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პროგრამის სახელწოდება:           სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა
Bachellor Programm in Sociology

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:       სოციოლოგიის ბაკალავრი
Bachelor of Sociology 

სწავლების საფეხური:              ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:   240 კრედიტი

სწავლების ენა:                      ქართული           

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის
კომპეტენციების გამომუშავებასა და დასაქმების სფეროს განსაზღვრაზე: 
სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია სოციოლოგიურ თეორიებსა და
სოციიოლოგიური კვლევის მეთოდოლოგიაში საბაზისო ცოდნის უზღუნველყოფა.  
გარდა ამისა, პროგრამა მოწოდებულია სტუდენტებს განუვითაროს პრაქტიკული
სოციოლოგიური კვლევის ჩატარების უნარ–ჩვევები.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

სწავლის შედეგი:

ცოდნა და გაცნობიერება - სოციოლოგიის ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულს ექნება
ზოგადი, თუმცა ადეკვატური ცოდნა სოციოლოგიის ისტორიის, ძირითადი სოციოლოგიური
ცნებების, თეორიული მიდგომებისა და სოციალური კვლევის მეთოდების შესახებ. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - ექნება უნარი, გააცნობიეროს და განსაზღვროს
სხვადასხვა სოციალური პრობლემის კვლევის გზები და ჩამოაყალიბოს ზოგიერთი
რეკომენდაცია ამ პრობლემების გადასაჭრელად. ექნება უნარი, ჩაერთოს სხვადასხვა
მეთოდით წარმართულ კვლევით პროექტებში როგორც რიგითი მკვლევარი და
ხარისხიანად აწარმოოს კვლევის თავისი ნაწილი არსებული ეთიკური და პროფესიული
სტანდარტების დაცვით; შეუძლია შეიმუშაოს და განახორციელოს საკუთარი კვლევითი
პროექტი სამეცნიერო ხელმძღვანელის ზედამხედველობის ქვეშ.

დასკვნის უნარი - ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულს შეეძლება, რომ პირველადი
სოციოლოგიური ინფორმაციის დამუშავების და გაანალიზების საფუძველზე გააკეთოს
დასკვნები შესასწავლი პრობლემის არსის, მისი გადაჭრის გზების შესახებ. 
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კომუნიკაციის უნარი - ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულს შეეძლება კომუნიკაცია
დაამყაროს ყველა იმ ადამიანთან, რომელიც მისი კვლევის ობიექტს წარმოადგენენ
(რესპონდენტები, ექსპერტები, სხვადსახვა სამიზნე ჯგუფების წარმომადგენლები და
სხვ.). მას განვითარებული ექნება სოციალური უნარები, კერძოდ, შეეძლება ჯგუფური
მუშაობა, მათ შორის, ინტერდისციპლინარულ ჯგუფში მუშაობა. ბაკალავრს შეეძლება, 
აგრეთვე, კომუნიკაცია უცხო ენაზე (B1 დონე)
ღირებულებები, რომლესაც შეიძენენ პროგრამის დასრულების შემდეგ:: 
 პროფესიული ეთიკის პრინციპების პატივისცემა
 კვლევის ობიექტის (ადამიანები, ჯგუფები) უფლებების, პირველ რიგში, მათი

ანონიმურობის დაცვა
 პლაგიატის უარყოფა
 ქსენოფობიური და ეთნოცენტრისტული დამოკიდებულებების უარყოფა; 

განსხვავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების დაფასება და
პატივისცემა;

კურსდამთავრებულებს, აგრეთვე, გამომუშავებული ექნებათ ზოგადი (ტრანსფერული) 
-აბსტრაქტული აზროვნების, მოვლენათა კრიტიკული ანალიზისა და სინთეზის, ახალი
იდეების გენერირების, ცოდნის მუდმივი განახლების, სხვადასხვა წყაროდან
ინფორმაციის მოძიებისა და ანალიზის, დისკუსიის წარმართვის, საკუთარი ნაშრომისა
და მოსაზრებების საჯარო წარდგენის - უნარები.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის გაწეული შრომის შეფასება ითვალისწინებს გარკვეულ თანაფარდობას
შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას შორის. თითოეული
სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება ხორციელდება 100–ქულიანი სისტემით. 
შუალედური შეფასებები შეიძლება დაეყრდნოს შემდეგ აქტოვობებს: 

 აქტიურობა სასემინარო, ან პრაქტიკულ მეცადინეობაზე
 საკონტროლო სამუშაო
 საპრეზენტაციოდ მომზადებული მოხსენება
 წერითი და ზეპირი საშინაო დავალებები
 შუალედური გამოცდა
 საბოლოო გამოცდა

და სხვა.

დაუშვებელია დასკვნითი გამოცდის შეფასება 40 ქულაზე მეტით.
საკონტაქტო პირი:          იაგო კაჭკაჭიშვილი
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პროგრამის სახელწოდება:       საერთაშორისო ურთიერთობები International Relations

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:              საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი

                                      Bachelor of International Relations

სწავლების საფეხური:                 ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა:                 240 ECTS კრედიტი

სწავლების ენა:                                ქართული

საბაკალავრო პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია სტუდენტს მისცეს შესაძლებლობა: 

 შეიძინოს თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი ცოდნა საერთაშორისო
ურთიერთობების ძირითადი ცნებების და თეორიების, საერთაშორისო
პოლიტიკის ფაქტორების, მექანიზმებისა და ინსტიტუტების შესახებ.

 შეიძინოს ზოგადი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა საერთაშორისო
პოლიტიკური ეკონომიის, ევროპათმცოდნეობის, საერთაშორისო
უსაფრთხოების და რეგიონული კვლევებისა და საგარეო პოლიტიკის
სფეროებში. 

 შეისწავლოს საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიაში არსებული ძირითადი
ტენდენციები და მიდგომები, მათ შორის, საერთაშორისო ურთიერთობების
თეორიაში არსებული უახლესი მიმდინარეობები. 

 მიიღოს კომპექსური ცოდნა პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური, 
გლობალური და რეგიონალური პროცესების შესახებ.

 მოახდინოს თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობებში არსებული
ძირეული პრობლემების გააზრება და განზოგადება. ასევე ამ პრობლემებისადმი
თეორიული ცოდნის მისადაგება. 

 დაეუფლოს საფუძვლების ისეთ ცოდნას, რომელიც მას შესაბამის სფეროში
დამოუკიდებელი ორიენტაციის, კვლევის, საკითხის დასმის, მოსაზრებების
ორიგინალური განვითარებისა და პრაქტიკული გამოყენების საშუალებას
მისცემს.

 შეისწავლოს ინგლისური და მეორე უცხო ენა უცხოელებთან თავისუფალი
კომუნიკაციის დონეზე შეასრულოს საბაკალავრო ნაშრომი (ხელმძღვანელის
ქვეშ),  რომელშიც შესაძლებელი იქნება საერთაშორისო ურთიერთობებში
არსებულ პრობლემებს მიუსადაგოს პროგრამის გავლის შემდეგ მიღებული
თეორიული ცოდნა. 
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პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:      ერთიანი ეროვნული გამოცდები

სწავლის შედეგი

პროგრამის დასრულების შემდეგ ბაკალავრი უნდა ფლობდეს სიღრმისეულ ცოდნას
საერთაშორისო ურთერთობების თეორიებისა და კვლევის მეთოდებში, საბაზისო
კვლევის ჩატარების უნარ-ჩვევებს, უნდა ჰქონდეს პრობლემის დასმის, მისი
კომპლექსურად შესწავლის და გადაჭრის საჭირო რესურსების მოძიების, ინფორმაციის
ანალიზის და სინთეზის, საკითხისადმი კრიტიკულად მიდგომის უნარი. ბაკალავრს
ასევე უნდა შეეძლოს ჩაერთოს სხვადასხვა მეთოდით წარმართულ კვლევით
პროექტებში როგორც რიგითი მკვლევარი და ხარისხიანად აწარმოოს კვლევის
თავისი ნაწილი არსებული ეთიკური და პროფესიული სტანდარტების დაცვით; 
სამეცნიერო ხელმძღვანელის ზედამხედველობის ქვეშ, შეიმუშაოს და განახორციელო
საკუთარი კვლევითი პროექტი. 

ა) ცოდნა და გაცნობიერება: 

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის დასრულების შემდეგ
სტუდენტს ექნება საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიული და სიღრმისეული
ცოდნა. კერძოდ, კურსდამთავრებულს ეცოდინება: . საერთაშორისო ურთიერთობების
ძირითადი ცნებები და თეორიები . შეიძენს ცოდნას საერთაშორისო პოლიტიკური
ეკონომიკის, ევროპათმცოდნეობის, საერთაშორისო უსაფრთხოების და რეგიონული
კვლევების სფეროებში . ექნება უნარი გაანალიზოს ყველა ის ფაქტორი, რომელიც
ზემოქმედებს საერთაშორისო ურთიერთობების პროცესზე და ინსტიტუტებზე . 
სტუდენტს ჩამოუყალიბდება კომპლექსური წარმოდგენა თანამედროვე
საერთაშორისო ურთიერთობებზე . გააანალიზებს სახელმწიფოს პოლიტიკას
საერთაშორისო ურთიერთობათა კონტექსტში . გააცნობიერებს გლობალიზაციის, 
რეგიონალიზაციისა და ინტეგრაციის როლს მნიშვნელობას თანამედროვე
საერთაშორისო ურთიერთობებში

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის დასრულების შემდეგ
კურსდამთავრებულს უნდა შეეძლოს შეძენილი თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენება. საჭირო რესურსებით ინფორმაციის მოპოვება, გაანალიზება და
საკითხისადმი კრიტიკული მიდგომა. ბაკალავრს უნდა შეეძლოს კვლევითი
საქმიანობის წარმართვა ხარისხიანად. ხელმძღვანელის ზედამხედველობის ქვეშ, რაც
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მას საშუალებას მისცემს წარმატებით გაართვას თავი დაკისრებულ მოვალეობას. 
ამისთვის მას უნდა გააჩნდეს: . სიღმისეული ცოდნა საერთაშორისო ურთიერთობებსა
და კვლევის მეთოდებში . კარგად ერკვეოდეს საერთაშორისო ურთიერთობებში
არსებულ ძირითად ცნებებსა და ტერმინოლოგიაში . სტუდენტს უნდა გააჩნდეს
საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიულ და პრაქტიკულ პრობლემებში
ორიენტაციის უნარი . შეეძლოს საერთაშორისო პროცესებში წარმოქმნილი სიტუაციისა
და ვითარების შეფასება და ჰქონდეს საკუთარი არგუმენტირებული თვალსაზრისის
გამომუშავების უნარი გ) გ) გ)დასკვნის უნარი: საერთაშორისო ურთიერთობების
საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს უნდა შეეძლოს: 

