ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თსუ მსოფლიოს
საუკეთესო
უნივერსიტეტების
1.5%-ში შედის

თსუ — N 1 არჩევანი
არის N 1 უნივერსიტეტი კავკასიის რეგიონში — N322, მსოფლიო უნივერსიტეტების 1,5%-ში. (U.S.
News&World Report 2019);
ჰყავს 300-ზე მეტი საერთაშორისო პარტნიორი უნივერისტეტი მსოფლიოს 56 ქვეყანაში;
ლიდერია სამხრეთ კავკასიის რეგიონში 2018-2020 სასწავლო წლებში ERASMUS+ საერთაშორისო
კრედიტ მობილობის /ICM/ პროგრამების ფარგლებში დაფინანსებული იმ სტუდენტებისა და პერსონალის რა
ოდენობით, რომლებიც ევროპის უნივერსიტეტებში ისწავლიან და აიმაღლებენ კვალიფიკაციას;
უნივერსიტეტში მოქმედებს 24 უცხოენოვანი პროგრამა — საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტო
რო და ერთსაფეხურიანი; მათ შორის საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე საჯარო მმართველობის და ქი
მიის, ABET აკრედიტებული ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიისა და კომპიუტერული მეცნიერებების
საბაკალავრო პროგრამები;
22000-მდე სტუდენტი (მათ შორის 900-ზე მეტი უცხოეთის მოქალაქე 50 ქვეყნიდან) სწავლობს 240-მდე
საგანმანათლებლო პროგრამაზე;
თსუ ყველაზე მოთხოვნადი უნივერსიტეტია საქართველოში — აბიტურიენტთა 1/3-სთვის პირვე
ლი არჩევანია;
თსუ ბიბლიოთეკებში განთავსებულია 8 მილიონი წიგნი და 22 მილიონზე მეტი გამოგონება/
პატენტი 60 ქვეყნიდან, სტუდენტებსა და პროფესორებს აქვთ წვდომა საერთაშორისო სამეცნიერო ელექტრო
ნულ ბაზებსა და რესურსებზე;
სტუდენტებს აქვთ შესაძლებლობა ჩაერთონ თსუ სამეცნიერო კვლევებში — ყოველწლიურად ტარ
დება 200-ზე მეტი სამეცნიერო პროექტი, ერთობლივ კვლევებში მონაწილეობს 3000-მდე უცხოელი მეცნიერი;
თანამედროვე სასწავლო სივრცეები – 16 კვლევითი ინსტიტუტი, 85-მდე სასწავლო ლაბორატორია. მათ
შორის: ფაბლაბი, SMART|Lab, SMART|AtmoSim-Lab, Bloomberg ლაბორატორია, სან დიეგოს უნივერსიტე
ტის მიერ მოდერნიზებული ფიზიკისა და ქიმიის ლაბორატორიები; მაღალი სიზუსტის თანამედროვე ბირთვულ
მაგნიტურ-რეზონანსული (ბმრ) სპექტომეტრი (400 MHz); თსუ ცოდნის გადაცემისა და ინოვაციების ცენტრი;
მულტიმედია ცენტრი, არქეოლოგიური საველე ბაზა გრაკლიან გორაზე, სახვითი ხელოვნების სტუდია და სხვა;
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უნივერსიტეტში გამოყოფილია 2,6 მლნ ლარზე მეტი სტიპენდიების, სტუდენტური პროექ
ტების და სტუდენტთა სწავლის საფასურის დაფინანსების მიზნით.
თსუ იძლევა აქტიური სტუდენტური, კულტურული და სპორტული ცხოვრების შესაძლებლო
ბას — ყოველწლიურად ტარდება 350-ზე მეტი სტუდენტური ღონისძიება; 70-ზე მეტი ტურნირი.
სტუდენტებს ემსახურება თანამედროვე საერთო საცხოვრებელი; განახლებული კაფეტერიები;
უნივერსიტეტს ჰყავს 300 000-ზე მეტი კურსდამთავრებული.

თსუ მისია
ეროვნულ და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრე
ბისა და საზოგადოების ინტელექტუალური, კულტურული და
სოციალ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა;
ახალი ცოდნის შექმნა, შენახვა და გავრცელება;

ხედვა
საზოგადოების მოთხოვნებთან და შრომის ბაზართან ჰარმონი
ზებული პროგრამები;
კვლევების გაზრდილი რაოდენობა;
პროცესების ინტერნაციონალიზაცია;

ღირებულებები
თსუ იზიარებს ევროპული უნივერსიტეტების დიდი ქარტიით გან
საზღვრულ იდეალებს;

თსუ დღეს
თსუ-ში დღეს სწავლობს 21 973 სტუდენტი (60,7% ქალი, 39,3
% კაცი);
2020 წლიდან სტუდენტთა ზღვრული ოდენობა 5000-ით გაიზ
არდა;
2020 წელს ყოველმა მესამე აბიტურიენტმა კვლავ თსუ აირჩია;
2019 წელს ჩაირიცხა 7081 სტუდენტი, მობილობით — 672;
აქ სწავლობენ სტუდენტები მსოფლიოს 50 ქვეყნიდან;
თსუ თანამშრომლები — აკადემიური 734;
სამეცნიერო 909;
მოწვეული ლექტორი და მასწავლებელი 1386;
ადამინისტრაციული და დამხმარე პერსონალი — 1229;
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2019 წელს, 2017 წელთან შედარებით თსუ-მ საბაკალავრო
პროგრამებზე 45%-ით მეტი სტუდენტი მიიღო.
ყოველი მესამე ჩარიცხული სტუდენტი გრანტოსანია.

თსუ - მსოფლიო რუკაზე

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
2019 წელს 4946 პირველკურსელი ჩაირიცხა
წელს 6546 პირველკურსელმა მოიპოვა
სახელმწიფო გრანტი
ყოველი მესამე გრანტოსანი თსუ-ს სტუდენტია

4946

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი არის მსოფლიო სა
უკეთესო უნივერსიტეტების 1,5%-ში. N 322 (1500 საუკეთესო უნივერსიტეტიდან) (U.S. News&World

4432

Report 2019);
ზედიზედ 4 წლის განმავლობაში შევიდა მსოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტების რანჟირებაში

3409

(2017, 2018, 2019, 2020);
რეგიონში პირველია შემდეგი მაჩვენებლებითაც: QS University Ranking Eastern Europe and Central Asia (N86); Round University Ranking 2019 (N 614); Shanghai Academic Ranking of the World Universities (თსუ ფიზიკის მიმართულება 2019 წელს N151-200);

2017
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2018

2019
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აკადემიური თავისუფლება და უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტონომია
უზრუნველყოფილია კონსტიტუციით
ახალი საკონსტიტუციო მუხლი 2018 წლის 16 დეკემბერს შევიდა ძალაში;
27-ე მუხლში ცვლილება თსუ-ს ინიციატივით შევიდა, რომლითაც უნივერსიტეტების ავტონომია
და აკადემიური თავისუფლებაა უზრუნველყოფილი;
ცვლილება შევიდა კანონში „მაუწყებლობის შესახებ“, რომელიც სახელმწიფო უნივერსიტე
ტებს საუნივერსიტეტო მაუწყებლობის უფლებას აძლევს;
მიმდინარეობს მოლაპარაკება სახელმწიფო და კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან სტუ
დენტთა შრომითი უფლებების დასაცავად;

უნივერსიტეტის მართვა
უნივერსიტეტის მთავარი მმართველობითი ორგანო არის 38 წევრიანი აკადემიური საბჭო. აკადემიურ
საბჭოში თითოეული ფაკულტეტიდან აირჩევა სამი წარმომადგენელი. თითოეული დამოუკიდებელი სა
მეცნიერო-კვლევითი ერთეულიდან – თითო წარმომადგენელი.
წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) არჩევა ხდება 4 წლის ვადით, საყოველთაო, პირდაპირი, თანას

წორი არჩევნების საფუძველზე, ფარული კენჭისყრით. სტუდენტები საბჭოს სრული შემადგენლობის ერთ
მესამედს შეადგენენ.
რექტორი უნივერსიტეტის უმაღლესი აკადემიური თანამდებობის პირია, არის აკადემიური საბჭოს თავ
მჯდომარე.
კანცლერი (ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი) არის უნივერსიტეტის უმაღლესი ადმინისტრაციული მმარ
თველი ფინანსური, მატერიალური და ადმინისტრაციული რესურსების სფეროში; წარმოადგენს უნივერ
სიტეტს საფინანსო-ეკონომიკურ ურთიერთობებში.
7 ფაკულტეტიდან თითოეულს მართავს არჩეული ფაკულტეტის საბჭო, დეკანის ხელმძღვანელობით.
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ხარისხის უზრუნველყოფა
ავტორიზაცია 2024 წლამდე;
უნივერსიტეტის ინტეგრირება უმაღლესი განათლების ევროპულ სივრცეში;
უნივერსიტეტის ინსტიტუციური ეფექტიანობის და განვითარების ხელშეწყობა;
პროგრამებში საერთაშორისო და ადგილობრივი შრომის ბაზრის მოთხოვნების გათვალის
წინება;
სწავლა-სწავლების ახალ მოთხოვნებთან შესაბამისობა, სწავლასა და კვლევაში თანამედ
როვე მიდგომების დანერგვა;
ორმაგი, ერთობლივი და საერთაშორისოდ აკრედიტებული პროგრამების განვითარების
ხელშეწყობა;
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სწავლა და კვლევა უნივერსიტეტში 7 ფაკულტეტსა და
16 სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში მიმდინარეობს
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სოციალურ და პოლიტიკურ
მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ფსიქოლოგიისა და განათლების
მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სტუდენტი – 3577

სტუდენტი – 2430

სტუდენტი – 1964

აკადემიური პერსონალი – 153

აკადემიური პერსონალი – 67

აკადემიური პერსონალი – 41

საგანმანათლებლო პროგრამები:
საბაკალავრო – 17, მათ შორის

მოწვეული პერსონალი – 134

6 ინგლისურენოვანი,

საგანმანათლებლო პროგრამები:

1 ქართულ - ფრანგული;

საბაკალავრო – 8,

სამაგისტრო – 19, მათ შორის
1 ინგლისურენოვანი;

სამაგისტრო – 17, მათ შორის

მოწვეული პერსონალი – 147
საგანმანათლებლო პროგრამები:
საბაკალავრო – 6,

სადოქტორო – 11, მათ შორის

3 ინგლისურენოვანი

სამაგისტრო – 10,

1 ინგლისურენოვანი.

სადოქტორო – 11

სადოქტორო – 7

ეკონომიკისა და ბიზნესის
ფაკულტეტი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტი

სტუდენტი – 5727

სტუდენტი – 4970

აკადემიური პერსონალი - 96

აკადემიური პერსონალი – 188

აკადემიური პერსონალი – 85

საბაკალავრო – 4,მათ შორის
1 ინგლისურენოვანი
სამაგისტრო – 6, მათ შორის
1 ინგლისურენოვანი,
1 ქართულ - ფრანგული;
სადოქტორო – 3
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მოწვეული პერსონალი – 269
საგანმანათლებლო პროგრამები:
საბაკალავრო – 33, მათ შორის
2 რუსულენოვანი
სამაგისტრო – 36, მათ შორის
2 რუსულენოვანი

სტუდენტი – 1564
აკადემიური პერსონალი – 102
მოწვეული პერსონალი – 127
საგანმანათლებლო პროგრამები:
ერთსაფეხურიანი – 3, მათ შორის
1 ინგლისურენოვანი
სამაგისტრო – 2, მათ შორის
1 ინგლისურენოვანი
სადოქტორო – 3

იურიდიული ფაკულტეტი

სტუდენტი - 6416
საგანმანათლებლო პროგრამები:

მედიცინის ფაკულტეტი

მოწვეული პერსონალი – 144
საგანმანათლებო პროგრამები:
საბაკალავრო – 2,
სამაგისტრო – 5, მათ შორის
2 ინგლისურენოვანი;

სადოქტორო – 10, მათ შორის

სადოქტორო – 2, მათ შორის

1 ქართულ-ფრანგულენოვანი

1 ინგლისურენოვანი;
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უცხოენოვანი
საგანმანათლებლო
პროგრამები

თსუ 2020 წელს გთავაზობთ

220 პროგრამა, მათ შორის:

67

საბაკალავრო პროგრამა

10

საბაკალავრო
პროგრამა

3

ერთსაფეხურიანი პროგრამა

24

უცხოენოვანი
პროგრამა

99

სამაგისტრო პროგრამა

49

სადოქტორო პროგრამა

10

სამაგისტრო
პროგრამა

1
3

მასწავლებელთა მომზადების
ინტეგრირებული პროგრამა
2020-2021 სასწავლო წლიდან თსუ სტუდენტებს საერთაშორისოდ
აკრედიტებულ პროგრამებს სთავაზობს:

სადოქტორო
პროგრამა

9

უცხოენოვანი
პროგრამა
მზადების
პროცესშია

1

ერთსაფეხურიანი
პროგრამა
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1

მასწავლებელთა მომზადების
პროგრამა

1

ქართულ ენაში მომზადების
პროგრამა

ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია — 50 სტუდენტი
კომპიუტერული მეცნიერება -130 სტუდენტი
თსუ-ს საბაკალავრო პროგრამა ქიმიაში (პირველი პროგრამა საქართველოში, რომელიც ამერიკის ქიმი
ური საზოგადოების მიერ იქნება სერტიფიცირებული) — 30 სტუდენტი
საქართველო მსოფლიოში 36-ე ქვეყანაა, სადაც ABET-ის აკრედიტირებული
პროგრამები მოქმედებს
საქართველო 24-ე ქვეყანაა, სადაც ACS-ის წარმომადგენლობა გაიხსნა
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ISET სამაგისტრო პროგრამა
სტუდენტთა 12-მა ნაკადმა
დაასრულა წარმატებით
კურსდამთავრებულთა 98% დასაქმებულია პრო
ფესიით. მათი საშუალო ხელფასი 4-ჯერ აღემატება

ISET საბაკალავრო პროგრამაზე მზარდი მოთხოვნა

სტატისტიკის სამსახურის საშუალო შემოსავლის მო
ნაცემებს
მაღალი მოთხოვნის შედეგად 2017 წლიდან სკოლა
აბიტურიენტებს საბაკალავრო პროგრამასაც სთავა
ზობს
ISET-ის ინგლისურენოვან საბაკალავრო პროგრამა
ზე ყოველწლიურად ყველაზე მაღალქულიანი სტუ
დენტები ირიცხებიან
სკოლაში 11 ქვეყნის წარმომადგენელი სწავლობს;

სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის
პროგრამები თსუ-ში
SDSU-TSU
2015 წლიდან თსუ-ში მოქმედებს SDSU საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე /ABET,CSA,WASC/ საბაკალავ
რო პროგრამები STEM დარგებში და გაიცემა ამერიკული დიპლომიც;
პროგრამებმა ახლახანს მიიღეს ABET ექსპერტების მაღალი შეფასება;
SDSU თანამშრომლობით თსუ-ში განახლდა და თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღიჭურვა ლაბორატორიები
და აუდიტორიები;
SDSU პროგრამებზე საქართველოში 600-მდე სტუდენტი სწავლობს, მათ შორის თსუ-ში 480;
სტუდენტების 34% ქალია.
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ორმაგი ხარისხის მიღების
შესაძლებლობას იძლევა
შემდეგი პროგრამები:
სამაგისტრო პროგრამები: • კიოლნის უნივ
ერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამა LL. M.
Zu Koln (გერმანულენოვანი) • სამაგისტრო
პროგრამა „ტურიზმი“ Université Lyon 2.
სადოქტორო პროგრამები — საერთაშორი
სო პროგრამა მათემატიკაში (ინგლისურენო
ვანი) University of Gottingen — ევროპული
ლიტერატურა (ქართულ-ფრანგული) – Universita di Bologna
ქ. შპაიერის ადმინისტრაციულ მეცნიერებ
ათა

უნივერსიტეტთან

თანამშრომლობით

10 წელია თსუ-ში „საჯარო მმართველობის“
პროგრამა ხორციელდება.
ჰარვარდის სამართლის სკოლა და თსუ იურ
იდიული ფაკულტეტი წარმატებით ახორცი
ელებენ ერთობლივ სასერტიფიკატო პროგ
რამას.
Volkswagen Foundation-ის დაფინანსებით

თსუ „საჯარო მმართველობის“ პროგრამა
პროგრამა ხორციელდება თსუ და გერმანიის ქ. შპაიერის ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა უნივერსიტეტის
თანამშრომლობით;
აქვს საერთაშორისო აკრედიტაცია და გასცემს შესაბამის დიპლომს;
100-მდე სტუდენტმა გაიარა სასწავლო პრაქტიკა ევროპის ქვეყნების სხვადასხვა საჯარო დაწესებულებაში;

და ორ გერმანულ უნივერსიტეტთან თანამ
შრომლობით სადოქტორო პროგრამაში „ფი
ზიკა“ ინტეგრირდა ინგლისურენოვანი მოდუ
ლი - Universität Bonn Universität Siegen.
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თსუ საერთაშორისო ურთიერთობა
თსუ-ს ინსტიტუციური პარტნიორების, უნივერსიტეტების და კვლევითი ცენტრების რიცხვი 56 ქვეყანაში
300-ს აღწევს;
2015-2020 წლებში დაფინანსებულია 256 პროექტი ევროპის 26 ქვეყნის 106 უნივერსიტეტთან თანამ
შრომლობით, 2020-2022 წლებში 128 საპროექტო განაცხადი გაკეთდა Erasmus+ საერთაშორისო მობი
ლობის ფარგლებში;
2015-2019 წლებში გაცვლით პროგრამებში თსუ-ს 1500-ზე მეტმა სტუდენტმა და აკადემიურმა პერსონალმა
მიიღო მონაწილეობა ევროპის 26 ქვეყანაში;
ამ მონაცემებით თსუ ლიდერია საქართველოში;
თსუ-ში სწავლობს უცხოეთის 900 მოქალაქე მსოფლიოს 50 ქვეყნიდან.

