

სოციოლოგიური კვლევები

I.15.

პრაქტიკა

SPM0100

5

125

39

86

24/12/0/3

x

SPM0110

5

125

39

86

24/12/0/3

x

SEM1180

5

125

40

85

24/12/0/4

x

5
სულ

x

75

-

II. არჩევითი კურსები **
II. 1.

უცხო ენა

II. 2.

ინსტიტუციური ეკონომიკური კონცეფციები

II. 3.
II. 4.
II. 5.
II. 6.

HEM0811

5

125

39

86

24/12/0/3

x

SPM0131

5

125

39

86

24/12/0/3

x

5

125

48

77

30/15/0/3

x

5

125

48

77

30/15/0/3

x

5

125

48

77

30/15/0/3

x

5

125

48

77

30/15/0/3

x

SPM0141

საერთაშორისო ურთიერთობების იდეოლოგიები და
თანამედროვე მსოფლიო

SPM0151

ქართული დიპლომატიისა და პლოიტიკური აზროვნების
ისტორია
პოლიტიკის ფილოსოფია

SPM0161

ელიტიზმის კლასიკური თეორიები და პოლიტიკური

SPM0171

ლიდერობა

სულ

x

15
SPM0180

სამაგისტრო ნაშრომი

x

სულ

30

x

120
გამოყენებულ შემოკლებათა განმარტება: კრ.
ლექცია/პრაქტიკული/ჯგუფში მუშაობ, გამოცდა

-

კრედიტი,

საკ

-

14

საკონტაქტო,

დამ

-

დამოუკიდებელი

მუშაობა;

ლ/პ/ჯგ/გ

-