აბსტრაქტული აზროვნება, სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოპოვება, დალაგება, 
ანალიზი და სინთეზი; 

საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში არსებული ძირითადი პრობლემის
იდენტფიკაცია, გამოცალკევება და ერთმანეთთან შედარება; 
პროცესებზე მოქმედი ფაქტორების შეფასება; 
ჩატარებული კვლევის შედეგად მიღებული მონაცემების სწორი დიაგნოსტირება; 
ახალი ინფორმაციის განზოგადება; 
შედეგების ფორმულირება და დასკვნების გამოტანა; 
გადაწყვეტილების მიღებისათვის მომზადება; 
არგუმენტირებული გადაწყვეტილების მიღება, ძირითადად, ოპერატიულ ან ტაქტიკურ
დონეზე; 
შეთავაზებული გადაწყვეტილების დაცვა; 
განსახორციელებელი ღონისძიების შემუშავება და სამოქმედო გეგმის პროცედურის
აღწერა; 
ხელმძღვანელობისათვის სამოქმედო გეგმის შეთავაზება. 

დ) კომუნიკაციის უნარი: 
საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს
უნდა შეეძლოს: 
იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური
წერილობითი ანგარიშის მომზადება და დარგის სპეციალისტებთან დისკუსიაში
მონაწილეობა ქართულ და უცხოურ (პირველ რიგში ინგლისურ) ენაზე; 
საკითხის ჩამოყალიბება და მისი წარდგენა როგორც წერილობით, ასევე ზეპირად; 
თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების თავისუფლად
გამოყენება; 
ელექტრონულ დოკუმენტებთან, ელექტრონულ ცხრილებთან და მონაცემთა ბაზებთან
მუშაობა; 
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ახალ სიტუაციაში ადაპტირება; 
საკუთარი მოსაზრებების გამოხტვა და დაცვა; 
ჯგუფში მუშაობა და ჯგუფური გადაწყვეტილებების შემუშავებაში მონაწილეობა; 
სოციალური ინტერაქცია და კოოპერაცია; 
სხვა სფეროს ექსპერტებთან კომუნიკაცია და კამათი; 
პროფესიულ მოლაპარაკებასა და კონფლიქტების მოგვარებაში მონაწილეობა. 

ე) სწავლის უნარი: 
საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს
უნდა შეეძლოს: 
საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება; 
შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა; 
ცოდნის განახლება და დამოუკიდებლად, ლიტერატურის გამოყენებით ცოდნის
ამაღლება; 
სამეცნიერო დარგობრივ ლიტერატურასთან დამოუკიდებლად მუშაობა; 
ცოდნის რეგულარულად განახლება დარგობრივი ლიტერატურის კითხვით. 

ვ) ღირებულებები:

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს
უნდა ჰქონდეს შემდეგი ღირებულებები. 

ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და მათ
დასამკვიდრებლად სწრაფვა; 
ეთიკური ნორმებისა და ეროვნული ინტერესების დაცვა; 
სოციალური, სახელმწიფო და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გაცნობიერება; 
თანაბარი შესაძლებლობებისა და გენდერული პრობლემების გათავისება და
დემონსტრირება; 
ადამიანთა მოტივაციისა და საერთო მიზნების მისაღწევად მათი ორგანიზება. 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა;

გამოიყენება შეფასების 100 ქულიანი კომბინირებული სისტემა.  

(A) 91 -100 ფრიადი
(B) 81 -90 ძალიან კარგი
(C) 71 -80 კარგი
(D) 61 -70 დამაკმაყოფილებელი
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(E) 51 - 60 საკმარისი
(FX) 41 - 50 ვერ ჩააბარა, სტუდენტს ეძლევა საბოლოო გამოცდის ერთხელ
გადაბარების უფლება
(F) 0 – 40 ჩაიჭრა, სტუდენტმა კრედიტის მიღებისთვის თავიდან უნდა გაიაროს კურსი

საკონტაქტო პირი:     ზურა დავითაშვილი

პროგრამის სახელწოდება:
ფსიქოლოგია Psychology 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: 
სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი ფსიქოლოგიაში
BA of Social Sciences in Psychology

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტით: 240

სწავლების ენა: ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: ბაკალავრიატში ფსიქოლოგიის პროგრამის
მიზანია თანამედროვე პროფესიული სტანდარტების შესაბამისად მოამზადოს
სტუდენტი იმგვარად, რომ მან შეძლოს კონკურენტულ გარემოში საკუთარი
შესაძლებლობების განვითარება და რეალიზება, მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენება. 
გარდა ამისა, ბაკალავრიატში ფსიქოლოგიის პროგრამის მიზანია სტუდენტს მისცეს
შესაძლებლობა განავითაროს კრიტიკული აზროვნებისა და რაოდენობრივი ანალიზის
უნარი; დაეუფლოს წერითი და ვერბალური კომუნიკაციის ჩვევებს; ბაკალავრის
საფეხურზე მიღებული ცოდნა იყოს მყარი საფუძველი ზედა საფეხურის აკადემიური და
პროფესიული პროგრამების უკეთ დაუფლებისათვის სტუდენტს ეძლევა საშუალება
გაეცნოს და ისწავლოს პიროვნების ჩამოყალიბების, განვითარებისა და ნორმალური
და პათოლოგიური ქცევის ამხსნელი თეორიები. შეისწავლოს პიროვნების კვლევისა და
დიაგნოსტირების ინდივიდუალური, კლინიკური და ჯგუფური მეთოდები. ისწავლოს
პიროვნების ქცევის მოდიფიკაციის ელემენტები. შეისწავლოს კულტურული და
სოციალური ფაქტორების გავლენა პიროვნების ქცევის ჩამოყალიბებაში. პროგრამა
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აგებულია სამეცნიერო კვლევებზე დაფუძნებულ ცოდნაზე. რიგი დისციპლინების
მიზანია სტუდენტს საშუალება მიეცეს, გაეცნოს განათლებისა და სწავლის თანამედროვე
თეორიებს, სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდებს; გაიღრმავოს ცოდნა
სკოლამდელი და სასკოლო ასაკის ბავშვის ფსიქოლოგიაში, აგრეთვე, დაეუფლოს
კვლევის მეთოდებს და გაეცნოს მათი გამოყენების სპეციფიკას განათლების სფეროში. 
სტუდენტი სწავლობს ისეთ დისციპლინას, როგორიცაა ორგანიზაციის ფსიქოლოგია, 
რომელიც შეიმუშავებს ფსიქოლოგიურ თეორიებსა და მეთოდოლოგიებს და იყენებს
მათ იმ ორგანიზაციული პრობლემების მოსაგვარებლად, რომელიც ინდივიდებსა და
ჯგუფებს ექმნებათ ორგანიზაციაში. ამდენად ორგანიზაციის ფსიქოლოგები თანაბრად
არიან დაკავებული, როგორც სამეცნიერო, ასევე პრაქტიკული საქმინობით.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდები

სწავლის შედეგები: ფსიქოლოგიის მიმართულების ბაკალავრი შეიძენს იმ საბაზისო
თეორიულ და პტაქტიკულ ცოდნას და უნარებს, რომლებიც აუცილებელია
კურსდამთავრებული საქმიანობის დასაწყებად. ფსიქოლოგიის საბაკალავრო
პროგრამის კურსდამთავრებულს წარმათებით გავლილი სასწავლო კურსის შედეგად
შეეძლება ფსიქოლოგიის, როგორც მეცნიერების გამოყენება საზოგადოების
ინტელექტუალური, ემოციონალური, ეკონომიკური და სოციალური კეთილდღეობის
გასაუმჯობესებლად. კურსდამთავრებულს შეეძლება დამოუკიდებლად
განახორციელოს მცირე მასშტაბის კვლევა, გამოიყენოს ფსიქოლოგიური ეთიკის
სტანდარტები კვლევის დაგეგმვის, განხორციელების, ანალიზისა და პრეზენტაციისას; 
მოამზადოს კვლევის ანგარიში და მოახდინოს კვლევის მონაცემების სტატისტიკური
დამუშავება ბაზისურ დონეზე; შეეძლება ახსნას, თუ რა გავლენას ახდენს ადამიანის
ქცევაზე სოციალური, პიროვნული და სიტუაციური ფაქტორები. ამასთანავე
გამოიმუშავებს კრიტიკულ აზროვნებას. შეიძენს სფეროში მუშაობისათვის საბაზისო
პროფესიულ უნარ-ჩვევებს. ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტს
შეეძლება გამოადიფერენციროს პიროვნების ქცევის განსხვავებული მოდუსი; 
დაგეგმოს და ჩაატაროს მცირე მასშტაბის კვლევა, გაანალიზოს პიროვნების ქცევის
თავისებურებანი განსხვავებულ სიტუაციებში; შეადგინოს მარტივი სადიაგნოსტიკო
ბატარეა და დაახასიათოს პიროვნული პროფილი კოგნიტური, ემოციონალური
(ღირებულებითი) და ქცევითი პარამეტრებით; მოახდინოს გარემო სიტუაციის და
სოციალური გავლენის ინდიკატორული შეფასება პიროვნების კონკრეტული ქცევის
აღწერისათვის. კურსდამთავრებულს გააზრებული ექნება როგორც ფსიქოლოგიის
ასევე ფსიქოლოგის როლი და მნიშვნელობა თანამედროვე საზოგადოებაში. 
საბაკალავრო პროგრამის გავლის შემდეგ სტუდენტს შეეძლება მონაწილეობა მიიღოს
სასწავლო დაწესებულებაში მიმდინარე სწავლისა და სწავლების პროცესის
შეაფასებაში ძირითადი პარამეტრების მიხედვით, განსაზღვროს არსებული ხარვეზები, 
დაკავშირებული როგორც ბავშვის ფსიქოლოგიურ თავისებურებებთან, ასევე
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სწავლების მეთოდებთან და დაწესებულების ფსიქოლოგიურ კლიმატთან. სტუდენტს
შეეძლება განსაზღვროს პრობლემა და ჩაატაროს მცირე მასშტაბიანი კვლევა. 
საბაკალავრო დონეზე სტუდენტები შეისწავლიან ორგანიზაციისათვის ისეთ
მნიშვნელოვან აქტივობების დაგეგმვისა და შეფასების ძირითად ასპექტებს, 
როგორიცაა: პერსონალის შერჩევა, ტრენინგი და განვითარება, შესრულებული
სამუშაოს შეფასება, სამუშაოს ანალიზი და სხვა. მიიღებენ ცოდნას ემპირიული კვლევის
მეთოდების შესახებ შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიაში. ბაკალავრიატში
მიღებული ცოდნის საფუძველზე კურსდამთავრებული შეძლებს მაგისტრატურაში
სწავლის გაგრძელებას. სწავლის შედეგების აღწერის მიხედვით, ბაკალავრი
შეითვისებს ისეთ დარგობრივ კომპეტენციებს და უნარებს, როგორებიცაა: 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