საერთაშორისო გაცვლითი
პროგრამები აზიაში
აზიაში თსუ თანამშრომლობს 10 ქვეყნის 26
უნივერსიტეტთან;
თსუ ყოველწლიურად იღებს მონაწილეობას
Asia Science Camp-ში, აზიის სხვადასხვა ქვე
ყანაში (იაპონია, სინგაპური, ისრაელი, ტაილ
ანდი, მალაიზია, ინდონეზია და ა.შ.);
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კვლევა თსუ-ში
ყოველწლიურად თსუ-ში ხორციელდება 200-ზე მეტი პროექტი, მათ
შორის 2019 წელს — 19 საერთაშორისო გრანტი;
შოთა რუსთაველის სახელობის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
კონკურსებში 2019 წელს თსუ-ს მონაწილეობით წარდგენილმა 80მა პროექტმა გაიმარჯვა;
რუსთაველის ფონდის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგ
რამების საგრანტო კონკურსში (PHDF) / PhD Scholarships 2019
— გამარჯვებული პროექტების 52% (29) თსუ დოქტორანტების,
ფუნდამენტური კვლევების სახელმწიფო კონკურსში გამარჯვებული
პროექტების 29% (18), ახალგაზრდა მკვლევრების დაფინანსებუ
ლი პროექტების 37% თსუ დოქტორანტებისა და მკვლევრების ავ
ტორობითაა;
გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2019 წლის კონკურსში გამარჯვებუ
ლი 4 პროექტიდან ერთი თსუ-სია;
2019 წელს თსუ-ის თანამშრომლების ავტორობით გამოქვეყნდა 554 პუბლიკაცია საერთაშორისო რეცენ
ზირებად იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში (ელსევიერის Scopus-ის ბაზის მონაცემები);
უნივერსიტეტს ინდუსტრიასთან თანამშრომლობით გამოქ
ვეყნებულია 100-მდე პუბლიკაცია (Scopus);
2019 წელს თსუ-ში დაცულია 90 სადოქტორო ნაშრომი;

თსუ სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტები
მაღალი ენერგიების ფიზიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი;
ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ს/კ ინსტიტუტი;
რაფიელ აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი;
ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი;
ალექსანდრე ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტი;
ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი;
ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი;
შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი;
პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი;
კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტი;
ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტი;
მიხეილ ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი;
ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი;
თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი;
პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი;
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი;
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საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობა
თსუ მეცნიერები ჩართული არიან მნიშვნელოვან საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტებში, მათ შორისაა:
ატომური ბირთვული კვლევების ევროპული ორგანიზაციის CERN და ATLAS ექსპერიმენტები, იულიხის კვლე
ვითი ცენტრის (გერმანია) COSY accelerator; იაპონიის პროტონების ამაჩქარებელთა კომპლექსზე (J-PARC)
მიმდინარე JEDI და Comet ექსპერიმენტები, ხმელთაშუა ზღვაში მიმდინარე KM3Net ექსპერიმენტი, პროექტი
FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) (გერმანია);
ერთობლივი პუბლიკაციები გამოქვეყნებულია 150-ზე მეტ საერთაშორისო პარტნიორთან ერთად (Scopus);
ერთობლივ კვლევებში ჩართულია 3000-მდე უცხოელი მეცნიერი;

საქართველო პირველი ქვეყანაა ევროკავშირის არაწევრი
ქვეყნებიდან, სადაც ევროპული აკადემიის
(Academia Europaea) რეგიონული ცენტრი გაიხსნა.
ცენტრი თსუ ე. ანდრონიკაშვილის სახ. ფიზიკის ინსტიტუტში
ფუნქციონირებს.
„ჩვენ დიდ იმედებს ვამყარებთ საქართველოზე და დარწმუნებული ვარ,
საქართველო მნიშვნელოვნად გაამდიდრებს ევროპულ მეცნიერებას“.
„აკადემია ევროპეას“ მმართველი საბჭოს წევრი,
ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) ვიცე-პრეზიდენტი
ევა კონდოროსი

22

23

თსუ სამეცნიერო ლაბორატორიები და მოდერნიზებული
სასწავლო სივრცეები
თსუ მეცნიერებსა და სტუდენტებს ემსახურება თანამედროვე სასწავლო სივრცეები – 16 კვლევითი ინსტიტუტი,
85-მდე სასწავლო ლაბორატორია. მათ შორის: ფაბლაბი, SMART|Lab, SMART|AtmoSim-Lab, Bloomberg ლა
ბორატორია, სან დიეგოს უნივერსიტეტის მიერ მოდერნიზებული ფიზიკისა და ქიმიის ლაბორატორიები; მაღა
ლი სიზუსტის თანამედროვე ბირთვულ მაგნიტურ-რეზონანსული (ბმრ) სპექტომეტრი (400 MHz); თსუ ცოდნის
გადაცემისა და ინოვაციების ცენტრი; მულტიმედია ცენტრი, არქეოლოგიური საველე ბაზა გრაკლიან გორაზე,
სახვითი ხელოვნების სტუდია და სხვა;

მოლეკულური, გენეტიკური და უჯრედული
დიაგნოსტიკის სამეცნიერო სასწავლო
ცენტრი „დიაგნოსტიკა“
თსუ-ში თანამედროვე ბიო-სამედიცინო ტექნოლოგიებით და
მოწინავე ინტელექტუალური ექსპერტიზით აღჭურვილი სამეც
ნიერო-სასწავლო ცენტრი დაფუძნდება და გააძლიერებს თსუ-ს
საგანმანათლებლო და კვლევით პოტენციალს და იქნება ერთა
დერთი ამ პროფილის კვლევითი ცენტრი რეგიონში. პროექტის
ავტორია ლუნდის უნივერსიტეტის (შვედეთი) პროფესორი, თსუ
ლექტორი, ზაალ კოკაია

ბიომედიცინის ლაბორატორია
2020 წელს იულიხის კვლევით ცენტრთან (Forschungszentrum
Jülich) თანაშრომლობით დაიწყება მუშაობა ბიომედიცინის ლა
ბორატორიის დაფუძნების თაობაზე, რომელიც 2021 წელს და
იწყებს ფუნქიონირებას.
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ქართული ენის ცენტრები ევროპულ უნივერსიტეტებში
2012 წელს ლაიდენის უნივერსიტეტში, თსუ-სთან თანამშრომლობით ქართული ენისა და კულტურის ცენტრი
გაიხსნა;
2020 წლიდან 6 ევროპულ უნივერსიტეტში ქართული ენის ცენტრების გახსნა იგეგმება:
ფრიდრიხ შილერის სახელობის იენის უნივერსიტეტი, გერმანია; Friedrich Schiller University Jena, Germany;
ბრემენის უნივერსიტეტი, გერმანია / University of Bremen, Germany;
კა'ფოსკარის უნივერსიტეტი, იტალია / Ca'Foscari University of Venice, Italy;
ეტვოშ ლორანტის უნივერსიტეტი, უნგრეთი / Eotvos Lorand University, Hungary;
ტარტუს უნივერსიტეტი, ესტონეთი / University of Tartu, Estonia;
ვილნიუსის უნივერსიტეტი, ლიეტუვა / Vilnius University, Lithuania;

თსუ პერიოდული სამეცნიერო გამოცემები
საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზებში
თსუ ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის ჟურნალი: „Georgian Mathematical Journal“ — WOS/
SCOPUS;
თსუ ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის ჟურნალი „Memoirs on Differential Equations and
Mathematical Physics“ – WOS/SCOPUS;
თსუ ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის ჟურნალი „Transactions of A. Razmadze Mathematical
Institute“ WOS/SCOPUS / ScienceDirect;
თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ჟურნალი: „Bulletin
of TICMI“ – SCOPUS;
თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ჟურნალი: „Lecture
Notes of TICMI“ — SCOPUS;
თსუ შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ჟურნალი „Sjani“ (http://www.
sjani.ge/) — ERICH PLUS;
თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის ჟურნალი „Ekonomisti“ (http://ekonomisti.tsu.
ge/?leng=eng&cat=nomer) — ERICH PLUS;
თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის რეფერირებადი და რეცენზირებადი საერთაშორისო სამეცნი
ერო-ანალიტიკური ჟურნალი „ეკონომიკა და ბიზნესი“ — ERICH PLUS;
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თსუ ბიბლიოთეკებში (თსუ ბიბლიოთეკა და ერ
ოვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა) დაცულია 8
მილიონი წიგნი და პერიოდული გამოცემა, 22
მილიონამდე გამოგონება/პატენტი. მკითხველს
აქვს წვდომა თანამედროვე სამკითხველო დარ
ბაზებთან, მუდმივად განახლებადი ფონდების
ელექტრონულ ვერსიებზე (www.ebooks.tsu.ge).
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უნივერსიტეტის პროფესორებსა და სტუდენტებს აქვთ ღია წვდომა ისეთ უმნიშვნელოვანეს ელექტრონულ ბა
ზებსა და რესურსებზე, როგორიცაა: Elsevier, Scopus (www.scopus.com), Sciencedirect (www.sciencedirect.
com), EBSCO Econlit (https://goo.gl/ptblg3), (Royal Society Journal Collection (www.royalsocietypublishing.
org), England Journal of Medicine (www.nejm.org), Oxford Textbook of Medicine (www.oxfordmedicine.com),
BioOne (www.bioone.org), ECD-Library (www.oecd-ilibrary.org), Cambridge Journals Online (www.journals.
cambridge.org), HINARI Health Access to Research Initiative – www.who.int/hinari). ეს, და მრავალი სხვა
რესურსი მათ მსოფლიო სამეცნიერო სიახლეების რეალურ დროში გაცნობის და მსოფლიო წამყვან უნივერსიტე
ტებთან თანაბარი შესაძლებლობების ფლობის საშუალებას აძლევს.
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სასწავლო რესურსები
თსუ-ს აქვს აკადემიური და კვლევითი დანიშნულების 27 შენობა.
ყოველწლიურად თსუ ლაბორატორიების, აუდიტორიებისა და ბიბლიოთეკის განახლებაზე რამდენიმე მილიონ
ლარს ხარჯავს.

განახლებული ინფრასტრუქტურა
უნივერსიტეტის მეორე კორპუსის რეაბილიტაციის პირველი ეტაპის სამუშაოები დასრულდა:
გამაგრდა შენობის საძირკველი, შეიცვალა სახურავი და ფანჯრები. გარემონტდა სველი წერტილები და მოეწყო
გათბობის ცენტრალური სისტემა. განხორციელდა ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 5,7 მლნ ლარი;
რეაბილიტაციის მეორე ეტაპზე შესრულდება შენობის შიდა სარემონტო სამუშაოები. რეაბილიტაციის შემდეგ
თსუ მეორე კორპუსი ყველა საერთაშორისო სტანდარტს დააკმაყოფილებს.
გარემონტდა არაერთი სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის სივრცე; რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ეკონომიკ
ის საერთაშორისო სკოლის შენობას და პროფესიული სწავლების ცენტრის ქუთაისის ფილიალს; გარემონტდა
მაღლივი კორპუსის ფოიე. ბიბლიოთეკის შენობაში გარემონტდა საგამოცდო ცენტრის ფართები, სამკითხველო
დარბაზები.
პირველი კორპუსის ეზოში „ჩაის სახლი“ გაიხსნა, რომელსაც გარდა კაფეტერიისა, კულტურული სივრცის
დატვირთვაც აქვს.
მაღლივ კორპუსში ფუნქციონირებს ახლადგახსნილი კაფეტერია.
კვების ობიექტი გაიხსნება ბიოლოგების კორპუსშიც.
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სასწავლო რესურსები მედიცინის ფაკულტეტებისთვის

სტუდენტური საერთო საცხოვრებელი

მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტებს საშუალება აქვთ 10-ზე მეტ მაღალი სტანდარტით აღჭურვილ კლინიკაში
გაიარონ პრაქტიკა. მათ შორის:
„ქეთევან გოგილაშვილის სტომატოლოგიის ცენტრი;
„ალბიუსი“; შპს „დენტექსი 95“;
შპს „აკად. ო. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრი“;
შპს „სჯს დენტალ ჯორჯია“.

2017 წლიდან თსუ-ში სტუდენტთა ახალი საცხოვრებელი ამოქმედდა. საერთო საცხოვრებელი 320 ადგილი
ანია და ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზეა განთავსებული. კომპლექსი მოიცავს 3 საცხოვრებელ კორპუსს
და ადმინისტრაციულ შენობას. ასევე კაფეტერიას, საკონფერენციო ოთახს, სამედიცინო პუნქტს, ბიბლიოთეკას,
კომპიუტერების ოთახს, სამრეცხაოს და სხვა დამხმარე სახის ინფრასტრუქტურას. შენობის გარეთ მოწყობილია
ღია ტიპის სპორტული მოედანი, გარე ტრენაჟორები.
ასევე მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ თბილისში, თსუ მაღლივი კორპუსის ტერიტორიაზე 3000 სტუდენტზე
გათვლილი, საერთაშორისო სტანდარტის, ახალი სტუდენტური ქალაქი აშენდება.
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დაფინანსების შესაძლებლობები თსუ-ში
2020 წლისთვის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საბაკალავრო პროგრამებზე სწავლის წლიური საფასური
2250 ლარია (საქართველოს მოქალაქეებისთვის).
ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე 100%-იანი სახელმწიფო გრანტის (2250 ლარი) მოპოვების შემთხვევაში სწავლა სრუ
ლად დაფინანსდება. ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე 70%-იანი (1575 ლარი) და 50%-იანი (1125 ლარი) სახელმწიფო
გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, მიღებული გრანტის მოცულობა გამოაკლდება სწავლის საფასურს.
ასევე უნივერსიტეტში მოქმედებს სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებული პროგრამები და არსებობს დაფინანსე
ბის დამატებითი შესაძლებლობები.

სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული
საბაკალავრო პროგრამები
მასწავლებელთა მომზადების პროგრამა
მათემატიკა
ფიზიკა
ქიმია
ბიოლოგია
ეკონომიკა-ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე
ისტორია
ფილოლოგია-ქართული ენა და ლიტერატურა
ფილოსოფია
არქეოლოგია

სტიპენდიები
„სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“: 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი (2019 წლის პირ
ველი იანვრიდან 28 თებერვლის ჩათვლით) 639 სტუდენტი; 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი
(2019 წლის პირველი მარტიდან 31 ივლისის ჩათვლით) 594 სტუდენტი; 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის
სემესტრი (2019 წლის პირველი ოქტომბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით) 670 სტუდენტი. თვეში 150 ლარი (ერთი
სემესტრის განმავლობაში), თითოეულზე 5 თვე — 750 ლარი (საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტუ
რისა და სპორტის სამინისტრო).
„ოთარ ჩხეიძის სახელობის სტიპენდია“ (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი): ერთი სტუდენტი, თვე
ში 200 ლარი, წლიური 2400 ლარი (მიზნობრივი კერძო პირი).
„მიხეილ სვანიძის სახელობის სტიპენდია“ (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი): ერთი სტუდენტი;
თვეში 250 ლარი; 10 თვე-2500 ლარი; (მიზნობრივი კერძო პირი).
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სომხეთის რესპუბლიკის მოქალაქის სტიპენდია — თვეში 300 ლარი თითოეულზე, 4 სტუდენტი, თვეში
1400 ლარი, 11 თვე, სულ 13200 ლარი (საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სა
მინისტრო).
გაცვლითი პროგრამით ჩამოსულ სტუდენტთა სტიპენდია (ეკ. შემოსავლები) — 11 სტუდენტი, სულ
7120.83 ლარი.
სან დიეგოს სტუდენტების სტიპენდია: 3 სტუდენტი, გაიცემა ერთჯერადად თითოეულზე 2500 აშშ დოლარის ექვი
ვალენტი ლარში. სულ 7500 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარში (ერთი სემესტრის სტიპენდია).
ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის სტიპენდია (ეკ. შემოსავლები) — ყოველთვიურად იცვლება სტუდენ
ტების რაოდენობა და სტიპენდიის თანხაც.
„სტიპენდია უნგრელი სტუდენტებისა და მკვლევრებისათვის 2019 წელს საზაფხულო სკოლებში
მონაწილეობისთვის“ — ერთჯერადი, ერთი სტუდენტი — 800 ლარი (საქართველოს განათლების, მეცნიერებ
ის, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო).
ჩინელი სტუდენტი — 900 ლარი, 3 თვე, სულ 2700 ლარი (საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა
და სპორტის სამინისტრო).
„ალექსანდრე რონდელის სახელობის სტიპენდია“ (სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტე
ტი): ერთი სტუდენტი, თვეში 200 ლარი, 5 თვე, სულ 1000 ლარი (საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო
ურთიერთობების კვლევის ფონდი).
„გვანჯი მანიას სახელობის სტიპენდია“ (ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი): ერთი
სტუდენტი, თვეში 150 ლარი, 5 თვე, სულ 750 ლარი; (მიზნობრივი კერძო პირი).
სტიპენდია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ, სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების ცენტრის აბიტურიენტთა მოსამზადებელი განყოფილების აბიტურიენტებზე:
ერთჯერადი სტიპენდია, 2019 წლის 18 აპრილიდან 19 ივლისამდე,) 70 სტუდენტი, თვეში 10500 ლარი; (საქარ
თველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო)

საუნივერსიტეტო დაფინანსება
სტუდენტთა (ბაკალავრიატი/მაგისტრატურა/ერთსაფეხურიანი სამედიცინო): 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხუ
ლის სემესტრის სწავლის საუნივერსიტეტო დაფინანსების საერთო ოდენობა 300 000 ლარი; 2019-2020 სასწავ
ლო წლის შემოდგომის სემესტრებში სწავლის საუნივერსიტეტო დაფინანსების საერთო ოდენობა 300 000 ლარი.
სტუდენტების ჩართულობით განხორციელებული, შედეგზე ორიენტირებული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის
ათვის გათვალისწინებულია 600 000 ლარი.
სტუდენტების გაცვლითი პროგრამებისთვის, სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციებისთვის, იმიტირებული პროცე
სებისთვის და სხვა დაფინანსებისათვის გამოყოფილია 310 250 ლარი.
სტუდენტთა ექსპედიციის და პრაქტიკის დაფინანსებისათვის გათვალისწინებულია 121 000 ლარი (ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტი - 30000 ლარი; ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი - 56000
ლარი; სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - 35000 ლარი).
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თსუ მედიისა და ტელეხელოვნების საზოგადოებრივი კოლეჯი

თსუ პროფესიული განათლების ცენტრი

2018 წლიდან ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო სივრცეს მე

თსუ პროფესიული განათლების ცენტრი სასწავლო პროგრამებს თბილისსა და ქუთაისში ახორციელებს. სასწავ

დიისა და ტელეხელოვნების საზოგადოებრივი კოლეჯი შემოემატა. აქ შეუძლიათ ახალგაზრდებს დაეუფლონ

ლო პროგრამები:

ჟურნალისტის, ტელეწამყვანის, ოპერატორის თუ სხვა ტელე-ხელოვნებას, თეორიულთან ერთად პრაქტიკული
ცოდნაც შეიძინონ. აქვე მიიღებენ პირველ სამუშაო გამოცდილებას და პირველ მედია-პროდუქტსაც შექმნიან.
წელს კოლეჯს არსებობის 30 წელი უსრულდება. მის სიცოცხლისუნარიანობას უპირველეს ყოვლისა განაპი
რობებს კარგად ორგანიზებული სასწავლო პროგრამები, ტექნიკური ბაზა, კომპეტენტური ადმინისტრაცია და
მოწვეული კვალიფიციური სპეციალისტები; ნდობა საზოგადოების, მედია მწარმოებლების და პარტნიორების
მხრიდან. კოლეჯმა 2019 წელს 30 წლის იუბილე აღნიშნა კოლეჯის პროფესიული პროგრამები:
რეპორტიორი;
ტელე-რადიო წამყვანი;
ტელერეჟისურა;
ვიდეოსაოპერატორო ხელოვნება;

2019 წელი - 7 აპლიკანტი ერთ ადგილზე
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ტელეეთერის დიზაინი;
ვიდეომონტაჟი;
ფოტოგრაფია.

ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი;
ბიბლიოთეკარი;
საბაჟო საქმე;
სატვირთო გადაზიდვების ლოჯისტიკა;
საოფისე საქმე;
ტუროპერატორი;
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის გიდი;
შემფასებელი.

2019 წელი - 6 აპლიკანტი ერთ ადგილზე
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თსუ საბავშვო უნივერსიტეტი
თსუ საბავშვო უნივერსიტეტის მიზანი მოსწავლეებში სწავლისადმი, მეცნიერებისადმი ინტერესის გაზრდა და
გაფართოებაა.
საბავშვო უნივერსიტეტი მოსწავლეებს მრავალ პროგრამას სთავაზობს: ღია კარის დღეები, შეხვედრები,
ლექციები, „ნორჩთა სკოლები“, ზამთრის და ზაფხულის სკოლები, პროექტი „თსუ დესპანი“, კონფერენციები,
ვიქტორინები, ლაბორატორიული მეცადინეობები, ლექციები პროფორიენტაციაში და სხვ. აღნიშნულ პრო
ექტებში მონაწილეობა ხელს უწყობს მოსწავლის მიერ სხვადასხვა პროფესიის გაცნობას, პროფესიის მეტად
გააზრებულად არჩევას.
ღონისძიებები იმართება როგორც უნივერსიტეტში, ასევე დედაქალაქის და საქართველოს რეგიონის სკო
ლებში. 2020 წლის გაზაფხულზე საბავშვო უნივერსიტეტმა ონლაინ აქტივობებიც დაამატა.

თსუ უწყვეტი განათლება
უნივერსიტეტი ყველა დაინტერესებულ პირს დიპლომის შემდგომი განათლების
შესაძლებლობას აძლევს
თსუ უწყვეტი განათლების ცენტრის მისიაა, საზოგადოებას მისცეს საშუალება გამოიყენოს უნივერსიტეტის
რესურსები და გამოცდილება პროფესიული და პიროვნული განვითარებისთვის, კვალიფიკაციის ამაღლე
ბისთვის, ახალი პროფესიული უნარების შეძენისთვის.
ცენტრი იკვლევს საჭიროებებს და უნივერსიტეტის აკადემიურ და ადმინისტრაციულ პერსონალს სთავა
ზობს მიზნობრივი კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებს. შრომითი ბაზრისა და სოციალური მოთხოვნე
ბის, საჭიროებების კვლევის საფუძველზე კი ქმნის სასერტიფიკატო და ტრენინგ-კურსებს ფართო საზოგა
დოებისთვის.
თსუ უწყვეტი განათლების ცენტრში ფუნქციონირებს საბავშვო უნივერსიტეტი და აბიტურიენტთა მოსამზა
დებელი განყოფილება.
აბიტურიენტთა მოსამზადებელი განყოფილება აბიტურიენტებს სთავაზობს მოსამზადებელ კურსებს ერთი
ანი ეროვნული გამოცდებისთვის, საატესტატო გამოცდებისთვის, საერთო სამაგისტრო გამოცდებისთვის.
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სტუდენტთა კარიერული განვითარების ცენტრი
მისია: სტუდენტების ხელშეწყობა მათი ცოდნის, ინტერესების, მისწრაფებების შესაბამისი დასაქმების შესაძლებ
ლობების ძიებაში შრომის ბაზარზე თავის დამკვიდრებისა და წარმატებული პირადი და პროფესიული თვითრე

თსუ კურსდამთავრებულები
საერთაშორისო შრომით
ბაზარზე
თსუ კურსდამთავრებული
გიორგი მეგრელი
Google-ს ლონდონის
ოფისში დასაქმდა

ალიზების მიზნით.

მიზნები და საქმიანობა:
სტუდენტების ხელშეწყობა დასაქმებისათვის აუცილებელი ზოგადი უნარ-ჩვევების განვითარებაში;
სტუდენტების ინფორმირება შრომის ბაზრის შესაძლებლობების, პერსპექტივების შესახებ ინდივიდუალური და
ჯგუფური კონსულტაციების საშუალებით;
რეგულარული ტრენინგები: CV, სამოტივაციო წერილი და სამუშაოს ძიების პროცესში საჭირო სხვა დოკუმენ
ტები; დამსაქმებელთან ინტერვიუ;
სტუდენტების დახმარება პროფესიულ ორიენტაციასა და თვითგამორკვევაში, პრიორიტეტების განსაზღვრაში

თსუ კურსდამთავრებული
სოფო შინჯიკაშვილი
ევროპაში Microsoft-ის
ყველაზე დიდ დეველოპერულ
ცენტრში მუშაობს

და საკუთარი განათლებისა და კარიერის
სწორად წარმართვაში;
სტუდენტების დახმარება დამსაქმებლებ
თან ურთიერთობაში: თემატური ღონის
ძიებები, სემინარები, შეხვედრები, და
საქმების ფორუმები;
დამსაქმებლებთან ურთიერთობა სტუ
დენტებისთვის დასაქმების სხვადასხვა
შესაძლებლობების ხელშეწყობის მიზნით
(სტაჟირება და სხვა).
2020 წლის გაზაფხულიდან სტუდენტთა
კარიერული განვითარების ცენტრმა, ტრა
დიციული საქმიანობის გარდა, სტუდენ
ტებს ონლაინ აქტივობებიც შესთავაზა.
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თსუ კურსდამთავრებული
მარიამ დევაძე კორპორაცია
ExxonMobil-ის ფილიალის
ფინანსური ანალიტიკოსი გახდა

თსუ-ში სანდიეგოს
უნივერსიტეტის
პროგრამის სტუდენტმა
ლუკა ლომთაძემ
სტაჟირება Facebook-ის
სათაო ოფისში გაიარა

დავით ცირეკიძე
ISET სამაგისტრო პროგრამის
კურსდამთავრებულმა სწავლა აშშ-ში გააგრძელა და სტენფორდის
უნივერსიტეტის ეკონომიკის დოქტორის ხარისხი მოიპოვა. დღეს
ის ვაშინგტონის წამყვან ეკონომიკურ კვლევით ცენტრში მუშაობს
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საერთაშორისო კონფერენციები თსუ-ში
თსუ-ში ყოველწლიურად 500-ზე მეტი ღონისძიება / სამეცნიერო კონფერენცია იმართება, რომელშიც სხვადას
ხვა დარგის წარმომადგენლები იღებენ მონაწილეობას და ერთმანეთს ცოდნასა და გამოცდილებას უზიარებენ.
26.02.2019 საერთაშორისო კონფერენცია ნეიტრინოების ფიზიკასა და ასტროფიზიკაში KM3NeT;
12.03.2019 სამეცნიერო კონფერენცია - „საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრება - 100“;
28.03.2019 CERN-ის მასტერკლასები თსუ-ში;
01.04.2019 სეზონური სკოლა „გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია — 2019“;
09.09.2019 საერთაშორისო კონფერენცია „ალბათობის თეორიასა და სტატისტიკაში;
09.09.2019 „ლანდშაფტური მეცნიერებების აქტუალური პრობლემები: გარემო, საზოგადოება, პოლიტიკა”;
12.09.2019 კონფერენცია „იდეოლოგია და ლინგვისტური იდეები“;
23.09.2019 თეორიული და ნაწილაკების ექსპერიმენტული ფიზიკის რეგიონული სადოქტორო პროგრამის
მე-7 სკოლა „კვანტური ქრომოდინამიკის მიჯნაზე“;
23.09.2019 საქართველოს ეროვნული ატლასისა და გეოგრაფიული ატლასის პრეზენტაცია;
26.09.2019 საერთაშორისო კონფერენცია „Functions of Neuroglia“;
26.09.2019 თეორიული და ნაწილაკების ექსპერიმენტული ფიზიკის რეგიონული სადოქტორო პროგრამის
ვორქშოპი;

მსოფლიო პოლიტიკური, სამეცნიერო და საზოგადოებრივი ლიდერების
შეხვედრები თსუ სტუდენტებთან
ყოველწლიურად უნივერსიტეტში 100-ზე მეტი საჯარო ლექცია იმართება. 2018-2019 წლებში საჯარო შეხვედ
რებსა და ლექციებში მონაწილეობდნენ:
გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი;
იტალიის პრეზიდენტი სერჯო მატარელა;
ვატიკანის საგარეო საქმეთა მინისტრი, არქიეპისკოპოსი პოლ რიჩარდ გალაჰერი;
ამერიკელ ებრაელთა კომიტეტის (AJC) აღმასრულებელი დირექტორი დევიდ ჰარისი;
სამურაების უმაღლესი მმართველი ოჯახის წარმომადგენელი ტოკუგავა ნარიმასა;
ცნობილი პროფესორი ეკონომიკის დარგში ჯეფრი დევიდ საქსი;
ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე, როუზ გოტმიოლერი;
საბერძნეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ნიკოს კოძიასი და სხვა.
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18.10.2019 JULAB-ის წამყვანი მასწავლებლების ვორქშოფი ქართველი მოსწავლეებისა და მასწავლებლე
ბისთვის;
24.10.2019 საერთაშორისო კონფერენცია: „ეთნოკულტურული მრავალფეროვნება და ინტერკულტურული
კომუნიკაცია საქართველოში“;
01.11.2019 სამეცნიერო კონფერენცია: „გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში“;
06.11.2019 კონფერენცია: TMPA -2019;
08.11.2019 კონფერენცია „სოციალური ფსიქოლოგიის აქტუალური საკითხები“;
23.01.2020 ევროპული უნივერსიტეტების ასოციაციის პირველი შეხვედრა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების
მიღმა. ვორქშოპი თსუ-ში ჩატარდა და მას 120-ზე მეტი უნივერსიტეტის წარმომადგენელი ეწვია;
27.01.2020 კონფერენცია „ნაკადის ტელესკოპების და სატესტო დასხივების მე-8 ვორკშოპი-2020“ - გაიმარ
თა თსუ მაღალი ენერგიების ფიზიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ორგანიზებით;
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საერთაშორისო ფორუმები თსუ-ში
#Datafest Tbilisi 2019 — 1000-ზე მეტი მონაწილე 24 ქვეყნიდან, 80-მდე სპიკერი და ტრენერი Google,
Facebook, Amazon და სხვა ცნობილი კომპანიებიდან; თსუ-მ უმასპინძლა TEDxTBilisi-საც, რომელსაც 1000-მდე
სტუმარი დაესწრო და სხვა.

