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3. სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

 ბაკალავრის ხარისხი სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში; 
 ერთიანი ეროვნული სამაგისტრო გამოცდის შედეგები;
 სამაგისტრო პროგრამის სასპეციალიზაციო გამოცდა პოლიტიკის 

მეცნიერებაში 

4. საგამოცდო საკითხები: 

სამაგისტრო პროგრამა: პოლიტიკის მეცნიერება 

1. პოლიტიკის განსაზღვრება
2. პოლიტიკის შესწავლა
3. პოლიტიკური სისტემები
3. პოლიტიკური იდეოლოგიები
4. დემოკრატია
5. სახელმწიფო
6. ერები და ნაციონალიზმი
7. გლობალიზაცია
8. საშინაო პოლიტიკა
9. ეკონომიკა და საზოგადოება
10. პოლიტიკური კულტურა და ლეგიტიმურობა
11. წარმომადგენლობა, არჩევნები და ხმის მიცემა
12. პარტიები და პარტიული სისტემები
13. საზოგადოებრივი ჯგუფები, ინტერესთა ჯგუფები და საზოგადოებრივი მოძრაობები
14. კონსტიტუცია. 
15. სამართალი და სასამართლო სისტემები
16. საკანონმდებლო ხელისუფლება
17. აღმასრულებელი ხელისუფლება
18. პოლიტიკური ლიდერობა 
19. სახელმწიფო სამსახური
20. პოლიტიკური პროცესი და პოლიტიკური სისტემის ფუნქციონირება
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