გაცნობიერებული აქვს საზოგადოებისათვის ფსიქოლოგის როლი და მნიშვნელობა. 
ეცნობა თანამედროვე ფსიქოლოგიურ მიმდინარეობებს, რომლებიც შეისწავლიან
შემეცნებით პროცესებსა და ქცევის სტრუქტურას, მათ საფუძვლად მდებარე
პროცესებსა და ფსიქოლოგიურ მექანიზმებს.
პრაქტიკული მეცადინეობები საშუალებას აძლევს გააცნობიეროს თეორიული კურსის
შედეგად მიღებული ცოდნა.
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პროგრამის სახელწოდება: პოლიტიკის მეცნიერების საბაკალავრო პროგრამა

Political Science

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: 

პოლიტიკის მეცნიერების ბაკალავრი

Bachelor of Arts in Political Science

სწავლების საფეხური:  ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 ECTS

სწავლების ენა: ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: 

პოლიტიკის მეცნიერების საბაკალავრო პროგრამა ისეა აგებული, რომ
სტუდენტებს სრულ წარმოდგენას უქმნის როგორც ზოგადად პოლიტიკის მეცნიერების, 
ისე პოლიტიკის მეცნიერების ცალკეული სუბ-დისციპლინების (პოლიტიკური თეორიის, 
შედარებითი პოლიტიკის, საჯარო პოლიტიკისა და ადმინისტრირების, მსოფლიო
პოლიტიკის, პოლიტიკური კულტურა/კომუნიკაციების, პოლიტიკური მეთოდოლოგიის) 
შესახებ, ასევე უზრუნველყოფს საბაკალავრო სწავლების დონისათვის
გათვალისწინებული კვლევითი უნარ-ჩვევებით, რაც მას საბოლოოდ ხარისხიანი
საბაკალავრო ნაშრომის წერაში ეხმარება. 

პოლიტიკის მეცნიერების სწავლების მიზნები ბაკალავრიატში მოკლედ
შემდეგნაირად შეიძლება განისაზღვროს: სტუდენტებმა მიიღონ საფუძვლიანი
თეორიული მომზადება პოლიტიკურ მეცნიერებაში; ასწავლოს კრიტიკული აზროვნება;
უზრუნველყოს პროფესიული კარიერის გასაკეთებლად აუცილებელი ცოდნითა და
უნარ-ჩვევებით; ასწავლოს შესაბამისი პროფესიული ქცევისა და ეთიკის სტანდარტები.
პოლიტიკის მეცნიერების საბაკალავრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს
კვალიფიცირებული კურსდამთავრებულები, რომელთაც ექნებათ საფუძვლიანი
თეორიული ცოდნა როგორც პოლიტიკის მეცნიერებაში, ასევე მის ცალკეულ
სუბდისციპლინებში, კვლევითიპრობლემის გადაწყვეტისა და კრიტიკული აზროვნების
უნარ-ჩვევები, რათა შეძლონ აღნიშნული ცოდნის გამოყენება კონკრეტული
პრობლემების გასაანალიზებლად.  

საბაკალავრო პროგრამის დასრულების შედეგად ბაკალავრი მომზადებულია
სწავლის გასაგრძელებლად მაგისტრატურაში შესაბამისი და მომიჯნავე
სპეციალობებით. სწავლება ბაკალავრიატის დონეზე უზრუნველყოფს პოლიტიკის
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მეცნიერებათა სპეციალისტების მომზადებას პრაქტიკული  საქმიანობისთვის
სამთავრობო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებში და სკოლებში პედაგოგიური
მოღვაწეობისთვის. ბაკალავრის ხარისხის მიღების შედეგად ბაკალავრს პოლიტიკურ
მეცნიერებაში შეუძლია: ჩაერთოს დარგის სამეცნიერო ან პრაქტიკული საქმიანობის
პროცესში, ამ საქმიანობის დამოუკიდებლად წარმართვის გარეშე. მას ექნება
აუცილებელი ცოდნა სახელმწიფოსა და თვითმმართველობის ორგანოებში ან
პარტიულ და საზოგადოებრივ ორგანიზაციათა აპარატში მუშაობისთვის როგორც
დამხმარე პერსონალს ან ასისტენტს.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  ერთიანი ეროვნული გამოცდები

სწავლის შედეგი: 

 ცოდნა და გაცნობიერება: პოლიტიკის მეცნიერების ბაკალავრი ფლობს
პოლიტიკის მეცნიერების ცნებით-კატეგორიულ აპარატსა და მეთოდოლოგიას, 
იცნობს დარგის განვითარების ისტორიას პოლიტიკის მეცნიერების კლასიკური
ნაშრომების შესწავლის საფუძველზე და ერკვევა პოლიტიკური მეცნიერების
დღევანდელ სტრუქტურაში,  შეუძლია პოლიტიკის მეცნიერების სუბ-
დისციპლინებისა და მათი შესწავლის ობიექტების იდენტიფიცირება; იცის
პოლიტიკის მეცნიერების ადგილი და ერკვევა პოლიტიკის მეცნიერების კავშირში
სხვა სოციალურ მეცნიერებებთან; აქვს წარმოდგენა პოლიტიკის მეცნიერების
ძირითად თეორიული პარადიგმებზე, თეორიებზე, კონცეფციებსა და მოდელებზე
და შეუძლია მათი ინტერპრეტაცია, იცის რაოდენობრივი, თვისებრივი და
პრობლემის გადაწყვეტაზე ორიენტირებული კვლევის ჩარჩოები, იცნობს და
ერკვევა ანალიტიკური ნაშრომების შესრულების პრინციპებსა და სტანდარტებში, 
შეუძლია ამ ცოდნის გამოყენება საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობის პროცესში.

 ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: შეუძლია მიღებული თეორიული და
მეთოდოლოგიური ცოდნის საფუძველზე პოლიტიკური სისტემებისა და
პროცესების ფუნდამენტურ, ემპირიულ და გამოყენებით დონეზე ინტერპრეტაცია
და ანალიზი, რაც მას  საშუალებას აძლევს წინასწარ განსაზღვრული
მითითებების შესაბამისად ჩაერთოს კვლევით და პრაქტიკული ხასიათის
პროექტებში როგორც დამხმარე პერსონალი.  

 დასკვნის უნარი: პოლიტიკის მეცნიერების ბაკალავრს აქვს უნარი განსაზღვროს
და საფუძვლიანად შეისწავლოს პოლიტიკის მეცნიერებების პრობლემატური
საკითხები, შეაგროვოს და სიტემატიზაციაში მოიყვანოს მეორადი მონაცემები და
შერჩეული თეორიული ჩარჩოსა და მოდელის საფუძველზე ჩამოაყალიბოს
დასაბუთებული დასკვნები.

 კომუნიკაციის უნარი: საბაკალავრო სწავლების პროცესში მიღებული ცოდნის, 
ანალიტიკური ნაშრომების შესრულებისა და მათი პრეზენტაციის გამოცდილების
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შედეგად პოლიტიკის მეცნიერების ბაკალავრს აქვს წერითი და ზეპირი
პრეზენტაციის უნარ-ჩვევები, სასემინარო მუშაობის ფორმატი კი მას უვითარებს
საჯარო დისკუსიებსა და განხილვებში მონაწილეობის უნარ-ჩვევებს. სწავლების
პროცესში გამოყენებული ელექტრონული მხარდაჭერის სისტემით სარგებლობა, 
მას აძლევს ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მაღალ დონეზე
ფლობის კომპეტენციასა და შემდგომში აქტიურად გამოყენების საშულებას. 

 სწავლის უნარი: პოლიტიკის მეცნიერების ბაკალავრს აქვს საბაზისო თეორიულ-
მეთოდოლოგიური ცოდნა სწავლის შემდომ საფეხურზე გასაგრძელებლად, 
ასევე საბაკალავრო სწავლების დროს მიღებული გამოცდილება აძლევს
საშუალებას დამოუკიდებლად იმუშაოს თვითგანვითარებასა და მეტი ცოდნის
შეძენეზე მთელი სიცოცხლის მანძილზე. 