„93-ე აუდიტორია“ — კლუბი ლიტერატურის მოყვარულთათვის
2018 წელს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კლუბი „93-ე აუდიტორია“

აღდგა. ამ აუდიტორიაში უნივერსიტეტის ისტორიის მანძილზე საინტერესო ლიტერატურული ღონისძიებები, ახ
ალგაზრდა მწერალთა შეხვედრა-დისკუსიები იმართებოდა.
ტრადიციის შესაბამისად, აუდიტორია კვლავ კრებს ლიტერატურის მოყვარულებს. პირველი შეხვედრები აქ პო
ეტებთან დავით მაღრაძესთან, ტარიელ ხარხელაურთან, ვახტანგ ჯავახაძესთან, ლია სტურუასთან და სხვებთან
ჩატარდა.

შეხვედრები „ჩაის სახლში“
თსუ რექტორის, გიორგი შარვაშიძის ინიციატივით, „ჩაის სახლში“ საზოგადოებრივი შეხვედრების ტრადიცია
დამკვირდრდა. რექტორი საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს ხვდება. შეხვედრებზე იგი
სტუმრებს განვლილი საქმიანობის ანგარიშს და სამომავლო გეგმებს აცნობს. უკვე შედგა შეხვედრები ჟურნა
ლისტებთან, მწერლებთან, მხატვრებთან და სხვა სფეროს წარმომადგენლებთან.
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თსუ მუზეუმი
თსუ მუზეუმი ათასობით ექსპონატს ინახავს, რომლებიც მუზე
უმის საგამოფენო დარბაზებში და 7 მუზეუმის სივრცეშია გან
თავსებული:
არქეოლიგიის მუზეუმი;
გეოგრაფიის მუზეუმი;
ზოოლოგიის მუზეუმი;
მინერალოგიის მუზეუმი;
პალეონტოლოგიის მუზეუმი;
უნივერსიტეტის ისტორიის მუზეუმი;
ქართული ემიგრაციის მუზეუმი;
2019 წელს თსუ მუზეუმის გუმბათქვეშ გაიხსნა ახალი საგა

მოფენო სივრცე

სტუდენტური პროექტები
2017 წლიდან უნივერსიტეტში სტუდენტური დაფინანსების ახალი, გამჭვირვალე წესი ამოქმედდა;

პროექტებს საგრანტო კონკურსის საფუძველზე ამტიცებს შვიდკაციანი საბჭო. საბჭოში პროფესორები, არასამ
თავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენლები შედიან;
2017-2019 წლებში სტუდენტთა სხვადასხვა ჯგუფების მიერ წარმოდგილი 462 პროექტი დაფინანსდა;

სტუდენტური პროექტების ჯამურმა ბიუჯეტმა 2,2 მილიონი ლარამდე შეადგინა.
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თსუ სტუდენტური კონკურსები
ლიტერატურული კონკურსი „შემოდგომის ლეგენ
და“ — კონკურსი დამწყებ მწერლებს პირველი სალიტერა
ტურო ნაბიჯების გადადგმას სთავაზობს. პარტნიორი კომპანია
„სილქნეტი“;
მარკეტინგული და პიარ-კონკურსი „მისია“ — ყო
ველწლიურად ახალი პარტნიორი ქართული ბრენდი; ბოლო
წლების პარტნიორი კომპანიები „ას ჯორჯია-დირსი“, IDS —
ბორჯომი — საქართველო; „გეოპლანტი“ (გურიელი); „ნატახ
ტარი“; „სანტე-ჯი-ემ-თი პროდუქტები“; თიბისი ბანკი.
„UNIკადრი“ — კონკურსი უნივერსიტეტის შენობის, სასწავ
ლო პროცესისა და სტუდენტური ცხოვრების ამსახველი საუკ
ეთესო კადრის გამოსავლენად;
პლანეტა „რიდმორი“ — სტუდენტური კონკურსი მხატვრუ
ლი ლიტერატურის მოყვარულთათვის. პარტნიორი გამომცემ
ლობა „წიგნები ბათუმში“; პროექტი 2020 წელს „სულაკაურის
გამომცემლობათან“ პარტნიორობით მიმდინარეობს და მას
„ლიტჰაიკერი“ ეწოდება.
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სტუდენტური ცხოვრება
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ყოველწლიურად ტარდება 350-ზე მეტი სტუდენტური ღონისძიება, მათ
შორისაა:
TSU Graduation 2019 — 2019 წელს თსუ 3000-მა სტუდენტმა დაამთავრა, ღონისძიებას ჯამში 6000-მდე
სტუმარი დაესწრო;
TSU Welcome Party 2019 — სტუდენტებისთვის გამართულ საღამოზე ქართველ მუსიკოსებთან ერთად
დეტროიტელმა არტისტმა კენი ლარკინმა დაუკრა; ღონისძიებას 8000-ზე მეტი სტუდენტი ესწრებოდა;
TSU New Year Party 2020 — სტუდენტების განწყობაზე დიჯეიმ და პროდიუსერმა Terrence Parker-მა და
Aleksandir Lawrence- მა იზრუნეს;
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თსუ სპორტი
უნივერსიტეტში მოქმედებს ალპინიზმის, კალათბურთის, ხელბურთის, ფუტსალის, ფრენბურთის, ათლეტიზმის,
მკლავჭიდის, მაგიდის ჩოგბურთის, მშვილდოსნობის და სხვა სპორტული კლუბები. წელიწადში სპორტის 19 სა
ხეობაში 70-ზე მეტი ტურნირი ტარდება.
2019 წელს თსუ საკალათბურთო გუნდი დუდუ დადიანის მემორიალური თასის მფლობელი გახდა; გუნდმა
სუპერლიგა 8 მოგებითა და 2 მარცხით დაასრულა და ახალ წელს პირველ ადგილზე შეხვდა;
101 წლის იუბილე თსუ კალათბურთის გუნდმა საგანგებოდ აღნიშნა – „თსუ-ჰიუნდაი“ ზურაბ საკანდელიძისა
და მიხეილ ქორქიას მემორიალური ტურნირის გამარჯვებული გახდა.
თსუ ფუტსალის გუნდი 2018-2019 წლების ფუტსალის ლიგის გამარჯვებული გახდა, „თსუ 2“ კი „ლიგა 2“ის გამარჯვებულია; ბოლო წლებია გუნდი ფუტსალის ევროპული უნივერსიადის წარმატებული მონაწილეა.
გუნდმა 2017 წელს ფინალში, 2018 წელს კი ნახევარფინალში იასპარეზა და ქართულ სტუდენტურ გუნდურ
სპორტში საუკეთესო შედეგი აჩვენა.
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თსუ კულტურა
უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს სტუდენტური თე
ატრი „სხვენი“, მუსიკალური ბენდი „Sun of Suns“,
„თსუ კაპელა“, „თსუ გორდელა“, ვაჟთა ვოკალუ
რი ანსამბლი „უნივერსიტეტი“, ქართული ხალხური
ცეკვის ანსამბლი „უნივერსიტეტი“, თანამედროვე
ცეკვების სექცია „TSU Modern“ და ანალოგიური სა
ხელწოდების ანსამბლი, მხიარულთა და საზრიანთა
კლუბი და სხვა.
„თსუ კაპელამ“ 2019 წლის მუსიკისა და ცეკვის VIII
საერთაშორისო ფესტივალზე Music & Sea გრან პრი
მოიპოვა;
თსუ ქორეოგრაფიული ანსამბლი „უნივერსიტეტი“
დუბაის 2018 წლის საერთაშორისო ფესტივალის
გამარჯვებულია.
თსუ გორდელას საგასტროლო კალენდარში 2019
წელს „კენედის ცენტრის“, კარნეგი ჰოლის და სხვა
ტურნეები ჩაიწერა.
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თსუ-სა და უნიქარდს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
გაფორმდა

საქართველოში პირველი საუნივერსიტეტო ონლაინ მაღაზია www.tsustore.ge
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

მემორანდუმის ფარგლებში, ერთობლივი პროდუქტი შეიქმნა, რომელიც სტუდენტური ბარათის და უნიქარდის
უნივერსალური დაგროვებითი ბარათის, ყველა ფუნქციას ითავსებს.
თსუ სტუდენტმა ანა კიკაბაძემ "უნიქარდის" გათამაშებაში თსუ-ს სტუდენტური ბარათით, ლისი ვერანდაზე 2
ოთახიანი ბინა მოიგო.

პროექტი თსუ-სა და თიბისი ბანკის თანამშრომლობის ფარგლებში ხორციელდება. ონლაინ მაღაზიაში წარ
მოდგენილია სამოსი და აქსესუარები თსუ ბრენდირებით.
თსუ-ის ბრენდირებული პროდუქციის მიღება შეუძლია ნებისმიერ მსურველს.
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ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები:
ძირითადი და დამატებითი სპეციალობები:
ფილოსოფია; ისტორია; არქეოლოგია; ეთნოლოგია; კულტურის კვლევები; ხელოვნებათმცოდნეობა; კავ
კასიოლოგია; არაბისტიკა; ირანისტიკა; ასირიოლოგია; თურქოლოგია; არმენოლოგია; ებრაისტიკა-არ
ამეისტიკა; ქართული ფილოლოგია; ინგლისური ფილოლოგია; გერმანული ფილოლოგია; სკანდინავიური
ფილოლოგია; ფრანგული ფილოლოგია; იტალიური ფილოლოგია; ესპანური ფილოლოგია; რუსული ფი
ლოლოგია; ახალი ბერძნული ფილოლოგია; კლასიკური ფილოლოგია; ბიზანტიური ფილოლოგია; ამერ
იკისმცოდნეობა; სახვითი ხელოვნება; ტელე-კინო ხელოვნება; კავკასიოლოგია (რუსულენოვანი); რუსული
ფილოლოგია (რუსულენოვანი).
დამატებითი სპეციალობები:
გამოყენებითი ენათმეცნიერება; შორეული აღმოსავლეთის რეგიონმცოდნეობა; რუსეთისმცოდნეობა; თე
ოლოგია.
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (აზერბაიჯანულენოვანი, სომხურენოვანი, აფხა
ზურენოვანი და ოსურენოვანი სტუდენტებისათვის).
საბაკალავრო პროგრამებზე მიღების პროცედურები:
აბიტურიენტებმა უნდა ჩააბარონ გამოცდა 3 სავალდებულო საგანში: ქართული ენა და ლიტერატურა, უცხო
ენა, ისტორია.
თითოეულ საგანში დაწესებულია მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი:
ქართული ენა და ლიტერატურა – 40%,
უცხო ენა – 30%,
ისტორია – 30%.
მისაღები კონტინგენტი: 1000
2020-2021 სასწავლო წელს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი საბაკალავრო პროგრამებზე მიიღებს
1000 აბიტურიენტს. მათგან 400 აბიტურიენტს სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებულ პროგრამებზე.

სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებული პროგრამები:
ქართული ფილოლოგია – მისაღები კონტინგენტი 200;
ისტორია – მისაღები კონტინგენტი 150;
არქეოლოგია – მისაღები კონტინგენტი 25;
ფილოსოფია – მისაღები კონტინგენტი 25.
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სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები:
ფილოსოფია;
სწავლების ენა: ქართული;
საქართველოს ისტორია;
სწავლების ენა: ქართული;
ახალი და უახლესი ისტორია;
სწავლების ენა: ქართული;
ქრისტიანობის ისტორია;
სწავლების ენა: ქართული;
ძველი ენები და ცივილიზაციები;
სწავლების ენა: ქართული;
მედიევისტიკა;
სწავლების ენა: ქართული;
არქეოლოგია;
სწავლების ენა: ქართული;
ეთნოლოგია;
სწავლების ენა: ქართული;
ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერება;
სწავლების ენა: ქართული;
ქართველური ენათმეცნიერება;
სწავლების ენა: ქართული;
ქართული ლიტერატურა;
სწავლების ენა: ქართული;
ანგლისტიკა;
სწავლების ენა: ქართული;
გერმანული ფილოლოგია;
სწავლების ენა: ქართული;
რომანული ფილოლოგია;
სწავლების ენა: ქართული;
ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია;
სწავლების ენა: ქართული;
სლავური ფილოლოგია;
სწავლების ენა: ქართული;
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სლავური ფილოლოგია (რუსულენოვანი)
სწავლების ენა: რუსული;
თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა
სწავლების ენა: ქართული;
თარგმანი და კულტურათშორისი ურთიერთობები (ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე)
სწავლების ენა: ქართული;
შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგია
სწავლების ენა: ქართული;
კავკასიოლოგია;
სწავლების ენა: ქართული;
კავკასიოლოგია (რუსულენოვანი);
სწავლების ენა: რუსული;
ამერიკისმცოდნეობა;
სწავლების ენა: ქართული;
რუსეთისმცოდნეობა;
სწავლების ენა: ქართული;
არაბისტიკა;
სწავლების ენა: ქართული;
ასირიოლოგია;
სწავლების ენა: ქართული;
ირანისტიკა;
სწავლების ენა: ქართული;
თურქული ფილოლოგია;
სწავლების ენა: ქართული;
ებრაულ-არამეული ფილოლოგია;
სწავლების ენა: ქართული;
ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და სარედაქციო საგამომცემლო საქმე;
სწავლების ენა: ქართული;
კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა
სწავლების ენა: ქართული;
სახვითი ხელოვნება;
სწავლების ენა: ქართული;
კულტურის კვლევები;
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ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი
სწავლების ენა: ქართული;
კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია;
სწავლების ენა: ქართული;
სკანდინავისტიკა;
სწავლების ენა: ქართული;
მიღების პირობები:
საერთო სამაგისტრო გამოცდა;
შიდა გამოცდები უცხო ენასა და სპეციალობაში.