 ღირებულებები: პოლიტიკის მეცნიერების სფეროში დაგროვილი ცოდნა
სტუდენტს უყალიბებს წარმოდგენას სამართლებრივი სახელმწიფოს, 
სამოქალაქო საზოგადოების, ტოლერანტობის, დემოკრატიის და სხვა
ღირებულებათა რაობისა და მნიშვნელობის, აგრეთვე მათი
მრავალფეროვნების, დამკვიდრების გზებისა და მეთოდების შესახებ. რაც მას
აძლევს საშუალებას აქტიურად ჩაერთოს სამოქალაქო საზოგადოების
მშენებლობაში. 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 
 სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას

წარმოადგენს 51 ქულა; შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის
მიხედვით. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში.
გთავაზობთ ზოგად ჩარჩოს:


91 -100 ფრიადი,  A

81-90 ძალიან კარგი, B

71-80 კარგი, C

61-70 დამაკმაყოფილებელი, D

51-60 საკმარისი, E

41-50 ვერ ჩააბარა, FX

0-40 ჩაიჭრა, F
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საკონტაქტო პირი: მალხაზ მაცაბერიძე

პროგრამის სახელწოდება: 
ქართულად: სოციალური მუშაობა
ინგლისურად: Bachellor Programm in Social Work 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: 
ქართულად: სოციალური მუშაობის ბაკალავრი
ინგლისურად: Bachelor of Social Work 

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 კრედიტი

სწავლების ენა: ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის
კომპეტენციების გამომუშავებასა და დასაქმების სფეროს განსაზღვრაზე: 
საუნივერსიტეტო განათლების მისიის შესაბამისად, სოციალური მუშაობის
საბაკალავრო პროგრამის მისიაა მოამზადოს მაღალი პროფესიული დონის მქონე
სოციალური მუშაკები, რომლებიც გამოიყენებენ უნივერსიტეტის საბაზისო და
სოციალური მუშაობის კურსებზე მიღებულ ცოდნას და უნარ-ჩვევებს საქართველოს
მოქალაქეების, მათი ოჯახების და ჯგუფების სოციალური პირობების
გასაუმჯობესებლად. 
პროგრამის მისია ეფუძნება შემდეგი მიზნების განხორციელებას: 

სტუდენტთათვის სოციალური მუშაობის თეორიული საფუძვლების გაცნობა; 

სოციალური მუშაობის კომპეტენციის სტანდარტების განვითარება და პრაქტიკოსი
სოციალური მუშაკების მაღალპროფესიულ დონეზე მომზადება; 

პროფესიული და აკადემიური სტანდარტების პრაქტიკაში ინტეგრირება და სოციალურ
მუშაკთა უწყვეტი განათლების უზრულველყოფა; 
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მაღალი კვალიფიკაციის სოციალური მუშაკების მომზადება, რომლებიც შეძლებენ
მოსახლეობის სოციალური დაცვის ხარისხის გაუმჯობესებას და პრაქტიკოსი
სოციალური მუშაკის პროფესიის პოპულარიზებას. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  ერთიანი ეროვნული გამოცდები

სწავლის შედეგი: 
ცოდნა და გაცნობიერება - სოციალური მუშაობის ბაკალავრის პროგრამის
დასრულების შემდეგ დიპლომირებულ სპეციალისტებს შეეძლებათ: 

სოციალური მუშაობის საფუძვლების დაუფლება; მიღებული თეორიული ცოდნის
გამოყენება სოციალური მუშაკის ყოველდღიურ პრაქტიკაში. 

სოციალური მუშაობის ღირებულებებისა და პრაქტიკულ საქმიანობაზე მათი გავლენის
გაცნობიერება; სოციალური მუშაობის ეთიკის კოდექსის შესაბამისი პრაქტიკის
განხორციელება. 

ადამიანებისა და ჯგუფების ქცევის სოციალურ-ფსიქოლოგიური საფუძვლების, 
ადამიანთაშორისი ურთიერთობების დინამიკის იდენტიფიცირება და პრაქტიკაში
გამოყენება. 

სოციალური მუშაობისთვის რელევანტური საკანონმდებლო ბაზისა და პროგრამების
ცოდნა და პრაქტიკაში გამოყენება. 

სოციალური მუშაობის მეთოდების ცოდნა და პრაქტიკაში ეფექტურად გამოყენება. 

სწავლის უნარი - სტუდენტს გამომუშავებული ექნება აკადემიური ტექსტების მოძიების
და ათვისების, ასევე მათი კრიტიკული ანალიზის უნარი. 
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - ექნება უნარი, გააცნობიეროს და
განსაზღვროს სხვადასხვა სოციალური პრობლემის კვლევის გზები და ჩამოაყალიბოს
ზოგიერთი რეკომენდაცია ამ პრობლემების გადასაჭრელად. ექნება უნარი, ჩაერთოს
სხვადასხვა მეთოდით წარმართულ კვლევით პროექტებში როგორც რიგითი
მკვლევარი და ხარისხიანად აწარმოოს კვლევის თავისი ნაწილი არსებული ეთიკური
და პროფესიული სტანდარტების დაცვით; შეუძლია შეიმუშაოს და განახორციელოს
საკუთარი კვლევითი პროექტი სამეცნიერო ხელმძღვანელის ზედამხედველობის ქვეშ. 
დასკვნის უნარი - ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულს შეეძლება, რომ პირველადი
სოციოლოგიური ინფორმაციის დამუშავების და გაანალიზების საფუძველზე გააკეთოს
დასკვნები შესასწავლი პრობლემის არსის, მისი გადაჭრის გზების შესახებ. 
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კომუნიკაციის უნარი - ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულს შეეძლება კომუნიკაცია
დაამყაროს ყველა იმ ადამიანთან, რომელიც მისი კლიენტია, ანუ რომელსაც
გარკვეულ მომსახურებას სთავაზობს (სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების
წარმომადგენლები ). მას განვითარებული ექნება სოციალური უნარები, კერძოდ, 
შეეძლება ჯგუფური მუშაობა, მათ შორის, ინტერდისციპლინარულ ჯგუფში მუშაობა. 
ბაკალავრს შეეძლება, აგრეთვე, კომუნიკაცია უცხო ენაზე (B1 დონე). 
ღირებულებები, რომლესაც შეიძენენ პროგრამის დასრულების შემდეგ:


პროფესიული ეთიკის პრინციპების პატივისცემა

კლიენტთა უფლებების, პირველ რიგში, მათი ღირსებისა და ანონიმურობის დაცვა

ქსენოფობიური და ეთნოცენტრისტული დამოკიდებულებების უარყოფა; 
განსხვავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების დაფასება და პატივისცემა; 

სოციალურად დაუცველი ჯგუფების და სოციალური სამსახურების მომხმარებელთა
გაძლიერება საზოგადოებაში არსებული დისკრიმინაციისა და ჩაგვრის დასაძლევად; 

პლაგიატის უარყოფა
კურსდამთავრებულებს, აგრეთვე, გამომუშავებული ექნებათ ზოგადი (ტრანსფერული) 
-აბსტრაქტული აზროვნების, მოვლენათა კრიტიკული ანალიზისა და სინთეზის, ახალი
იდეების გენერირების, ცოდნის მუდმივი განახლების, სხვადასხვა წყაროდან
ინფორმაციის მოძიებისა და ანალიზის, დისკუსიის წარმართვის, საკუთარი ნაშრომისა
და მოსაზრებების საჯარო წარდგენის - უნარები.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 
სტუდენტის გაწეული შრომის შეფასება ითვალისწინებს გარკვეულ თანაფარდობას
შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას შორის. თითოეული
სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება ხორციელდება 100–ქულიანი სისტემით. 
შუალედური შეფასებები შეიძლება დაეყრდნოს შემდეგ აქტოვობებს: 

� აქტიურობა სასემინარო, ან პრაქტიკულ მეცადინეობაზე

� საკონტროლო სამუშაო

� საპრეზენტაციოდ მომზადებული მოხსენება

� წერითი და ზეპირი საშინაო დავალებები
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� შუალედური გამოცდა

� საბოლოო გამოცდა

და სხვა. 
დაუშვებელია დასკვნითი გამოცდის შეფასება 40 ქულაზე მეტით.

საკონტაქტო პირი: იაგო კაჭკაჭიშვილი

პროგრამის სახელწოდება: საზოგადოებრივი გეოგრაფია (“Human Geography”) ბ) 

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: სოციალურ მეცნიერებათა ბაკალავრი
საზოგადოებრივ გეოგრაფიაში - BA of Social Sciences in Human Geography. 

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით – 240 კრედიტი

მათ შორის: 

საფაკულტეტო სასწავლო კურსები: 40 კრედიტი

ძირითადი სპეციალობა 120 კრედიტი. მიმართულება სტუდენტს სთავაზობს
პროგრამას, რომელშიც შედის 20 სასწავლო კურსი, ჯამში 145 კრედიტი. სტუდენტი
ვალდებულია შუასრულოს 120 კრედიტი, მათ შორის 70 კრედიტი სავალდებულო და
50 კრედიტი არჩევითი კურსებიდან.

დამატებითი სპეციალობა ან სხვა სასწალო კომპონენტები - 80 კრედიტი, მათ შორის
დამატებითი სპეციალობა 60 კრედიტი და თავისუფალი კურსები - 20 კრედიტი. იმ
შემთხვევაში, თუ სტუდენტი არ აირჩევს დამატებით სპეციალობას მას უფლება აქვს 60 
კრედიტი შეასარულოს მისი შეხედულებისამებრ სხვა სასწავლო კურსების ხარჯზე. 

სწავლების ენა – ქართული; 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის
კომპტენციების გამომუშავებასა და დასაქმების სფეროს განსაზღვრაზე:

საზოგადოებრივი გეოგრაფიის პროგრამების ამოცანას წარმოადგენს იმ
ახლაგაზრდების მომზადებას, რომლებიც დაინტერესებულები არიან შეისწავლონ
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საზოგადოებაში მიმდინარე პროცესების სივრცე–დროით ასპექტები და ამის
საფუძველზე

შიმუშავონ ისეთი რეკომენდაციები რომლებიც ხელს შეუწყობს
სახელმწიფო/საზოგადოებრივი/ბიზნეს–ორგანიზაციების მართვას

და მათი ფუნქციონირების ეფექტიანობის ამაღლებას.მიღებული კვალიფიკაციის
შესაბამისად საზოგადოებრივი გეოგრაფები შეიძლება დასაქმდნენ როგორც
საგანმანათლებლო, ასევე სამეცნიერო ორგანიზაციებში, სხვადასხვა დონის
(ცენტრალური, ადგილობრივი) სახელმწიფო მმართველობის ორგანოებში, 
არასამთავრობო და კერძო სექტორებში, და ა.შ. უფრო კონკრეტულად გეოგრაფები
შეიძლება დასაქმდნენ საქალაქო და ბუნებრივი გარემოს დაგეგმვისა და მართვის
სამსახურებში, მიწის მართვის სისტემაში, ეკონომიკური განვითარებისა და მართვის
ორგანოებსა და კომპანიებში, სატრანსპორტო

ორგანიზაციებში, საკონსულტაციო კომპანიებში, საბანკო და საფინანსო
დაწესებულებებში/ფირმებში, მას მედიაში, სასტუმრო და ტურიზმის ბიზნესში, საგარეო
ურთიერთობათა სისტემაში, შრომის ბაზართან და სოციალურ უზრუნველყოფასთან
დაკავშირებულ

სფეროებში, ასევე ყველა იმ სამსახურში, სადაც საჭიროა გეოგრაფიული
ინფორმაციული სისტემები, კარტოგრაფიული

ვიზუალიზაცია და სხვა. საზოგადოებრივი გეოგრაფია წარმოადგენს გეოგრაფიულ
მეცნიერებათა სისტემის ნაწილს, რომელიც შეისწავლის დედამიწაზე

არსებული ანტროპოგენული (ადამიანის მიერ შექმნილი) ობიექტებისა და სისტემების
ორგანიზაციისა და ფუნქციონირების

სივრცით–დროით ასპექტებს. მისი შესწავლის ზოგად ობიექტს შეიძლება
წარმოადგენდეს ნებისნმიერი საზოგადოებრივი მოვლენა, პროცესი და სისტემა
რომელსაც გააჩნია (ან შეიძლება პოტენციურად გააჩნდეს) სივრცითი სტრუქტურა. 
საზოგადოებრივი გეოგრაფია მჭიდროდაა დაკავაშირებული სოციელურ და
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებთან, კერძოდ კი

ყველა სამეცნიერო დისციპლინასთან, რომლებიც შეისწავლის დედამიწაზე არსებული
სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური

სისტემების ორგანიზაციისა და განვითარების ასპექტებს. ტრადიციულად
საზოგადოებრივ გეოგრაფიას მიეკუთვნება: ეკონომიკური გეოგრაფია, სოციალური
გეოგრაფია, მოსახლეობის გეოგრაფია, ქალაქების გეოგრაფია, კულტურის
გეოგრაფია, განვითარების გეოგრაფია, მეურნეობის გეოგრაფია, პოლიტიკური
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გეოგრაფიაგარდა ამისა, ცალკე გამოიყოფა თეორიული გეოგრაფია, აგრეთვე
ქვეყანათმცოდნეობა, როგორც საბუნებისმეტყველო და საზოგადოებრივი გეოგრაფიის
გამაერთიანებელი დისციპლინა და კარტოგრაფია (გეოდეზიისა და გეოგრაფიული
ინფორმაციული

სისტემების ჩათვლით), რომელიც უზრუნველყოფს ყველა გეოგრაფიული
დისციპლინის ფუნქციონირებას. საზოგადოებრივი გეოგრაფიისა და სხვა სამეცნიერო
დისციპლინების კონტაქტის არეში არსებობს მრავალი ე.წ. მომიჯნავე დისციპლინა
(cross-disciplines), როგორიცაა გეოეკოლოგია, გეოეკონომიკა, ისტორიული
გეოგრაფია, გეოპოლიტიკა და ა.შ. საზოგადოებრივი გეოგრაფიის, ისევე როგოეც
მთლიანად გეოგრაფის კვალიფიკაცია იმით არის გამორჩეული, რომ ის ფლობს
დედამიწაზე მიმდინარე პროცესების სივრცე და დროით (ოთგანზომილებიან) ხედვას, 
რaც საზოგადოდ მხოლოდ

გეოგრაფიისათვის არის დამახასიათებელი და არატრანსფერებადია. 
საზოგადოებრივი გეოგრაფია უშუალოდაა დაკავშირებული იმ მუდმივ, სწრაფ, 
ინტენსიურ ცვლილებებთან, რომელსაც ადგილი აქვს

საზოგადოებრივ სისტემებში ადგილობრივ, რეგიონალურ და გლობალურ დონეებზე; 
მ.შ. საზოგადოების ორგანიზაციისა და მართვის მოდელების დივერსიფიკაციათან, 
ახალი ტექნოლოგიების დანერგვასთან, ადამიანური კაპიტალის ტრანსფორმაციასთან, 
მზარდ კულტურული მრავალფეროვნებასთან, გლობალურ ჰავის ცვლილებასთან და
ბუნებრივი გარემოს კრიზისთან. შესაბამისად

საზოგადოებრივი გეოგრაფიის განათლების მიზანს წარმოადგენს: საზოგადოებრივი
სისტემების ორგანიზაციიას და

ფუნქციონირების სივრცე–დროითი ასპექტებისა და შესაბამისი სწრაფცვალებადი
გარემოს შესწავლა. წინამდებარე დოკუმენტი შეეხება პირველი საფეხურის
კვალიფიკაციას, რომელიც იძლევა ზოგად ცოდნას გეოგრაფიაში

საზოგადოების ფუნქციონირების სივრცე–დროითი ასპექტების შესახებ, რაც სტუდენტის
ფართო კომპეტენციით მომზადებას ნიშნავს.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: საზოგადოებრივ გეოგრაფიაში საბაკალავრო
პროგრამაზე ჩაბარებას არ გააჩნია განსაკუთრებული წინაპირობები. ზ) სწავლის
შედეგი; სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

სასწავლო პროგრამის დასახელება: „საზოგადოებრივი გეოგრაფია“ცოდნა და
გაცნობიერება აცნობიერებს დედამიწიაზე არსებული სისტემების განვითარების
ძირითად თავისებურებებს, მათ ფარგლებში
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მიმდინარე პროცესებს, მათი ისტორიასა და მატერიალურ

საფუძველს. აღიქვამს და ესმის დედამიწაზე მიმდინარე პროცესები და პლანეტაზე მათი
გავლენის შედეგები სივრცესა და დროში. აცნობიერებს გლობალურ დონეზე
სოციალურ- ეკონომიკური და/ან ფიზიკურ–გეოგრაფიული/ბუნებრივი

პროცესების მიმდინარეობის თავისებურებებს. აცნობიერებს
ურთიერთდამოკიდებულებას ბუნებრივ და სოციალურ გარემოს შორის და შეუძლია
მისი შედეგების შემოწმება. აკვირდება ბუნებრივ გარემოს და აღიქვამს მასში

მიმდინარე პროცესებს. აღიქვამს და განმარტავს რეგიონების, ადგილებისა და
მდებარეობის მრავალფეროვნებასა და ურთიერთდამოკიდებულებას. აცნობიერებს
სხვადასხვა დონის სივრცობრივ კავშირებს. შეიძენს სხვა დისციპლინების
მრავალფეროვანი

მიდგომების ცოდნას, შეუძლია მათი გაგება და გამოყენება გეოგრაფიულ
კონტექსტში.ცოდნის პრაქტიკაში

გამოყენება / პრაქტიკული უნარები

მოიძიებს დამოუკიდებლად ზოგადი გეოგრაფიული

მეცნიერებების მასალას (მათ შორის ინტერნეტის

საშუალებით და საველე პირობებში), აგროვებს, განაზოგადებს, ამუშავებს, აანალიზებს, 
აფასებს, ახდენს

მის დოკუმენტირებას და შედეგების მოხსენებას. განსაზღვრავს გეოგრაფიული
მეცნიერებების გამოყენების შესაძლებლობებს, მათ როლს საზოგადოებაში და
პასუხისმგებლობას. იყენებს რიცხობრივ, სტატისტიკურ და კარტოგრაფიულ

მეთოდებს საზოგადოებრივი სისტემების განხილვისას. მსჯელობს ზოგად სივრცით
და/ან დროით კონტექსტში. შეუძლია კარტოგრაფიული მასალის წაკითხვა და
ინტერპრეტაცია. გააჩნია გეოგრაფიული ინფორმაციული სისტემების

საფუძვლების ცოდნა. სწორედ იყენებს გეოგრაფიულ ტერმინოლოგიას. 
ღირებულებები კურსდამთავრებულები დაამკვიდრებენ ისეთ

ღირებულებებს, როგორიცაა ტოლერანტობა, პასუხისმგებლობა, სამართლიანობა, 
შრომისმოყვარეობა, ადამიანის უფლებების პატივისცემა.
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დასკვნის უნარი: შეუძლია ზოგადი პრობლემის იდენტიფიცირება, დასმა და
გადაწყვეტა. შეუძლია სოციალური და გეოგრაფიული პროცესების შესახებ ზოგადი
დასკვნების გაკეთება და რეკომენდაციების შემუშავება.

სწავლის უნარი: შეუძლია ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება. შეუძლია სწავლა და
ცოდნის მუდმივი განახლება. დარგის ცოდნა-გააზრება და პროფესიის გათავისება. 
შეუძლია დამოუკიდებლად მუშაობა. შეუძლია სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის
მიღება, დამუშავება, ანალიზი და მონაცემების ინტერპრეტაცია. შეუძლია დაკისრებული
ამოცანებისა და ვალდებულებების პასუხისმგებლობით შესრულება. ხელეწიფება
სხვებს აუხსნას ზოგადგეოგრაფიული და ზოგადსოციალური პროცესებისა და
მოვლენების ძირითადი არსი

კომუნიკაციის უნარი: შეუძლია მშობლიურ ენაზე ზეპირი და წერილობითი ფორმით
კომუნიკაცია. ფლობს ინგლისურ ენას B2 დონეზე – წარმოადგენს დამოუკიდებელ
მოსაუბრეს გეოგრაფიის სფეროში. შეუძლია დროის დაგეგმვა და მართვა (დროის

მენეჯმენტი) დასახული მიზნის მისაღწევად. იცნობს და იყენებს თანამედროვე ზოგად
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს.