სადოქტორო პროგრამები:

სადოქტორო პროგრამების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ელექტრონულ ბმულზე:
https://www.tsu.ge/ge/faculties/humanities/programs/phd//

რესურსები სტუდენტებისთვის:

ფაკულტეტზე პრიორიტეტულია ენების სწავლება. ფაკულტეტი სტუდენტებს სთავაზობს შემდეგი ენების შესწავ
ლას:
ქართველური ენები (ქართული, სვანური, მეგრული, ლაზური);
ევროპული ენები (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, ესპანური, იტალიური, პორტუგალიური, ახალი ბერ
ძნული, ნორვეგიული, შვედური);
სლავური ენები (რუსული, პოლონური, უკრაინული);
აღმოსავლური ენები (არაბული, სპარსული, თურქული, ებრაული, იაპონური, ჩინური);
კლასიკური ენები (ლათინური, ძველი ბერძნული);
ძველი ცივილიზაციის ენები (შუმერული, აქადური, ხეთური, ძველი ეგვიპტური);
კავკასიური და კავკასიაში გავრცელებული ენები (აფხაზური, ადიღეური, ჩეჩნური, ხუნძური, უბიხური, თაბა
სარანული, უდიური, ბაცბური, ინგუშური, სომხური, ოსური, აზერბაიჯანული).
საკონტაქტო ინფორმაცია:
0179, თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N1, თსუ I კორპუსი.
ტელ: (+995 32) 2 25 04 84 (დეკანატი).
ელ. ფოსტა: humanities@tsu.ge
ვებგვერდი: https://www.tsu.ge/ge/faculties/humanities/programs/bach-programs//
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საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები:

მათემატიკა, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, კომპიუტერული მეცნიერება, გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და
ბიოტექნოლოგია,გეოგრაფია, გეოლოგია, ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია,ეკოლოგია, კომ
პიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი), ქიმია (ინგლისურენოვანი).
საბაკალავრო პროგრამებზე მიღების პროცედურები: სავალდებულო გამოცდები საბაკალავრო საგანმანათ
ლებლო პროგრამებზე: მათემატიკა, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, კომპიუტერული მეცნიერება, ელექტრული და
ელექტრონული ინჟინერია, კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი), ქიმია (ინგლისურენოვანი):
უცხო ენა (კოეფიციენტი 2);
ქართული ენა და ლიტერატურა (კოეფიციენტი 2).
მათემატიკა (კოეფიციენტი 8)
სავალდებულო გამოცდები საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე: გამოყენებითი ბიომეცნიერებები
და ბიოტექნოლოგია, გეოგრაფია, გეოლოგია, ეკოლოგია:
უცხო ენა (კოეფიციენტი 2);
ქართული ენა და ლიტერატურა (კოეფიციენტი 2).
მათემატიკა / ისტორია (კოეფიციენტი 8)
2020-2021 სასწავლო წელს საბაკალავრო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტი: ზუსტ და მეცნიერებათა
ფაკულტეტზე ფაკულტეტზე საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტია 1025. მათ
შორის ქართულენოვანი პროგრამებისთვის — 965 ადგილი, ინგლისურენოვანი პროგრამებისთვის - 60 ადგილი.
სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებული საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებია: მათემატიკა –
100, ქიმია – 100, ბიოლოგია – 100, ფიზიკა – 100 ადგილი;
სხვა საბაკალავრო პროგრამებისთვის კვოტებია: კომპიუტერული მეცნიერება – 100; გეოგრაფია – 70; გე
ოლოგია – 30; ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია – 40; გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექ
ნოლოგია – 60; ეკოლოგია – 35; კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) - 30, ქიმია (ინგლისუ
რენოვანი) — 30.
საერთო მიღება ფაკულტეტის შემდეგ საბაკალავრო პროგრამებზე: კომპიუტერული მეცნიერება, გეოგრა
ფია, გეოლოგია, ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია, გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნო
ლოგია, ეკოლოგია, მათემატიკა, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია – 230 ადგილი
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სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები:
კომპიუტერული მეცნიერება
სწავლების ენა: ქართული;
შიდა გამოცდა სპეციალობაში (მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 51 ქულა);
ინფორმაციული სისტემები
სწავლების ენა: ქართული;
შიდა გამოცდა სპეციალობაში (მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 51 ქულა);
ინფორმაციული ტექნოლოგიები
სწავლების ენა: ქართული;
შიდა გამოცდა სპეციალობაში (მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 51 ქულა);
მათემატიკა
სწავლების ენა: ქართული;
შიდა გამოცდა სპეციალობაში (მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 51 ქულა);
გამოყენებითი მათემატიკა
სწავლების ენა: ქართული;
შიდა გამოცდა სპეციალობაში (მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 51 ქულა);
ფუნდამენტური ფიზიკა
სწავლების ენა: ქართული;
შიდა გამოცდა სპეციალობაში (წერითი+ზეპირი) (მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 51 ქულა)
გამოყენებითი ფიზიკა
სწავლების ენა: ქართული;
შიდა გამოცდა ფიზიკაში (წერითი+ზეპირი), (მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 51 ქულა);
ქიმია
სწავლების ენა: ქართული;
შიდა გამოცდა ქიმიაში, ჩატარდება წერითი ფორმით (კრებსითი – ზოგადი, არაორგანული, ორგანული, ფიზიკუ
რი და ანალიზური ქიმია), (მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 51 ქულა);
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ქიმიური ექსპერტიზა
სწავლების ენა: ქართული;
შიდა გამოცდა ქიმიაში (კრებსითი – ზოგადი, არაორგანული, ორგანული, ფიზიკური და ანალიზური ქიმია), (მინი
მალური კომპეტენციის ზღვარი 51 ქულა);
ბიოლოგია
სწავლების ენა: ქართული;
შიდა გამოცდა ბიოლოგიაში, (მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 51 ქულა);
ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი განვითარება
სწავლების ენა: ქართული;
შიდა გამოცდა გეოგრაფიაში (მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 51 ქულა);
გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება
სწავლების ენა: ქართული;
შიდა გამოცდა გეოგრაფიაში (მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 51 ქულა);
წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვა
სწავლების ენა: ქართული;
შიდა გამოცდა გეოგრაფიაში (მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 51 ქულა);
გეოლოგია
სწავლების ენა: ქართული;
შიდა გამოცდა გეოლოგიაში (მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 51 ქულა);
ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია
სწავლების ენა: ქართული;
შიდა გამოცდა ელექტრულ და ელექტრონულ ინჟინერიაში (მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 51 ქულა);
გამოყენებითი ბიომეცნიერებები
სწავლების ენა: ქართული;
შიდა გამოცდა ზოგად ბიოლოგიაში, (მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 51 ქულა);
ბიოფიზიკა
სწავლების ენა: ქართული;
შიდა გამოცდა ბიოფიზიკაში (წერითი+ზეპირი), (მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 51 ქულა);
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სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

უცხოენოვანი სამაგისტრო პროგრამები:
გამოყენებითი ბიომეცნიერებები Applied Biosciences (ინგლისურენოვანი)
სწავლების ენა: ინგლისური;
შიდა გამოცდა ზოგად ბიოლოგიაში, (მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 51 ქულა);
პროგრამების წინაპირობები იხილეთ ფაკულტეტის ვებგვერდზე.
https://www.tsu.ge/ge/faculties/science/uebav6oegzbbgodth/

სადოქტორო პროგრამები:
ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამები იხილეთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე:
https://www.tsu.ge/ge/faculties/science/uebav6oegzbbgodth/doctor//

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები:

პოლიტიკის მეცნიერება;
ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია;
ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია (ქართულ-რუსულენოვანი);
საერთაშორისო ურთიერთობები;
საზოგადოებრივი გეოგრაფია;
სოციალური მუშაობა;
სოციოლოგია.

საბაკალავრო საფეხურზე საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულების გარდა, ყველა მიმართულება სწავ
ლების ძირითად სპეციალობასთან (major – 120 კრედიტი) ერთად, გთავაზობთ დამატებით (minor – 60 კრედი
ტი) სპეციალობებს, რომელთა კომბინირებაც სტუდენტის სურვილზეა დამოკიდებული.
საბაკალავრო პროგრამებზე მიღების პროცედურები: ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი საგნებია:
ქართული ენა;
უცხო ენა (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული);
ისტორია/გეოგრაფია/მათემატიკა/ზოგადი უნარები.
2020-2021 სასწავლო წელს მისაღები კონტინგენტი:
საზოგადოებრივი გეოგრაფია/სოციოლოგია/სოციალური მუშაობა, პოლიტიკის მეცნიერება – სულ 450;
საერთაშორისო ურთიერთობები – 70;
ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაციები – 100;
ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია (ქართულ-რუსული) – 20.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
0179, თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N3, თსუ II კორპუსი.
ტელ.: (+995 32) 2 250484-2324 (დეკანატი).
ვებგვერდი: https://www.tsu.ge/ge/faculties/science/ojyqp0d9tyfxg2m/
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მისანიჭებელი კვალიფიკაცია/დასაქმება:
საბაკალავრო პროგრამის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში, ფაკულტეტის კურსდამთავრებულს ენიჭება
ბაკალავრის ხარისხი შესაბამის დარგში. ფაკულტეტის კურსდამთავრებულებს, მოქმედი პროგრამების დასრუ
ლების საფუძველზე მიღებული კვალიფიკაციის შესაბამისად, ეძლევათ შესაძლებლობა დასაქმდნენ საჯარო და
ადგილობრივი თვითმმართველობის დაწესებულებებში, არასამთავრობო და კერძო სექტორებში, სხვადასხვა
სახის მედია და საინფორმაციო სამსახურებში.
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სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები:

გენდერის კვლევა
სწავლების ენა: ქართული
შიდა გამოცდა: სპეციალობა და ინგლისური ენა (B2), გასაუბრება სპეციალობაში.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ი. ჭავჭავაძის გამზ. #3, თსუ II კორპ. ოთახი 339/340
ტელ.: (+995) 599 50-11-68 თამარ საბედაშვილი;
599 79 02 01 მარიანა უნაფქოშვილი
ელ.ფოსტა: tamar.sabedashvili@tsu.ge mariana.unapkoshvili@tsu.ge
სოციოლოგია
სწავლების ენა: ქართული
შიდა გამოცდა: სპეციალობაში, გასაუბრება უცხო ენასა და სპეციალობაში.
სოციალური მუშაობა
სწავლების ენა: ქართული
შიდა გამოცდა: გამოცდა სპეციალობაში, გასაუბრება (უცხო ენასა და სპეციალობაში)
ევროპული ინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები
სწავლების ენა: ქართული
შიდა გამოცდა: ტესტირება უცხო ენაში (B2 ინგლისური), გასაუბრება სპეციალობაში,
მიღება ხორციელდება შპს ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში
საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: ი. ჭავჭავაძის გამზ. #14, თსუ IV კორპ. ოთახი 306
ტელ.: (+995) 599 56-63-55 იაგო კაჭკაჭიშვილი
ელ.ფოსტა: iago.katchkatchishvili@tsu.ge
კულტურისა და მედიის სოციოლოგია
სწავლების ენა: ქართული
შიდა გამოცდა: გამოცდა სპეციალობაში,
გასაუბრება (უცხო ენასა – ინგლისური B1 და სპეციალობაში).
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საკონტაქტო ინფორმაცია:
ი. ჭავჭავაძის გამზ. #3, თსუ II კორპ.ოთახი 163
ი. ჭავჭავაძის გამზ. #14, თსუ IV კორპ. ოთახი 306
ტელ.: (+995) 599 36-58-45 ლია წულაძე
ტელ: (+995)599 36-58-45 ამირან ბერძენიშვილი
ელ.ფოსტა: lia.tsuladze@tsu.ge;
amiran.berdzenishvili@tsu.ge
მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები
სწავლების ენა: ქართული
შიდა გამოცდა: გამოცდა სპეციალობაში, გასაუბრება (უცხო ენაში – ინგლისური B1 და სპეციალობაში).
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ი. ჭავჭავაძის გამზ. #8, თსუ VI კორპ. ოთახი 205
ტელ.: (+995) 599 45-29-12 მანანა შამილიშვილი
ელ.ფოსტა: manana.shamilishvili@tsu.ge
მედია და ახალი ტექნოლოგიები
სწავლების ენა: ქართული
შიდა გამოცდა: გამოცდა სპეციალობაში, გასაუბრება (უცხო ენაში – ინგლისური B1 და სპეციალობაში).
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ი. ჭავჭავაძის გამზ. #8, თსუ VI კორპ. ოთახი 206
ტელ.: (+995) 577 55-16-36) ნინო ჭალაგანიძე
ელ.ფოსტა: nino.Chalaganidze@tsu.ge
პოლიტიკის მეცნიერება
სწავლების ენა: ქართული
შიდა გამოცდა: სპეციალობაში
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ი. ჭავჭავაძის გამზ. #14, თსუ IV კორპ. ოთახი 301
ტელ.: (+995) 599 14-51-69 მალხაზ მაცაბერიძე
ელ.ფოსტა: malkhaz.matsaberidze@tsu.ge
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სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა
სწავლების ენა: ქართული
შიდა გამოცდა: გამოცდა სპეციალობაში, გამოცდა ინგლისურში B2, გასაუბრება სპეციალობაში.

ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები (ინგლისურენოვანი)
სწავლების ენა: ინგლისური
შიდა გამოცდა: გამოცდა სპეციალობაში, გამოცდა უცხოენაში (ინგლისურიენა B2), გასაუბრება სპეციალობაში.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ი. ჭავჭავაძის გამზ. #14, თსუ IV კორპ. ოთახი 301
ტელ.: (+995) 555 57-50-20 ნანა მაჭარაშვილი
ელ.ფოსტა: nana.macharashvili@tsu.ge

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ი. ჭავჭავაძის გამზ. #14, თსუ IV კორპ. ოთახი 202
ტელ.: (+995) 599 64-32-23 ფიქრია ასანიშვილი.
ელ.ფოსტა: pikria.asanishvili@tsu.ge

ნაციონალიზმი და ეთნიკურობის კვლევები
სწავლების ენა: ქართული
შიდა გამოცდა: სპეციალობაში და ინგლისური B1.

დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია
სწავლების ენა: ქართული
შიდა გამოცდა: გამოცდა სპეცილობაში, გასაუბრება სპეციალობაში და უცხო ენაში (B1).

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ი. ჭავჭავაძის გამზ. #14, თსუ IV კორპ. ოთახი 202
ტელ.: (+995) 599 57-55-40 ზურაბ დავითაშვილი
ელ.ფოსტა: zurab.davitashvili@tsu.ge

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ი. ჭავჭავაძის გამზ. #14, თსუ IV კორპ. ოთახი 211
ტელ.: (+995) 599 54-09-59 ვაჟა ლორთქიფანიძე,
2663500 ანზორ სახვაძე
ელ.ფოსტა: vazha.lortkipanidze@tsu.ge; anzor.saxvadze@tsu.ge

დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა
სწავლების ენა: ქართული
შიდა გამოცდა: გამოცდა სპეციალობაში, გამოცდა ინგლისურ ენაში (B2), გასაუბრება სპეციალობაში,
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ი. ჭავჭავაძის გამზ. #14, თსუ IV კორპ. ოთახი 202
ტელ.:(+995) 595 33-33-16 ეკა აკობია
ელ.ფოსტა: eka.akobia@tsu.ge
საზოგადოებრივი გეოგრაფია
სწავლების ენა: ქართული
შიდა გამოცდა: სპეციალობაში.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ი. ჭავჭავაძის გამზ. #14, თსუ IV კორპ. ოთახი 211
ტელ.: (+995) 599 56-40-00 გიორგი გოგსაძე
ელ.ფოსტა: giorgi.gogsadze@tsu.ge
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კონფლიქტების ანალიზი და მართვა
სწავლების ენა: ქართული
შიდა გამოცდა: გამოცდა სპეციალობაში, გასაუბრება სპეციალობაში და ინგლისურ ენაში (B1).
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ი.ჭავჭავაძის გამზ. #3, თსუ, II კორპუსი, ოთახი 239/240
ტელ.: (+995) 577 43-16-17; გუგული მაღრაძე,
(+995) 599 90-61-54 რევაზ ჯორბენაძე,
ელ.ფოსტა: guguli.magradze@tsu.ge; revaz.jorbenadze@tsu.ge
ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება
სწავლების ენა: ქართული
შიდა გამოცდა: გამოცდა სპეციალობაში და უცხოენაში (ინგლისური B1 ან გერმანული ენა B1), გასაუბრება სპე
ციალობაში
პროგრამაზე მიღება ხორციელდება ყოველ ორ წელიწადში.
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ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ი.ჭავჭავაძის გამზ. 11ა, თსუ III კორპ. ოთახი 201
ტელ.: (+995) 577 52-77-82; ნოდარ ბელქანია,
ელ.ფოსტა: nodar.belkania@tsu.ge

სადოქტორო პროგრამები:

სადოქტორო პროგრამების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ელექტრონულ ბმულზე:
https://www.tsu.ge/ge/faculties/social/hccla0ixc-o-h-tgp/phd-soc/