თ) სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები; ვერბალური, ახსნა-განმარტებითი
მეთოდი, ლიტერატურასა და სხვა წყაროებზე მუშაობის მეთოდი, საველე კვლევისა და
დაკვირვების მეთოდი, შედარებითი ანალიზის მეთოდი, მონაცემთა ვიზუალიზაციისა და
კარტოგრაფიული მეთოდი, სტატისტიკური ანალიზის მეთოდი, გუნდური მუშაობა და
დისკუსია, გეოინფორმაციული (გის) და დისტანციური ზონდირების მეთოდი. ი) 
სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა; გამოიყენება შეფასების 100 ქულიანი
კომბინირებული სისტემა.(A) 91 -100 ფრიადი

(B) 81 -90 ძალიან კარგი

(C) 71 -80 კარგი

(D) 61 -70 დამაკმაყოფილებელი

(E) 51 - 60 საკმარისი

(FX) 41 - 50 ვერ ჩააბარა, სტუდენტს ეძლევა საბოლოო გამოცდის ერთხელ
გადაბარების უფლება

(F) 0 – 40 ჩაიჭრა, სტუდენტმა კრედიტის მიღებისთვის თავიდან უნდა გაიაროს კურსი
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კ) სასწავლო გეგმა, სწავლების ორგანიზების თავისებურებების მითითებით. 
სწავლებისა და სწავლის მეთოდები უნდა შეესაბამებოდეს წინასწარ განსაზღვრულ
სწავლის შედეგებს. ტრადიციულ ლექციებთან

ერთად გამოყენებულ უნდა იქნას პრაქტიკული მეცადინეობები, სემინარები, 
პროექტები, ჯგუფური მუშაობა და სწავლების სხვა

აქტიური მეთოდები. თეორიისა და პრაქტიკის ინტეგრაცია უნდა განხორციელდეს
როგორც შესაბამის ორგანიზაციებში პრაქტიკის გავლით, ასევე საველე სამუშაოს
პირობებში. ბაკალავრიატის დონეზე პრაქტიკისა და საველე სამუშაოს მოცულობა არ
უნდა შეადგენდეს სტუდენტის საერთო აკადემიური დატვირთვის 1/10–ზე ნაკლებს. 
სტუდენტის მიერ კომპეტენციების დაუფლების შეფასების მიზნით მიზანშეწონილია
ისეთი კრიტერიუმების გამოყენება, რომლებიც

სრულად და მკაფიოდ ასახავენ, შეუძლია თუ არა მას პრობლემების იდენტიფიცირება
და გადაჭრა, სამუშაოს წანამძღვრებისა და პირობების ფორმულირება, საკვლევი
საკითხის დასმა, ანალიზი, დასკვნებისა და რეკომენდაციების ჩამოყალიბება, გადაცემა, 
არგუმენტირება/დაცვა, შესაბამისი ინსტრუმენტების გამოყენება. შეფასება უნდა იყოს
როგორც შემაჯამებელი ხასიათის, ასევე ფორმატიულიც. დეტალური
ინფორმაციისათვის იხ. დანართი (სასწავლო გეგმა). ლ) პროგრამის ხელმძღვანელი: 
სრული პროფესორი იოსებ სალუქვაძე, სრული პროფესორი გიორგი გოგსაძე; 
პროგრამის ავტორები:იოსებ სალუქვაძე, გიორგი გოგსაძე.

პროგრამის სახელწოდება:    ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია

                                                          Journalism and MassCommunications 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  სოციალური მეცნიერების ბაკალავრი

                                                             BA in Social Sciences 

სწავლების საფეხური:                ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტით: 240 

სწავლების ენა:                           ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია თანამედროვე
პროფესიული სტანდარტების შესაბამისად მოამზადოს ჟურნალისტიკის და მასობრივი
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კომუნიკაციის სპეციალისტი იმგვარად, რომ მან შეძლოს კონკურენტულ გარემოში
საკუთარი შესაძლებლობების განვითარება და რეალიზება, მიღებული თეორიული
ცოდნის და უნარების პრაქტიკაში გამოყენება. ბაკალავრის საფეხურზე მიღებული
ცოდნა იქნება მყარი საფუძველი მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლისთვის (LLL), 
დამატებითი დარგობრივი და მულტიდისციპლინური ცოდნის მიღებისა და
გაღრმავებისთვის. პროგრამის მიზანია სტუდენტის ჩამოყალიბება ჭეშმარიტ
მოქალაქედ, თავისუფლების მოყვარე და დემოკრატ პიროვნებად;

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: საქართველოს კანონმდებლობით და
უნივერსიტეტის წესდებით დადგენილი წესის მიხედვით სტუდენტის სტატუსის მოპოვება.

სწავლის შედეგები: ბაკალავრი შეიძენს იმ საბაზისო თეორიულ და პტაქტიკულ ცოდნას
და უნარებს, რომლებიც აუცილებელია ჟურნალისტური საქმიანობის დასაწყებად. იგი
შეძლებს თემის აქტუალობის განსაზღვრას, ინფორმაციის მოპოვებას, გადამოწმებას. 
გაეცნობა საზოგადოებრივი ცხოვრების ფუნქციონირებას და შეძლებს ინფორმაციის
სწორად ორგანიზებას, დამუშვებას, სხვადასხვა სახის მედია-ტექსტის შექმნას, 
წყაროებთან მუშაობას, ინფორმაციის დაბალანსებას და მრავალფეროვნების
წარმოჩენას. იგი გაეცნობა დარგობრივი ჟურნალისტიკის და მულტიმედიის
შესაძლებლობებს, კვლევის მეთოდებს, ჟურნალისტიკის და მასობრივი კომუნიკაციის
თეორიულ საფუძვლებს, შეიძენს სფეროში მუშაობისათვის საბაზისო პროფესიულ
უნარ-ჩვევებს. ამასთან,2 გამოიმუშავებს კრიტიკულ აზროვნებას. კურსდამთავრებულს
გააზრებული ექნება მედიის სოციალური პასუხისმგებლობა, ჟურნალისტის როლი და
მნიშვნელობა ცოდნაზე დაფუძნებული საზოგადოების მშენებლობაში. ბაკალავრიატში
მიღებული ცოდნის საფუძველზე კურსდამთავრებული შეძლებს სწავლის გაგრძელებას
მაგისტრატურაში.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სტუდენტზე და შრომის ბაზარზე
ორიენტირებული სწავლების განხორციელება მოიცავს ლექცია-სემინარებს, 
ინდივიდუალურ, გუნდურ დაპრაქტიკულ დავალებებს, სიტუაციურ ანალიზებს და
როლურ თამაშებს, პრეზენტაციებს, რომელთა გაზომვადი შედეგები აისახება
შეფასების სისტემაში.ასევე, ინტერაქტიური და მოქნილი

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: სტუდენტი ყოველ საგანში მოწმდება ECTS–ის
სისტემით (კრედიტის მინიჭებისსაფუძველზე), 100-ქულის ფარგლებში, აქტიურობის, 
შუალედური შემოწმებებით და დასკვნითი გამოცდის საფუძველზე. შუალედური
გამოკითხვების ნაწილი ონ–ლაინ რეჟიმით განხორციელება (თსუ–ს ელექტრონული
სასწავლო პორტალის გამოყენებით). შეფასების სისტემა

A 91 -100 ფრიადი
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B 81 -90 ძალიან კარგი

C 71 -80 კარგი

D 61 -70 დამაკმაყოფილებელი

E 51 - 60 საკმარისი

FX 41 - 50 ვერ ჩააბარა, სტუდენტს ეძლევა საბოლოო გამოცდის ერთხელ გადაბარების
უფლება

F 0 – 40 ჩაიჭრა, სტუდენტმა კრედიტის მიღებისთვის თავიდან უნდა გაიაროს კურსი.

საკონტაქტო პირის ვინაობა: მარიამ გერსამია
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პროგრამის სახელწოდება:      ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია

                                                          Journalism and MassCommunications 

ბ)მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  სოციალური მეცნიერების ბაკალავრი

                                                             BA in Social Sciences 

გ) სწავლების საფეხური:                ბაკალავრიატი

დ) პროგრამის მოცულობა კრედიტით: 240 

ე) სწავლების ენა:                         ქართულ -  რუსული

ვ) საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია თანამედროვე
პროფესიული სტანდარტების შესაბამისად მოამზადოს ჟურნალისტიკის და მასობრივი
კომუნიკაციის სპეციალისტი იმგვარად, რომ მან შეძლოს კონკურენტულ გარემოში
საკუთარი შესაძლებლობების განვითარება და რეალიზება, მიღებული თეორიული
ცოდნის და უნარების პრაქტიკაში გამოყენება. ბაკალავრის საფეხურზე მიღებული
ცოდნა იქნება მყარი საფუძველი მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლისთვის (LLL), 
დამატებითი დარგობრივი და მულტიდისციპლინური ცოდნის მიღებისა და
გაღრმავებისთვის. პროგრამის მიზანია სტუდენტის ჩამოყალიბება ჭეშმარიტ
მოქალაქედ, თავისუფლების მოყვარე და დემოკრატ პიროვნებად;

ზ) პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: საქართველოს კანონმდებლობით და
უნივერსიტეტის წესდებით დადგენილი წესის მიხედვით სტუდენტის სტატუსის მოპოვება.

თ)  სწავლის შედეგები: ბაკალავრი შეიძენს იმ საბაზისო თეორიულ და პტაქტიკულ
ცოდნას და უნარებს, რომლებიც აუცილებელია ჟურნალისტური საქმიანობის
დასაწყებად. იგი შეძლებს თემის აქტუალობის განსაზღვრას, ინფორმაციის მოპოვებას, 
გადამოწმებას. გაეცნობა საზოგადოებრივი ცხოვრების ფუნქციონირებას და შეძლებს
ინფორმაციის სწორად ორგანიზებას, დამუშვებას, სხვადასხვა სახის მედია-ტექსტის
შექმნას, წყაროებთან მუშაობას, ინფორმაციის დაბალანსებას და მრავალფეროვნების
წარმოჩენას. იგი გაეცნობა დარგობრივი ჟურნალისტიკის და მულტიმედიის
შესაძლებლობებს, კვლევის მეთოდებს, ჟურნალისტიკის და მასობრივი კომუნიკაციის
თეორიულ საფუძვლებს, შეიძენს სფეროში მუშაობისათვის საბაზისო პროფესიულ
უნარ-ჩვევებს. ამასთან,2 გამოიმუშავებს კრიტიკულ აზროვნებას. კურსდამთავრებულს
გააზრებული ექნება მედიის სოციალური პასუხისმგებლობა, ჟურნალისტის როლი და
მნიშვნელობა ცოდნაზე დაფუძნებული საზოგადოების მშენებლობაში. ბაკალავრიატში
მიღებული ცოდნის საფუძველზე კურსდამთავრებული შეძლებს სწავლის გაგრძელებას
მაგისტრატურაში.
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ი) სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სტუდენტზე და შრომის ბაზარზე
ორიენტირებული სწავლების განხორციელება მოიცავს ლექცია-სემინარებს, 
ინდივიდუალურ, გუნდურ დაპრაქტიკულ დავალებებს, სიტუაციურ ანალიზებს და
როლურ თამაშებს, პრეზენტაციებს, რომელთა გაზომვადი შედეგები აისახება
შეფასების სისტემაში.ასევე, ინტერაქტიური და მოქნილი

კ) სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: სტუდენტი ყოველ საგანში მოწმდება ECTS–ის
სისტემით (კრედიტის მინიჭებისსაფუძველზე), 100-ქულის ფარგლებში, აქტიურობის, 
შუალედური შემოწმებებით და დასკვნითი გამოცდის საფუძველზე. შუალედური
გამოკითხვების ნაწილი ონ–ლაინ რეჟიმით განხორციელება (თსუ–ს ელექტრონული
სასწავლო პორტალის გამოყენებით). შეფასების სისტემა

A 91 -100 ფრიადი

B 81 -90 ძალიან კარგი

C 71 -80 კარგი

D 61 -70 დამაკმაყოფილებელი

E 51 - 60 საკმარისი

FX 41 - 50 ვერ ჩააბარა, სტუდენტს ეძლევა საბოლოო გამოცდის ერთხელ გადაბარების
უფლება

F 0 – 40 ჩაიჭრა, სტუდენტმა კრედიტის მიღებისთვის თავიდან უნდა გაიაროს კურსი.

საკონტაქტო პირის ვინაობა: ირინა ბიჭიკაშვილი
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პროგრამის დასახელება
დამატებითი საბაკალავრო პროგრამა (minor) “გენდერის კვლევა”
Undergraduate Minor in Gender Studies

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია
სოციალურ მეცნიერებათა ბაკალავრი, ძირითადი სპეციალობა - _________ ,
დამატებითი სპეციალობა - გენდერის კვლევა.
BA in Social Sciences with Major in _____________ , Minor in Gender Studies.

სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით
ხარისხის მინიჭების პირობაა 60 კრედიტის (ECTS) დაგროვება სოციალურ და
პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე შეთავაზებული სასწავლო კურსებით ამ
კურსებიდან 9 სავალდებულოა (45ECTS), ხოლო 3 არჩევითი  (15 ECTS)  9 შესაძლო
კურსიდან.
იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტს დამატებითი პროგრამის კურსების გარკვეული
რაოდენობა გავლილი აქვს, როგორც ძირითადი სპეციალობის ნაწილი, და ეთვლება
ძირითადი სპეციალობით მოთხოვნით გათვალისწინებული 120 კრედიტის შესავსებად, 
მან დამატებითი სპეციალობის მოთხოვნით გათვალისწინებული 60 კრედიტიდან 40 
მაინც უნდა შეავსოს სასწავლო პროგრამაში შემავალი სხვა კურსებით. ეს იმას ნიშნავს, 
რომ დამატებითი სპეციალობის 60 კრედიტის მოთხოვნის შესასრულებლად მხოლოდ
20 კრედიტი შეიძლება ჩაითვალოს შესრულებულად ისეთი კურსებით, რომელთა
გავლით მოპოვებული კრედიტებიც სტუდენტს ძირითადი სპეციალობის მინიმალური
მოთხოვნის შესასრულებლადაც ეთვლება.

სწავლების ენა
სწავლება მიმდინარეობს ქართულ ენაზე.

პროგრამის მიზანი
გენდერის კვლევა ინტერდისციპლინური დარგია, რომელიც შეისწავლის გენდერს, 
როგორც სოციალურ მოვლენას; აგრეთვე, მის ურთიერთქმედებას სხვა ისეთ
მნიშვნელოვან ანალიტიკურ თუ იდენტობის კატეგორიებთან, როგორიცაა კლასი, 
რასა, ნაციონალობა, რელიგია, ასაკი, სექსუალობა და სხვა.
გენდერის კვლევაში დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის მიზანია, სტუდენტებს
მისცეს ზოგადი ორიენტაცია და საბაზო ცოდნა გენდერის კვლევის სფეროში, ისევე, 
როგორც ამ დარგისათვის რელევანტური კვლევის უნარები.
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პროგრამის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მიზანია სტუდენტებში სოციალური
და პოლიტიკური უსამართლობების მიმართ მგრძნობელობისა და სოციალური
კრიტიკისათვის საჭირო დამოკიდებულებების განვითარება, მოტივაციის ჩამოყალიბება
სოციალურ და პოლიტიკურ პროცესებში კომპეტენტური და პასუხისმგებლობით
გამსჭვალული მონაწილეობისათვის.
პროგრამა მიზნად ისახავს, აგრეთვე, სტუდენტებში ისეთი ზოგადი აკადემიური
უნარების განვითარებას, როგორიცაა კრიტიკული კითხვის, დისკუსიებსა და
პოლემიკებში მონაწილეობისა და მათი წარმართვის, აკადემიური წერის, ზეპირი
პრეზენტაციის, კვლევის მონაცემების მოძიებისა და ორგანიზების უნარები.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები
პროგრამის გავლა შეუძლია თსუ საბაკალავრო საფეხურის ნებისმიერ სტუდენტს.

სწავლის შედეგი
გენდერის კვლევაში დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის წარმატებით დასრულების
შემთხვევაში სტუდენტი შეიძენს ზოგად ორიენტაციას და საბაზო ცოდნას გენდერის
კვლევის სფეროში, აითვისებს ამ დარგისათვის რელევანტურ კვლევის მეთოდებს. მას
ჩამოუყალიბდება სოციალური და პოლიტიკური უსამართლობების მიმართ
მგრძნობელობა და სოციალური კრიტიკისათვის საჭირო დამოკიდებულებები; 
განუვითარდება მისწრაფება, კომპეტენტურად და პასუხისმგებლობით  მიიღოს
მონაწილეობა საკუთარ ქვეყანაში, რეგიონში თუ საერთაშორისო დონეზე მიმდინარე
სოციალურ და პოლიტიკურ პროცესებში.
პროგრამა სტუდენტს განუვითარებს ისეთ ზოგად აკადემიურ ჩვევებსა და
უნარებს, როგორიცაა დისკუსიებსა და პოლემიკებში მონაწილეობისა და მათი
წარმართვის, აკადემიური კითხვის, აკადემიური წერის, ზეპირი პრეზენტაციის, კვლევის
მონაცემების მოძიებისა და ორგანიზების უნარი. აღნიშნული დარგობრივი და ზოგადი
(ტრანსფერული) უნარებისა და ღირებულებითი ორიენტაციის შეძენით სტუდენტი
საფუძველს იქმნის როგორც უმაღლესი განათლების მომდევნო (სამაგისტრო და
სადოქტორო) საფეხურებზე სწავლის გაგრძელებისათვის, ისე შრომით ბაზარზე
გასვლისათვის. ის აგრეთვე ვითარდება, როგორც პიროვნება და მოქალაქე. 
კურსდამთავრებულს შეუძლია, სწავლა გააგრძელოს სამაგისტრო პორგრამაზე
გენდერის
კვლევაში, ძირითადის სპეციალობის შესაბამის ნებისმიერ სამაგისტრო პროგრამაზე, 
ჩრდილო-ამერიკული ტიპის სადოქტორო პროგრამებზე (რომლებიც სამაგისტრო
სწავლების საფეხურს მოიცავს და, ამდენად, წინაპირობის სახით მხოლოდ
საბაკალავრო განათლებას მოითხოვს). ის აგრეთვე მზად არის მუშაობისთვის
ადგილობრივ თუ საერთაშორისო სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში.
რამდენადც ჯერ-ჯერობით საქართველოში არ არსებობს საბაკალავრო
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საფეხურის პროგრამა გენდერის კვლევაში ძირითადი სპეციალობით, დამატებითი
საბაკალავრო პროგრამა განსაკუთრებით სასარგებლო საფუძველს უმზადებს იმ
სტუდენტებს, რომელთაც სურთ, სწავლების მომდევნო საფეხურებზე ან სამსახურში
გენდერთან დაკავშირებულ პრობლემებზე მუშაობა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები
აღნიშნული შედეგები მიიღწევა იმით, რომ პროგრამის კურიკულუმის კურსები
მიმართულია სხვადასხვა შედეგის უზრუნველყოფაზე შედეგების ოთხივე კატეგორიის
გათვალისწინებით. კურსების უმრავლესობის დიზაინი ითვალისწინებს
სტუდენტებისათვის შესაბამისი თეორიული ცოდნისა და გაცნობიერების გადაცემას; 
ასევე მათში კვლევის, აკადემიური წერის, ზეპირი კომუნიკაციისა და პრზენტაციის, 
აკადემიურ დებატებში მონაწილეობისა და მათი წარმართვის, ჯგუფური მუშაობის
უნარების განვითარებას. სახელდობრ, გარდა თეორიული ტექსტების შესწავლისა, 
სტუდენტებს მოეთხოვებათ თხზულებებისა და კრიტიკული რეაქციების წერა, 
პრეზენტაციების მომზადება, დისკუსიებში მონაწილეობა, ჯგუფური დავალებების
მომზადება. რამდენიმე კურსი ითვალისწინებს სტუდენტის მიერ დამოუკიდებელი
კვლევითი ნაშრომის შექმნას, რაც მოიცავს ინტერვიუების ჩატარებასაც და პრაქტიკული
რეკომენდაციების შემუშავებასაც; სხვა კურსი ითვალისწინებს საჯარო პოლიტიკის
ანალიზის ნარკვევების წერას - ეს კურსები უზრუნველყოფს სტუდენტებში თეორიული
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარის
განვითარებას.
რამდენადაც პროგრამის კურიკულუმის შემადგენელი კურსების უმრავლესობა ასე თუ
ისე ეხება გედნერული უსამართლობის საკითხებს, ისინი სტუდენტებში ავითარებს
სოციალური სამართლიანობის იდეასთან დაკავშირებულ ღირებულებებს, ასევე
ღირებულებებს, რომლებიც განსაზღვრავს პოლიტიკურ ანგაჟირებულობას და
პასუხისმგებლობას, ანგარიშმგები და გამჭვირვალე საჯარო პოლიტიკის მოთხოვნას. 
ხოლო უფრო თეორიულად ორიენტირებული კურსები და კურსები, რომლებიც
კვლევის მეთოდებისა და უნარების ათვისებაზეა ორიენტირებული, იმავდროულად
სტუდენტებს უვითარებს კვლევითი საქმიანობის მარეგულირებელ ღირებულებებს,
როგორებიცაა ცოდნის პრიორიტეტი, მკვლევრის კეთილსინდისიერება და
ობიექტურობა, კვლევის რეფლექსურობა და მკვლევრის სოციალური პოზიციის
პოლიტიკური შედეგების გაცნობიერება და სხვა.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: სტუდენტი ყოველ საგანში მოწმდება ECTS–ის
სისტემით (კრედიტის მინიჭებისსაფუძველზე), 100-ქულის ფარგლებში, აქტიურობის, 
შუალედური შემოწმებებით და დასკვნითი გამოცდის საფუძველზე. შუალედური
გამოკითხვების ნაწილი ონ–ლაინ რეჟიმით განხორციელება (თსუ–ს ელექტრონული
სასწავლო პორტალის გამოყენებით). შეფასების სისტემა
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A 91 -100 ფრიადი