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები:
ფსიქოლოგია;
ოკუპაციური თერაპია;
დაწყებითი განათლების მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო–სამაგისტრო
საგანმანათლებლო პროგრამა;
მულტილინგვური განათლება დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული
საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა;
საბაკალავრო პროგრამებზე მიღების პროცედურები: ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამისათვის ერთი
ან ეროვნულ გამოცდებზე
სავალდებულო საგნებია:
ქართული ენა და ლიტერატურა (კოეფიციენტი 4),
უცხოური ენა (კოეფიციენტი 40),
მათემატიკა/ისტორია (კოეფიციენტი 4).
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი ფსიქოლოგიაში.
2020-2021 სასწავლო წლის მისაღები კონტინგენტის რაოდენობა: 225;

საკონტაქტო ინფორმაცია:
0179, თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. N8, VI კორპუსი.
ტელ: (+995 32) 2 29 05 94 (დეკანატი);
(+995 32) 2 25 17 35 (სასწავლო დეპარტამენტი).;
(+995 32) 2 22 11 01 (233) (სტუდენტთა მომსახურების ცენტრი);
ფაქსი: (+995 32) 2 29 05 94.
ვებგვერდი: http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/social/news;
https://www.facebook.com/groups/TSU.SOCPOL/
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საბაკალავრო პროგრამა ოკუპაციური თერაპიისთვის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე
სავალდებულო საგნებია:
ქართული ენა და ლიტერატურა (კოეფიციენტი 4);
უცხოური ენა (კოეფიციენტი 4);
ბიოლოგია (კოეფიციენტი 3);
ფიზიკა/ქიმია/მათემატიკა (კოეფიციენტი 1/1/1).
(შენიშვნა: „ოკუპაციური თერაპიის“ პროგრამაზე უცხო ენად აუცილებელია მხოლოდ
ინგლისური ენის ჩაბარება).
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ოკუპაციური თერაპიის ბაკალავრი.
2020-2021 სასწავლო წლის მისაღები კონტინგენტის რაოდენობა: 10;
დაწყებითი განათლების მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო–სამაგისტრო საგან
მანათლებლო პროგრამისთვის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე სავალდებულო საგნებია:
ქართული ენა და ლიტერატურა (კოეფიციენტი 5);
უცხოური ენა (კოეფიციენტი 2);
მათემატიკა/ისტორია (კოეფიციენტი 5/5 ).
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მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:
განათლების მაგისტრი, ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის საგნის/საგანთა ჯგუფის მასწავლებელი
2020-2021 სასწავლო წლის მისაღები კონტინგენტი: 50
მულტილინგვური განათლება — დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული სა
ბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამისთვის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე სავალდე
ბულო საგნები:
ქართული ენა და ლიტერატურა (კოეფიციენტი 6);
უცხოური ენა (კოეფიციენტი 3);
მათემატიკა/ისტორია (კოეფიციენტი 3/3 ).
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:
განათლების მაგისტრი, ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის საგნის/საგანთა ჯგუფის მასწავლებელი
2020-2021 სასწავლო წლის მისაღები კონტინგენტი: 50

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები:
გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია
მისანიჭებელი კვალიფიკაციის დასახელება: გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგიის მაგისტრი
კრედიტების რაოდენობა: 120 ECTS
სწავლების ენა: ქართული;
საერთო სამაგისტრო გამოცდა: იმისათვის, რომ მაგისტრანტობის კანდიდატმა გადალახოს მინიმალური კომ
პეტენციის ზღვარი, მან უნდა დააგროვოს ტესტის ნაწილისათვის განსაზღვრული პროცენტული მაჩვენებლის შე
საბამის ქულაზე მეტი: წაკითხულის გააზრება – 30%; ანალიტიკური წერა – 30%; ლოგიკური მსჯელობა – 30%;
რაოდენობრივი მსჯელობა – 25%;
შიდა გამოცდა: სოციალურ ფსიქოლოგიაში (80); გასაუბრება ინგლისურ ენაში (20);
მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი: 51%
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.: (+995) 577 53-00-63.
ელ.ფოსტა: anastasia.kitiashvili@tsu.ge
ვებგვერდი:https://www.tsu.ge/data/file-db/faculty-psychology/Applied-Soc-PSych.pdf

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა – „ მასწავლებელი“ – 60 კრედიტი (100%–იანი
სახელმწიფო დაფინანსება);
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: კვალიფიკაციას არ ანიჭებს
კრედიტების რაოდენობა: 60 ECTS
სწავლების ენა: ქართული
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ განსაზღვრული საგნის გამოცდა (ქართული ენა და ლიტე
რატურა (საბაზო ან/და საშუალო საფეხური) – 10 ადგილი; მათემატიკა (საბაზო ან/და საშუალო საფეხური) – 7
ადგილი; ისტორია – 10 ადგილი ; გეოგრაფია – 5 ადგილი; სამოქალაქო განათლება – 10 ადგილი; ფიზიკა (სა
ბაზო ან/და საშუალო საფეხური) – 3 ადგილი; ქიმია (საბაზო ან/და საშუალო საფეხური) – 4 ადგილი; ბიოლოგია
(საბაზო ან/და საშუალო საფეხური) – 5 ადგილი; ინგლისური ენა(დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხუ
რი) – 15 ადგილი; გერმანული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური) – 5 ადგილი; ფრანგული ენა
(დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური) – 3 ადგილი; რუსული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო
საფეხური) – 3 ადგილი;
შიდა გამოცდა – ანალიტიკური წერა.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფსიქოლოგიის მაგისტრი
კრედიტების რაოდენობა: 120 ECTS
სწავლების ენა: ქართული;
საერთო სამაგისტრო გამოცდა: იმისათვის, რომ მაგისტრანტობის კანდიდატმა გადალახოს მინიმალური კომპე
ტენციის ზღვარი, მან უნდა დააგროვოს ტესტის ნაწილისათვის განსაზღვრული პროცენტული მაჩვენებლის შე
საბამის ქულაზე მეტი: წაკითხულის გააზრება – 30%; ანალიტიკური წერა – 30%; ლოგიკური მსჯელობა – 30%;
რაოდენობრივი მსჯელობა – 25%. შიდა გამოცდა განათლების ფსიქოლოგიაში (80); გამოცდა ინგლისურ ენაში
(B2 დონე) (20).
მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი: 51%

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.: (+995) 599 331218;
ელ.ფოსტა: ketevan.chkuaseli@tsu.ge
ვებგვერდი: https://www.tsu.ge/ge/faculties/psychology/programs/rub7uclwhqwgq-fgc//

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.: (+995) 577 53-37-53;
ელ.ფოსტა: mzia.tsereteli@tsu.ge
ვებგვერდი:https://www.tsu.ge/data/file-db/faculty-psychology/Edu-Psych-Ma.pdf
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განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა
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ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია

ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიური შეფასება და კონსულტირება

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის მაგისტრი
კრედიტების რაოდენობა: 120 ECTS
სწავლების ენა: ქართული;
საერთო სამაგისტრო გამოცდა: იმისათვის, რომ მაგისტრანტობის კანდიდატმა გადალახოს მინიმალური კომპე
ტენციის ზღვარი, მან უნდა დააგროვოს ტესტის ნაწილისათვის განსაზღვრული პროცენტული მაჩვენებლის შე
საბამის ქულაზე მეტი: წაკითხულის გააზრება – 30%; ანალიტიკური წერა – 30%; ლოგიკური მსჯელობა – 30%;
რაოდენობრივი მსჯელობა – 25%.
ესსე (60); გასაუბრება სპეციალობაში (40)
მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი: 51%

მისანიჭებელი კვალიფიკაციის დასახელება: ფსიქოლოგიის მაგისტრი
კრედიტების რაოდენობა: 120 ECTS
სწავლების ენა: ქართული;
საერთო სამაგისტრო გამოცდა: იმისათვის, რომ მაგისტრანტობის კანდიდატმა გადალახოს მინიმალური კომპე
ტენციის ზღვარი, მან უნდა დააგროვოს ტესტის ნაწილისათვის განსაზღვრული პროცენტული მაჩვენებლის შე
საბამის ქულაზე მეტი: წაკითხულის გააზრება – 30%; ანალიტიკური წერა – 30%; ლოგიკური მსჯელობა – 30%;
რაოდენობრივი მსჯელობა – 25%.
შიდა გამოცდა სპეციალობაში (60); გასაუბრება უცხო ენაში (30). სამოტივაციო წერილი (10)
მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი: 51%

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.: (+995) 593 37-94-40.
ელ.ფოსტა: lali.surmanidze@tsu.ge
ვებგვერდი:https://www.tsu.ge/ge/faculties/psychology/programs/ma-programs/psa-ma//

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.: (+995) 599 467473, - (+995) 555 336383
ელ.ფოსტა: luiza.arutinova@tsu.ge; manana.melikishvili@tsu.ge
ვებგვერდი:
https://www.tsu.ge/data/file-db/faculty-psychology/MA-bavshvta-da-mozardta.pdf

შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: შრომის და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის მაგისტრი
კრედიტების რაოდენობა: 120 ECTS
სწავლების ენა: ქართული;
საერთო სამაგისტრო გამოცდა: იმისათვის, რომ მაგისტრანტობის კანდიდატმა გადალახოს მინიმალური კომპე
ტენციის ზღვარი, მან უნდა დააგროვოს ტესტის ნაწილისათვის განსაზღვრული პროცენტული მაჩვენებლის შე
საბამის ქულაზე მეტი: წაკითხულის გააზრება – 30%; ანალიტიკური წერა – 30%; ლოგიკური მსჯელობა – 30%;
რაოდენობრივი მსჯელობა – 25%.
შიდა გამოცდა სპეციალობაში (80); გამოცდა ინგლისურ ენაში (B2 დონე) (20).
მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი: 51%
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.: (+995) 599 56-21-96;
ელ.ფოსტა: iamze.kutaladze@tsu.ge
ვებგვერდი: https://www.tsu.ge/data/file-db/faculty-psychology/ORGPSYCH.pdf
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იურიდიული ფსიქოლოგია
მისანიჭებელი კვალიფიკაციის დასახელება: ფსიქოლოგიის მაგისტრი
კრედიტების რაოდენობა: 120 ECTS
სწავლების ენა: ქართული;
საერთო სამაგისტრო გამოცდა: იმისათვის, რომ მაგისტრანტობის კანდიდატმა გადალახოს მინიმალური კომპე
ტენციის ზღვარი, მან უნდა დააგროვოს ტესტის ნაწილისათვის განსაზღვრული პროცენტული მაჩვენებლის შე
საბამის ქულაზე მეტი: წაკითხულის გააზრება – 30%; ანალიტიკური წერა – 30%; ლოგიკური მსჯელობა – 30%;
რაოდენობრივი მსჯელობა – 25%.
შიდა გამოცდა სპეციალობაში (50); გასაუბრება სპეციალობაში (40); გასაუბრება უცხო ენაში (10);
მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი: 51%
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.: (+995)577 415 162;
ელ.ფოსტა: vakhtang.nadareishvili@tsu.ge
ვებგვერდი https://www.tsu.ge/ge/faculties/psychology/programs/ma-programs/pjg6ugr-i-hgap3yn//
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იურიდიული ფაკულტეტი
განათლების მეცნიერებები
მისანიჭებელი კვალიფიკაციის დასახელება: განათლების მეცნიერებების მაგისტრი
კრედიტების რაოდენობა: 120 ECTS
სწავლების ენა: ქართული;
საერთო სამაგისტრო გამოცდა: იმისათვის, რომ მაგისტრანტობის კანდიდატმა გადალახოს მინიმალური კომპე
ტენციის ზღვარი, მან უნდა დააგროვოს ტესტის ნაწილისათვის განსაზღვრული პროცენტული მაჩვენებლის შე
საბამის ქულაზე მეტი: წაკითხულის გააზრება – 30%; ანალიტიკური წერა – 30%; ლოგიკური მსჯელობა – 30%;
რაოდენობრივი მსჯელობა – 25%.
შიდა გამოცდა სპეციალობაში (80); გამოცდა უცხო ენაში (B1) (20).
მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი: 51%
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.: (+995) 599 331218;
ელ.ფოსტა: ketevan.chkuaseli@tsu.ge
ვებგვერდი:https://www.tsu.ge/data/file-db/faculty-psychology/MA-ganatl-mecn2.pdf)
მასწავლებლის განათლება
მისანიჭებელი კვალიფიკაციის დასახელება: მასწავლებლის განათლების მაგისტრი
კრედიტების რაოდენობა: 120 ECTS
სწავლების ენა: ქართული;
საერთო სამაგისტრო გამოცდა: იმისათვის, რომ მაგისტრანტობის კანდიდატმა გადალახოს მინიმალური კომპე
ტენციის ზღვარი, მან უნდა დააგროვოს ტესტის ნაწილისათვის განსაზღვრული პროცენტული მაჩვენებლის შე
საბამის ქულაზე მეტი: წაკითხულის გააზრება – 30%; ანალიტიკური წერა – 30%; ლოგიკური მსჯელობა – 30%;
რაოდენობრივი მსჯელობა – 25%.
შიდა გამოცდა სპეციალობაში (80); გამოცდა უცხო ენაში (B1) (20).
მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი: 51%
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.: (+995) 599 331218;
ელ.ფოსტა: ketevan.chkuaseli@tsu.ge
ვებგვერდი:https://www.tsu.ge/data/file-db/faculty-psychology/MA%20masc-ganatleba2.pdf

სადოქტორო პროგრამები:

ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე:
https://www.tsu.ge/ge/faculties/psychology/programs/phd-programs//
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საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები:
სამართალი;

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე „სამართალი“ მიღების პროცედურები:
სწავლების ენა: ქართული;
სამართალი – ქართული ენა და ლიტერატურა; უცხო ენა; ისტორია – 400; მათემატიკა – 200; ზოგადი უნარები450; ლიტერატურა – 150;
2020-2021 სასწავლო წლის მისაღები კონტინგენტი: 600 სტუდენტი;
კრედიტების რაოდენობა: 240 ECTS.
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი
დასაქმება: სამართლისა და საერთაშორისო სამართლის სპეციალობების საბაკალავრო პროგრამის დასრუ
ლების შემდეგ კურსდამთავრებული ფლობს იურისტის პროფესიის შესაბამის თეორიულ ცოდნას და პრაქტიკულ
უნარებს;
სამართლის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს ექნება შესაძლებლობა იმუშაოს ნებისმიერ იმ
თანამდებობაზე, სადაც მოითხოვება სამართლის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი და არ არის აუცილებელი
სახელმწიფო სასერტიფიკატო გამოცდის ჩაბარება. ამავე დროს, იგი უფლებამოსილია სწავლა გააგრძელოს
სამაგისტრო პროგრამით, რომელიც ორიენტირებულია შემდგომი დონის სპეციალისტისა და მკვლევრის მომ
ზადებაზე.
საერთაშორისო სამართალი;
საბაკალავრო პროგრამაზე „საერთაშორისო სამართალი“ მიღების პროცედურები:
სწავლების ენა: ქართული;
საერთაშორისო სამართალი – ქართული ენა და ლიტერატურა; უცხო ენა; მათემატიკა – 30; ისტორია – 50;
ზოგადი უნარები- 80.
2020-2021 სასწავლო წლის მისაღები კონტინგენტი: 80 სტუდენტი.
კრედიტების რაოდენობა: 240 ECTS.
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი, სპეციალობა საერთაშორისო სამართალი;
დასაქმება: საერთაშორისო სამართლის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულებს შესაძლებლობა აქ
ვთ, იმუშაონ საქართველოს საგარეო პოლიტიკის შიდა (საგარეო საქმეთა სამინისტრო, იუსტიციის სამინისტრო,
პარლამენტის აპარატი და სხვ.) და საგარეო (საელჩო, საკონსულო) ორგანოებში, საერთაშორისო ორგანიზაცი
ებსა და საზოგადოებრივ სექტორში. საერთაშორისო მართლმსაჯულების ორგანოებში მუშაობის პარალელურად
შესაძლებლობა აქვთ საქართველოს საერთო და საკონსტიტუციო სასამართლოებში, საქართველოს აღმასრუ
ლებელ და საკანონმდებლო ორგანოებში მუშაობისა.
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სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები:

სამართალი;
საერთაშორისო სამართალი;
საჯარო მმართველობა;
მიგრაციის მართვა;
ევროპისმცოდნეობა;
სამაგისტრო პროგრამა კიოლნის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით.
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა სამართალი
სწავლების ენა: ქართული
დაშვების წინაპირობები: საერთო სამაგისტრო გამოცდა/შიდა გამოცდა
კრედიტების რაოდენობა: 120 ECTS.
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: სამართლის მაგისტრი;
დასაქმება: სამართლის მაგისტრი მომზადებულია სამართლის სფეროში მაღალი რანგის იურიდიული პრაქტი
კის განსახორციელებლად და სამეცნიერო მუშაობის გასაგრძელებლად. შესაბამისად, სამართლის სამაგისტრო
საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს შესაძლებლობა ეძლევა იმუშაოს ნებისმიერ იმ თანამდე
ბობაზე, სადაც მოითხოვება სამართლის მაგისტრის ხარისხი და არ არის აუცილებელი სახელმწიფო სასერტი
ფიკაციო გამოცდის ჩაბარება ან/და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დამატებითი წინაპი
რობები.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
0179, თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. 3, თსუ, II კორპუსი
ტელ.: (+995 32) 2 29 05 96;
ელ. ფოსტა: maia.gvilava@tsu.ge
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა საერთაშორისო სამართალი
სწავლების ენა: ქართული და ინგლისური;
დაშვების წინაპირობები: საერთო სამაგისტრო გამოცდა/შიდა გამოცდა;
კრედიტების რაოდენობა: 120 ECTS;
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საერთაშორისო სამართლის მაგისტრი;
დასაქმება: საერთაშორისო სამართლის მაგისტრი მომზადებულია სამართლის სფეროში მაღალი რანგის იურ
იდიული პრაქტიკის განსახორციელებლად და სამეცნიერო მუშაობის გასაგრძელებლად. შესაბამისად, საერთა
შორისო სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს შესაძლებლობა ეძლევა
იმუშაოს ნებისმიერ იმ თანამდებობაზე, სადაც მოითხოვება საერთაშორისო სამართლის მაგისტრის ხარისხი და
არ არის აუცილებელი სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდის ჩაბარება ან/და საქართველოს კანონმდებლო
ბით გათვალისწინებული დამატებითი წინაპირობები.
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საკონტაქტო ინფორმაცია:
0179, თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. 3, თსუ, II კორპუსი
საერთაშორისო სამართლის მიმართულება:
ტელ.: (+995 32) 2 22 23 93;
ელ. ფოსტა: law@tsu.ge
ვებგვერდი: https://www.tsu.ge/ge/faculties/law/study-programs/ma//
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა კიოლნის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით
სწავლების ენა: გერმანული
დაშვების წინაპირობები: შიდა გამოცდა/გასაუბრება;
კრედიტების რაოდენობა: 60 ECTS.
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: სამართლის მაგისტრი
საკონტაქტო ინფორმაცია:
0179, თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. 3, თსუ, II კორპუსი ოთახი №124,
საკონტაქტო პირები: თამარ ბერიშვილი, e-mail: tamar.berishvili@tsu.ge;
მარიო შიუტცე, e-mail: scheutze.mario@yahoo.com
საერთო სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა „საჯარო მმართველობა“ ქალაქ შპაიერის (გერმა
ნია) ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით
სწავლების ენა: ინგლისური, ქართულენოვანი კომპონენტებით;
დაშვების წინაპირობები: საერთო სამაგისტრო გამოცდა/შიდა გამოცდა/გასაუბრება;
კრედიტების რაოდენობა: 120 ECTS.
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საჯარო მმართველობის მაგისტრი;
საკონტაქტო ინფორმაცია:
0179, ქ. თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. 3, თსუ, II კორპუსი ოთახი №124.
ტელ: (+995 322) 22-10-97.
ელ.ფოსტა: tamar.berishvili@tsu.ge
ვებგვერდი: https://www.tsu.ge/ge/faculties/law/study-programs/ma//
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს საზოგადო
ებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) ერთობლივი ინტერდისციპლინური სამაგისტრო საგანმანათლებლო
პროგრამა „მიგრაციის მართვა“
სწავლების ენა: ქართული, ინგლისურენოვანი კომპონენტებით;
დაშვების წინაპირობები: საერთო სამაგისტრო გამოცდა/შიდა გამოცდა სპეციალობაში;
კრედიტების რაოდენობა: 120 ECTS.
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მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: მიგრაციის მეცნიერებათა მაგისტრი;
შენიშვნა: დიპლომს გასცემს თსუ იურიდიული ფაკულტეტი GIPA-სთან თანამშრომლობით.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
0179, ქ. თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. 3, თსუ, II კორპუსი ოთახი N124.
ტელ.: (+995) 599 65-95-77.
ელ ფოსტა: nino.parsadanishvili@tsu.ge
ვებგვერდი: https://www.tsu.ge/ge/faculties/law/study-programs/ma//
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა „ევროპისმცოდნეობა“
სწავლების ენა: ინგლისური
დაშვების წინაპირობები: საერთო სამაგისტრო გამოცდა/შიდა გამოცდა/გასაუბრება;
კრედიტების რაოდენობა: 120 ECTS.
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ევროპისმცოდნეობის მაგისტრი;
საკონტაქტო ინფორმაცია:
0179, ქ. თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. 3, თსუ, II კორპუსი ოთახი N406.
ტელ.: (+995 322) 22 78 99.
ელ ფოსტა: info.ies@tsu.ge

სადოქტორო პროგრამები:

სამართალის
ევროპისმცოდნეობის სადოქტორო პროგრამა
სადოქტორო პროგრამა სამართალი
სწავლების ენა: ქართული
დაშვების წინაპირობები: უცხო ენა, გასაუბრება;
კრედიტების რაოდენობა: 60 ECTS, სწავლების ხანგრძლივობა 3 წელი.
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: სამართლის დოქტორი;
დასაქმება: სამართლის სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებული უფლებამოსილია საქართველოს უმაღ
ლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაიკავოს აკადემიური თანამდებობა საქართველოს კანონმდებლო
ბით გათვალისწინებული წესით.
სამართლის დოქტორს ასევე შესაძლებლობა ეძლევა იმუშაოს ნებისმიერ იმ თანამდებობაზე, სადაც მოითხოვება
სამართლის დოქტორის ხარისხი და არ არის აუცილებელი სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდის ჩაბარება.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
0179, ქ. თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. 3, თსუ, II კორპუსი ოთახი N125,
შორენა ჩარბაძე, e-mail: shorena.charbadze@tsu.ge,
თამთა ანთიძე, e-mail: tamta.antidze@tsu.ge
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სამართლის სადოქტორო პროგრამის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე:
https://www.tsu.ge/ge/faculties/law/study-programs/doc//
სადოქტორო პროგრამა ევროპისმცოდნეობაში
სწავლების ენა: ინგლისური
დაშვების წინაპირობები: ევროპისმცოდნეობის სადოქტორო პროგრამის სტუდენტი შეიძლება გახდეს მინიმუმ
მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელმაც აგრეთვე წარმატებით უნ
და ჩააბაროს ინგლისური ენის გამოცდა C1 დონეზე, ან წარმოადგინოს შესაბამისი ცოდნის დამადასტურებელი
სერტიფიკატი, ან მაგისტრის დიპლომი, რომელშიც სწავლების ენად მითითებული იქნება ინგლისური. ჩაბარე
ბის მსურველებს, ასევე, მოეთხოვებათ ინგლისურ ენაზე შესრულებული კვლევითი პროექტის წარმოდგენა და
კომისიის წინაშე გასაუბრება. კვლევითი პროექტი უნდა იყოს 2500-3000 სიტყვა და მოიცავდეს: დისერტაციის
სათაურს; კვლევის მიზნებს; კვლევით კითხვას/კითხვებს; ჰიპოთეზას; კვლევის მეთოდოლოგიას; გამოსაყენებე
ლი ლიტერატურის მიმოხილვას.
მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მქონე უცხოელ სტუდენტებს (ან მოქალაქეობის არმქონე პირებს) უფლება აქვთ
ჩააბარონ აღნიშნულ სადოქტორო პროგრამაზე საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პროცედუ
რების სრული დაცვით და პროგრამაზე დაშვების ზემოთ მითითებული წინაპირობების შესრულების საფუძველზე.
კრედიტების რაოდენობა: 55 ECTS, სწავლების ხანგრძლივობა 3 წელი.
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ევროპისმცოდნეობის დოქტორი;
დასაქმება: ევროპისმცოდნეობის სადოქტორო პროგრამა უზრუნველყოფს ღირებულ კომპეტენციებს სწავლების
თვის, დამოუკიდებელი კვლევის წარმართვისთვის და შემდეგ სფეროებში კარიერის განხილვის თვალსაზრისით:
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები;
საჯარო და სამთავრობო სამსახური;
არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები, ევროპული ინსტიტუტები;
პოლიტიკური ორგანიზაციები;
კერძო ბიზნესი;
კონსალტინგური ორგანიზაციები;
მედია და საინფორმაციო ცენტრები;
ევროპისმცოდნეობის დოქტორს შესაძლებლობა აქვს გააგრძელოს მაღალი აკადემიური ხარისხის კვლევითი
საქმიანობა როგორც საქართველოში ასევე საზღვარგარეთ.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
0179, ქ. თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. 3, თსუ, II კორპუსი ოთახი N406,
მარიამ ქველაძე, e-mail: helpdesk.ies@tsu.ge
ევროპისმცოდნეობის სადოქტორო პროგრამის შესახებ ინფორმაცია; იხილეთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე:
http://ies.tsu.edu.ge/ge/doctorate/
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მედიცინის ფაკულტეტი

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები:
ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამები:
ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა „მედიცინა“
მისანიჭებელი ხარისხი; დიპლომირებული მედიკოსი;
სწავლების ენა: ქართული;
2020-2021 სასწავლო წლის მისაღები კონტინგენტი: 100 ადგილი.
ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე სავალდებულო
საგნებია: ბიოლოგია; ინგლისური ენა; ქართული ენა და ლიტერატურა;
არჩევითი საგნებია: ფიზიკა / ქიმია / მათემატიკა;
ადგილების რაოდენობა არჩევითი საგნების მიხედვით: ფიზიკა-30; ქიმია-40; მათემატიკა-30;
დიპლომირებულ მედიკოსს უფლება აქვს სწავლა განაგრძოს მაგისტრატურაში, დოქტორანტურაში ან/და რე
ზიდენტურის ალტერნატიულ დიპლომის შემდგომ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, ან იმუშაოს საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი შეზღუდვების გათვალისწინებით.
ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა „მედიცინა“
მისანიჭებელი ხარისხი; დიპლომირებული მედიკოსი;
სწავლების ენა: ინგლისური;
2020-2021 სასწავლო წლის მისაღები კონტინგენტი: 10 ადგილი.
ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე სავალდებულო
საგნებია: ბიოლოგია; ინგლისური ენა; ქართული ენა და ლიტერატურა;
არჩევითი საგნებია: ფიზიკა / ქიმია / მათემატიკა;
ადგილების რაოდენობა არჩევითი საგნების მიხედვით: ფიზიკა-3; ქიმია-4; მათემატიკა-3;
დიპლომირებულ მედიკოსს უფლება აქვს სწავლა განაგრძოს მაგისტრატურაში, დოქტორანტურაში ან/და რე
ზიდენტურის ალტერნატიულ დიპლომის შემდგომ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, ან იმუშაოს საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი შეზღუდვების გათვალისწინებით.
სწავლის საფასური: 2 250 ლარი საქართველოს მოქალაქეებისათვის.
ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა „სტომატოლოგია“
მისანიჭებელი ხარისხი; დიპლომირებული სტომატოლოგი;
სწავლების ენა: ქართული;
2020-2021 სასწავლო წლის მისაღები კონტინგენტი: 40 ადგილი.
ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე სავალდებულო
საგნებია: ბიოლოგია; ინგლისური ენა; ქართული ენა და ლიტერატურა;
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არჩევითი საგნებია: ფიზიკა / ქიმია / მათემატიკა;
ადგილების რაოდენობა არჩევითი საგნების მიხედვით: ფიზიკა-12; ქიმია-12; მათემატიკა-16;
დიპლომირებულ სტომატოლოგს უფლება აქვს სწავლა განაგრძოს მაგისტრატურაში, დოქტორანტურაში ან/და
რეზიდენტურის ალტერნატიულ დიპლომის შემდგომ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, ან იმუშაოს საქართვე
ლოს კანონმდებლობით დადგენილი შეზღუდვების გათვალისწინებით.
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები:
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა“
მისანიჭებელი ხარისხი: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგისტრი.
სწავლების ენა: ქართული
კრედიტების რაოდენობა: 120 ECTS
პროგრამაზე მიღების წინაპირობები: სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველს უნდა ჰქონდეს ბაკალავ
რის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი (დიპლომი). სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა
ჩააბარონ საერთო სამაგისტრო გამოცდა და შიდა გამოცდა სპეციალობაში.
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია/დასაქმება: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამაგისტრო პროგრამა იძლევა კვა
ლიფიკაციას, რაც მოეთხოვებათ დარგის სპეციალისტებს ჯანდაცვისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და
წესებულებებში, (მათ შორის კლინიკურ მენეჯერებს), საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საკითხებზე ორიენტირებულ
სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში, საერთაშორისო ორგანიზაციებში წამყვან პოზიციებზე თა
ნამდებობის დასაკავებლად.
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა“ (ინგლისურენოვანი)
მისანიჭებელი ხარისხი: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგისტრი.
სწავლების ენა: ინგლისური
საქართველო-ნორვეგიის თანამშრომლობითი ინოვაციური სამაგისტრო პროგრამა „საზოგა
დოებრივი ჯანდაცვა“ შემუშავებულია ნორვეგიის განათლების სფეროში საერთაშორისო კო
ოპერაციის ცენტრის (SIU) მიერ დაფინანსებული პროექტის CPEA-2015/10057 „საქართველონორვეგიის თანამშრომლობა საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში’’ ფარგლებში ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტის (თსუ), ნორვეგიის არქტიკული უნივერსიტე
ტის/ტრომსოს უნივერსიტეტის (ნორვეგია) და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის თანამშრომლობით.
კრედიტების რაოდენობა: 120 ECTS
პროგრამაზე მიღების წინაპირობები: ბაკალავრის დიპლომი ჯანდაცვის მეცნიერებებში ან მომიჯნავე სფერო
ში (სოციალური მეცნიერებები ან საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები-სამაგისტრო პროგრამით გათვალისწინე
ბულ მიმართულებებში: საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, ეპიდემიოლოგია, ბიოსტატისტიკა, გარემოს ჯანმრთელობა,

83

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
ჯანდაცვის ეკონომიკა, ჯანდაცვის მენეჯმენტი, ჯანმრთელობის ხელშეწყობა - 5ECTS დადასტურების შემთხვე
ვაში), ერთსაფეხურიანი უმაღლესი სამედიცინო განათლების დიპლომი. საერთო სამაგისტრო გამოცდები (მხო
ლოდ საქართველოს მოქალაქეებისათვის); საუნივერსიტეტო გამოცდა ინგლისურ ენაში (B2 დონე) ან B2 დონე
ზე ინგლისური ენის ფლობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი.
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია/დასაქმება: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამაგისტრო პროგრამა იძლევა კვა
ლიფიკაციას, რაც მოეთხოვებათ დარგის სპეციალისტებს ჯანდაცვისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და
წესებულებებში, (მათ შორის კლინიკურ მენეჯერებს), საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საკითხებზე ორიენტირებულ
სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში, საერთაშორისო ორგანიზაციებში წამყვან პოზიციებზე თა
ნამდებობის დასაკავებლად.
სწავლის საფასური: 4 500 აშშ დოლარი უცხოელი სტუდენტებისთვის;
			
2 250 ლარი საქართველოს მოქალაქეებისათვის;

სადოქტორო პროგრამები:

სადოქტორო პროგრამა „კლინიკური და ტრანსლიაციური მედიცინა“
მისანიჭებელი ხარისხი : მედიცინის დოქტორი;
სადოქტორო პროგრამა „ტრანსლიაციური ბიო-მედიცინა“ (მიმართულება – „ჰეპატოლოგია“)
მისანიჭებელი ხარისხი: მედიცინის დოქტორი
სადოქტორო პროგრამა „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და ეპიდემიოლოგია“
მისანიჭებელი ხარისხი: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორი;
სადოქტორო პროგრამების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე:
https://www.tsu.ge/ge/faculties/medicine/news/

საკონტაქტო ინფორმაცია:
0159, თბილისი, ბელიაშვილის ქ. N78;
ტელ: (+995 32) 2 91 31 25;
ფაქსი: (+995 32) 2 54 08 23.
ელ. ფოსტა: medicine@tsu.ge
ვებგვერდი: http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/medicine
https://www.facebook.com/groups/171375696404085/
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საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები:
2020-2021 სასწავლო წელს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი საბაკალავრო პროგრამებზე მიიღებს 1200
აბიტურიენტს. მათგან 400 აბიტურიენტს სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებულ პროგრამებზე.
საბაკალავრო საბაკალავრო პროგრამა „ეკონომიკა“
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაციის დასახელება: ეკონომიკის ბაკალავრი
მიღების პროცედურები: ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის უფლების მოსაპოვებლად აბიტური
ენტმა უნდა ჩააბაროს ერთიანი ეროვნული გამოცდები
შემდეგ საგნებში:
ქართული ენა და ლიტერატურა (25%);
უცხო ენა (20%);
მათემატიკა (20%).
მისაღები კონტინგენტი: 400 ადგილი (100%-იანი სახელმწიფო პროგრამული დაფინანსება);
კრედიტების რაოდენობა: 240 ECTS
არჩევითი მოდულები:
ეკონომიკური პოლიტიკა;
მაკროეკონომიკა ;
საერთაშორისო ეკონომიკა;
მენეჯერული ეკონომიკა;
ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა;
ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკა;
შრომის ეკონომიკა;
საკონტაქტო ინფორმაცია:
საქართველო, თბილისი 0186, უნივერსიტეტის ქ.2, თსუ მე-10 (მაღლივი) კორპუსი.
ტელ.: 2250484
ელ.ფოსტა: www.economics@tsu.ge
ვებგვერდი: https://www.tsu.ge
საბაკალავრო პროგრამა „ბიზნესის ადმინისტრირება“
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაციის დასახელება: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი
მიღების პროცედურები: ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის უფლების მოსაპო
ვებლად აბიტურიენტმა უნდა ჩააბაროს ერთიანი ეროვნული გამოცდები
შემდეგ საგნებში:
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ქართული ენა და ლიტერატურა (25%),
უცხო ენა (20%),
მათემატიკა (20%)
ისტორია (25%)
მისაღები კონტინგენტი: 400
კრედიტების რაოდენობა: 240 ECTS
არჩევითი მოდულები:
ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი;
მარკეტინგი;
მენეჯმენტი;
ფინანსები და საბანკო საქმე;
ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი;
საერთაშორისო ბიზნესი;
ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტი;
საკონტაქტო ინფორმაცია:
საქართველო, თბილისი 0186, უნივერსიტეტის ქ.2, თსუ მე-10 (მაღლივი) კორპუსი.
ტელ.: 2250484
ელ.ფოსტა: www.economics@tsu.ge
ვებგვერდი: https://www.tsu.ge
საბაკალავრო პროგრამა „ტურიზმი“
მისანიჭებელი კვალიფიკაციის დასახელება: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში
სწავლების ენა: ქართული
მიღების პროცედურები: ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის უფლების მოსაპოვებლად აბიტურიენ
ტმა უნდა ჩააბაროს ერთიანი ეროვნული გამოცდები
შემდეგ საგნებში:
ქართული ენა და ლიტერატურა (25%),
უცხო ენა (20%),
მათემატიკა (20%)
ისტორია (25%).
მისაღები კონტინგენტი: 250
კრედიტების რაოდენობა: 240 ECTS
არჩევითი მოდულები:
ტურიზმის მენეჯმენტი
სასტუმროსა და კურორტის მენეჯმენტი
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საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტურიზმის საერთაშორისო სკოლა:
საქართველო, თბილისი 0179, ვაჟა-ფშაველას გამზირი 44,
ტელ: 2250484 ელ.ფოსტა: turskola@tsu.ge
საბაკალავრო პროგრამა „ეკონომიკა“ (თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის ინგლისურენოვანი სა
ბაკალავრო პროგრამა)
სწავლების ენა: ინგლისური
მისანიჭებელი კვალიფიკაციის დასახელება: ეკონომიკის ბაკალავრი
მიღების პროცედურები: ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის უფლების მოსაპოვებლად აბიტური
ენტმა უნდა ჩააბაროს ერთიანი ეროვნული გამოცდები
შემდეგ საგნებში:
ქართული ენა და ლიტერატურა (25%),
ინგლისური ენა (65%),
მათემატიკა (50%).
მისაღები კონტინგენტი: 150 ადგილი
კრედიტების რაოდენობა: 240 ECTS
საკონტაქტო ინფორმაცია:
საქართველო, თბილისი 0108, ზანდუკელია ქ.16
ტელ.: 2507177
ელ.ფოსტა: info@iset.ge
ვებგვერდი: https://iset.tsu.ge/

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები:
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა „ეკონომიკა“
მისანიჭებელი კვალიფიკაციის დასახელება: ეკონომიკის მაგისტრი
სწავლების ენა: ქართული
მიღების პროცედურები: საერთო სამაგისტრო გამოცდა: იმისათვის, რომ მაგისტრანტობის კანდიდატმა გადა
ლახოს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, მან უნდა დააგროვოს ტესტის ნაწილისათვის განსაზღვრული პრო
ცენტული მაჩვენებლის შესაბამის ქულაზე მეტი: წაკითხულის გააზრება – 30%; ანალიტიკური წერა – 30%; ლო
გიკური მსჯელობა – 30%; რაოდენობრივი მსჯელობა – 25%.
შიდა გამოცდა: ეკონომიკის პრინციპებში. მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი: 51 ქულა (100-დან);
პროგრამის წინაპირობა: ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი;
კრედიტების რაოდენობა: 120 ECTS
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არჩევითი მოდულები:
თეორიული ეკონომიკა;
ეკონომიკისა და ეკონომიკური აზრის ისტორია;
საერთაშორისო ეკონომიკა;
გლობალური ფინანსები;
ეკონომიკური პოლიტიკა და ეკონომიკური დიპლომატია;
მაკროეკონომიკა;
ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკა;
ბიზნესის ეკონომიკა;
ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
საქართველო, თბილისი 0186, უნივერსიტეტის ქ.2, თსუ მე-10 (მაღლივი) კორპუსი.
ტელ.: 2250484
ელ.ფოსტა: www.economics@tsu.ge
ვებგვერდი: https://www.tsu.ge
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა „ბიზნესის ადმინისტრირება“
მისანიჭებელი კვალიფიკაციის დასახელება: ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი
სწავლების ენა: ქართული
მიღების პროცედურები: საერთო სამაგისტრო გამოცდა: იმისათვის, რომ მაგისტრანტობის კანდიდატმა გადა
ლახოს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, მან უნდა დააგროვოს ტესტის ნაწილისათვის განსაზღვრული პრო
ცენტული მაჩვენებლის შესაბამის ქულაზე მეტი: წაკითხულის გააზრება – 30%; ანალიტიკური წერა – 30%; ლო
გიკური მსჯელობა – 30%; რაოდენობრივი მსჯელობა – 25%.
შიდა გამოცდა: ბიზნესის ადმინისტირება. მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი: 51 ქულა (100-დან);
პროგრამის წინაპირობა: ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი;
კრედიტების რაოდენობა: 120 ECTS
არჩევითი მოდულები:
მენეჯმენტი;
ფინანსები და საბანკო საქმე;
ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი;
მარკეტინგი;
საერთაშორისო ბიზნესი;
ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი;
ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტი;
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საკონტაქტო ინფორმაცია:
საქართველო, თბილისი 0186, უნივერსიტეტის ქ.2, თსუ მე-10 (მაღლივი) კორპუსი.
ტელ.: 2250484
ელ.ფოსტა: www.economics@tsu.ge
ვებგვერდი: https://www.tsu.ge
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა „ტურიზმი“
მისანიჭებელი კვალიფიკაციის დასახელება: ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტის მაგისტრი
სწავლების ენა: ქართული
მიღების პროცედურები: საერთო სამაგისტრო გამოცდა: იმისათვის, რომ მაგისტრანტობის კანდიდატმა გადალახოს
მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, მან უნდა დააგროვოს ტესტის ნაწილისათვის განსაზღვრული პროცენტული
მაჩვენებლის შესაბამის ქულაზე მეტი: წაკითხულის გააზრება – 30%; ანალიტიკური წერა – 30%; ლოგიკური მსჯე
ლობა – 30%; რაოდენობრივი მსჯელობა – 25%.
შიდა გამოცდები: „შესავალი ტურიზმში“ და ინგლისური ენა (B1 დონე)
მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი: 51 ქულა (100-დან);
პროგრამის წინაპირობა: ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი;
კრედიტების რაოდენობა: 120 ECTS
მისაღები კონტინგენტი: 30
საკონტაქტო ინფორმაცია:
საქართველო, თბილისი 0186, უნივერსიტეტის ქ.2, თსუ მე-10 (მაღლივი) კორპუსი.
ტელ.: 2250484
ელ.ფოსტა: www.economics@tsu.ge
ვებგვერდი: https://www.tsu.ge
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა „ეკონომიკა“ (თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის ინ
გლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამა)
სწავლების ენა: ინგლისური
მისანიჭებელი კვალიფიკაციის დასახელება: ეკონომიკის ბაკალავრი
მიღების პროცედურები: საერთო სამაგისტრო გამოცდა: იმისათვის, რომ მაგისტრანტობის კანდიდატმა გადალა
ხოს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, მან უნდა დააგროვოს ტესტის ნაწილისათვის განსაზღვრული პროცენტული
მაჩვენებლის შესაბამის ქულაზე მეტი: წაკითხულის გააზრება – 30%; ანალიტიკური წერა – 30%; ლოგიკური მსჯე
ლობა – 30%; რაოდენობრივი მსჯელობა – 25%.
შიდა გამოცდები: მათემატიკა, ზოგადი უნარები და ინგლისური ენა (B2 დონე)
მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი: 51 ქულა (100-დან);
პროგრამის წინაპირობა: ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი;
კრედიტების რაოდენობა: 120 ECTS

89

საკონტაქტო ინფორმაცია:
საქართველო, თბილისი 0108, ზანდუკელის ქ.16
ტელ.: 2507177
ელ.ფოსტა: info@iset.ge
ვებგვერდი: https://iset.tsu.ge/

საკონტაქტო ინფორმაცია:
საქართველო, თბილისი 0186, უნივერსიტეტის ქ.2, თსუ მე-10 (მაღლივი) კორპუსი.
ტელ.: 2250484
ელ.ფოსტა: www.economics@tsu.ge
ვებგვერდი: https://www.tsu.ge

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა „ტურიზმი“ (ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამა საფრანგე
თის ლუმიერის ლიონ 2 უნივერსიტეტთან)
სწავლების ენა: ქართული, ფრანგულენოვანი კომპონენტით
მისანიჭებელი კვალიფიკაციის დასახელება: ტურიზმის მაგისტრი — თსუ-ს მხრიდან, ტურიზმის და კულტურუ
ლი მემკვიდრეობის მაგისტრი ლლუ2-ის მხრიდან
მიღების პროცედურები: საერთო სამაგისტრო გამოცდა: იმისათვის, რომ მაგისტრანტობის კანდიდატმა გადალა
ხოს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, მან უნდა დააგროვოს ტესტის ნაწილისათვის განსაზღვრული პროცენტული
მაჩვენებლის შესაბამის ქულაზე მეტი: წაკითხულის გააზრება – 30%; ანალიტიკური წერა – 30%; ლოგიკური მსჯე
ლობა – 30%; რაოდენობრივი მსჯელობა – 25%.
შიდა გამოცდები: ტურიზმი და ფრანგული ენა (B1 დონე)
მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი: 51 ქულა (100-დან);
პროგრამის წინაპირობა: ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი;
კრედიტების რაოდენობა: 120 ECTS
საკონტაქტო ინფორმაცია:
საქართველო, თბილისი 0186, უნივერსიტეტის ქ.2, თსუ მე-10 (მაღლივი) კორპუსი.
ტელ.: 2250484
ელ.ფოსტა: www.economics@tsu.ge
ვებგვერდი: https://www.tsu.ge

სადოქტორო პროგრამა „ბიზნესის ადმინისტრირება“
მისანიჭებელი კვალიფიკაციის დასახელება: ბიზნეს ადმინისტრირების დოქტორი
სწავლების ენა: ქართული
მიღების პროცედურები: საუნივერსიტეტო გამოცდა ერთ-ერთ ევროპულ სამეცნიერო ენაში (ინგლისური,
გერმანული ან ფრანგული) B2 დონის შესაბამისად. მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი: 51 ქულა (100-დან);
გასაუბრება დარგობრივ კომისიასთან.
პროგრამის წინაპირობა: მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი.
კრედიტების რაოდენობა: სასწავლო კომპონენტი — 50 ECTS, სწავლის სტანდარტული ხანგრძლივობა 6 სემესტრი
საკონტაქტო ინფორმაცია:
საქართველო, თბილისი 0186, უნივერსიტეტის ქ.2, თსუ მე-10 (მაღლივი) კორპუსი.
ტელ.: 2250484
ელ.ფოსტა: www.economics@tsu.ge
ვებგვერდი: https://www.tsu.ge

სადოქტორო პროგრამები:
სადოქტორო პროგრამა „ეკონომიკა“
მისანიჭებელი კვალიფიკაციის დასახელება: ეკონომიკის დოქტორი
სწავლების ენა: ქართული
მიღების პროცედურები: საუნივერსიტეტო გამოცდა ერთ-ერთ ევროპულ სამეცნიერო ენაში (ინგლისური,
გერმანული ან ფრანგული) B2 დონის შესაბამისად. მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი: 51 ქულა (100-დან);
გასაუბრება დარგობრივ კომისიასთან.
პროგრამის წინაპირობა: მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი.
კრედიტების რაოდენობა: სასწავლო კომპონენტი - 50 ECTS, სწავლის სტანდარტული ხანგრძლივობა 6 სემესტრი.
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სადოქტორო პროგრამა „ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი“
მისანიჭებელი კვალიფიკაციის დასახელება: ტურიზმის დოქტორი
სწავლების ენა: ქართული
მიღების პროცედურები: საუნივერსიტეტო გამოცდა ერთ-ერთ ევროპულ სამეცნიერო ენაში (ინგლისური,
გერმანული ან ფრანგული) B2 დონის შესაბამისად. მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი: 51 ქულა (100-დან);
გასაუბრება დარგობრივ კომისიასთან.
პროგრამის წინაპირობა: მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი.
კრედიტების რაოდენობა: სასწავლო კომპონენტი — 50 ECTS, სწავლის სტანდარტული ხანგრძლივობა 6 სე
მესტრი.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
საქართველო, თბილისი 0186, უნივერსიტეტის ქ.2, თსუ მე-10 (მაღლივი) კორპუსი.
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