B 81 -90 ძალიან კარგი

C 71 -80 კარგი

D 61 -70 დამაკმაყოფილებელი

E 51 - 60 საკმარისი

FX 41 - 50 ვერ ჩააბარა, სტუდენტს ეძლევა საბოლოო გამოცდის ერთხელ გადაბარების
უფლება

F 0 – 40 ჩაიჭრა, სტუდენტმა კრედიტის მიღებისთვის თავიდან უნდა გაიაროს კურსი.

საკონტაქტო პირი: თამარ საბედაშვილი
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პროგრამის  სახელწოდება: დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა   Diplomacy 
and International Politics

მისანიჭებელი  კვალიფიკაცია: დიპლომატიისა და საერთაშორისო პოლიტიკის
მაგისტრი  MA in Diplomacy and International Politics

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 ECTS კრედიტი;

სწავლების ენა:  ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: 

კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება დიპლომატიასა და საერთაშორისო

პოლიტიკაში.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:

• მინიმუმ ბაკალავრის ხარისხი;
• საერთო სამაგისტრო გამოცდა;
• ინგლისური ენის B2 დონეზე ცოდნა (გამოცდა ან შესაბამისი სერტიფიკატი);
• გამოცდა საერთაშორისო ურთიერთობებში.

სწავლის შედეგი

ცოდნა და გაცნობიერება

პროგრამის დასრულების შემდეგ, კურსდამთავრებულს ეცოდინება:

 საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიული მიმართულებები;
 დიპლომატიის ისტორიის მთავარი საკითხები;
 თანამედროვე საერთაშორისო პოლიტიკის საკვანძო პრობლემები;
 დიდი სახელმწიფოების საგარეო პოლიტიკის თავისებურებები;
 საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მიზნები და განხორციელების

საშუალებები;
 დიპლომატიური პრაქტიკის საფუძვლები

კურსდამთავრებული შეძლებს
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 საერთაშორისო პოლიტიკის რთულ სიტუაციებში გარკვევასა და სწორად
ორიენტირებას;

 საერთაშორისო მოვლენების ღრმა ანალიზს და არგუმენტირებული დასკვნების
გაკეთებას;  

 საგარეო პოლიტიკაში კომპეტენტური რჩევების მიცემას და კონსულტირებას; 
 დიპლომატიურ მოლაპარაკებაში და პოლემიკაში მონაწილეობის მიღებას;
 საკუთარი მოსაზრებების ნათლად და მკაფიოდ გამოხატვას ქართულად და

ინგლისურად (აგრეთვე კიდევ სულ მცირე ერთ უცხო ენაზე). 

         დასკვნის უნარი:

 კურსდამთავრებული შეძლებს საკუთარი პოზიციის არგუმენტირებას, 
კვალიფიციურ ოპონირებასა და   დასაბუთებული დასკვნების გამოტანას.

  კომუნიკაციის  უნარი:

 კურსდამთავრებული  შეძლებს  ვერბალურ და წერით კომუნიკაციას შესაბამის
სფეროში;  დაიცვას საკუთარი პოზიცია დიპლომატიურ მოლაპარაკებებზე,
საჯარო დისკუსიებზე და წერილობით პოლემიკაში ეთიკისა და კამათის
კულტურის სრული დაცვით. 

სწავლის  უნარი:

 კურსდამთავრებულს გამოუმუშავდება დამოუკიდებელი სწავლისა და
ათვისებული ცოდნის სხვისთვის გადაცემის უნარი.

ღირებულებები:

 კურსდამთავრებული გააცნობიერებს ზოგადსაკაცობრიო და ეროვნულ
ღირებულებათა ურთიერთმიმართებას, ხელს შეუწყობს მათ დამკვიდრებასა და
გავრცელებას შემდგომი საქმიანობის პროცესში. 

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:

 ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი
 სასწავლო მასალაზე დამოუკიდებლად მუშაობის მეთოდი
 პრაქტიკა საგარეო საქმეთა სამინისტროში
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 წერითი მუშაობის მეთოდი: მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, 
რეფერატის, ესსეს შესრულება, და ა.შ. � დისკუსია, თემების ჯგუფური ანალიზის
მეთოდი.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა; 

 სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას
წარმოადგენს 51 ქულა; შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის
მიხედვით. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში.
შეფასების გრადაცია შემდეგნაირია:

100–91 ფრიადი,  A

90– 81 ძალიან კარგი, B

80 –71 კარგი, C

70 –61 დამაკმაყოფილებელი, D

60 –51 საკმარისი, E

50- 41 ვერ ჩააბარა, FX

40- 0 ჩაიჭრა, F

საკონტაქტო პირის ვინაობა: სერგი კაპანაძე
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სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა  -  
ინგლისური შესატყვისი: Educational psychology and research 

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფსიქოლოგიის მაგისტრი (განათლების 
ფსიქოლოგია და კვლევა)
ინგლისური შესატყვისი:  M.A. in Educational psychology and research

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი;

სწავლების ენა:  ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: სამაგისტრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს
თანამედროვე მოთხოვნების შესატყვისი კვალიფიციური სპეციალისტი განათლების
ფსიქოლოგიაში და კვლევაში.  

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: მაგისტრატურაში ჩამბარებელი უნდა იყოს
ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატის კურსდამთავრებული ან საქართველოს
ნებისმიერი აკრედიტირებული უნივერსიტეტის ბაკალავრი

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა სფეროში. სამუშაო გამოცდილების ქონა
აუცილებელი არ არის. მაგისტრატურაში ჩამბარებელმა უნდა წარმოადგინოს ცნობები
სამეცნიერო კონფერენციებში, კვლევით ექსპედიციებში, საზღვარგარეთის
უნივერსიტეტებში სტაჟირების, განხორციელებული ემპირიული კვლევების და ა. შ. 
შესახებ (თუ ასეთი არსებობს). მსგავსი ინფორმაცია არ გაითვალისწინება საგამოცდო
შეფასებაში. ის გამოყენებული იქნება, როგორც დამატებითი შეფასების საშუალება
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ჩამბარებელთა მიერ თანაბარი ქულები იქნება
მიღებული. პროგრამაზე ჩაბარების მოთხოვნააა ერთიან ეროვნულ სამაგისტრო
გამოცდებზე მინიმალური ქულის მიღება. ჩარიცხვა იწარმოებს სპეციალობის გამოცდის
შედეგების მიხედვით. გამოცდები სპეციალობაში მოიცავს საკითხებს განვითარების
ფიქოლოგიიდან და კვლევის მეთოდებიდან. მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდა
ჩატარდება უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის მიერ

შემუშავებული საგამოცდო სისტემის მიხედვით. გამოცდა ჩატარდება წერით.
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სწავლების შედეგი:  მაგისტრი უნდა ფლობდეს სრულყოფილ  ცოდნას შემდეგ
საგნებში: განვითარების ფსიქოლოგია (ბავშვის კოგნიტური  და ფსიქო-სოციალური
განვითარება), განათლების ფსიქოლოგია (სწავლა და შეფასება, სასწავლო და
პროფესიული გარემო, განათლებისა და სწავლის თეორიები). სტუდენტი დაეუფლება
კვლევის კონკრეტულ მეთოდებს, სასწავლო და პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს.

კურსდამთავრებულს შეძლებს:

 განათლების სფეროში არსებული სამეცნიერო და პრაქტიკული ხასიათის
პრობლემის იდენტიფიცირებას;

 საკითხის შესატყვისი მეთოდოლოგიური მიდგომის შემუშავებას;
 სპეციალური ლიტერატურის დამოუკიდებლად მოძიება-დამუშავებას;
 დამოუკიდებელი ემპირიული კვლევის  პროფესიულ დონეზე შესრულებას: 

კვლევის თეორიული, ემპირიული და მეთოდოლოგიური საკითხების
გააზრებასა და დაკავშირებას, დადეგმვას, წარმოებას და სტატისტიკურ ანალიზს;

 კვლევის შედეგების საფუძველზე კვალიფიციური დასკვნების გამოტანას და
ინტერტპრეტაციას.

 შესატყვისი წერითი ანგარიშის შედგენას და პრეზენტაციას; 
 კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენებას;
 სპეციალური ტრენინგების დაგეგმვას და ჩატარებას;

კურსდამთავრებულს  განუვითარდება შრომის კულტურა  და ორგანიზაციის
კლიმატისადმი ადაპტაციის უნარი. მას გაცნობიერებული ექნება ფსიქოლოგის და მათ
შორის განათლების ფსიქოლოგის პასუხისმგებლობა; მას განუვითარდება ისეთი
ღირებულებები, როგორიცაა, ეთიკური ნორმები და მეცნიერული პატიოსნება.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები

 ლექცია; 
 სამუშაო ჯგუფი - თეორიული მასალის მომზადება და ჯგუფური განხილვა; 
 ინდივიდუალური და ჯგუფური სამუშაო: დავალებები - სანიმუშო კვლევითი

პროექტი გავლილი მეთოდის გამოყენებით/ან წერილობითი კვლევითი
პროექტი/ან პრეზენტაცია;

 საბიბლიოთეკო-კვლევითი პროექტი; 
 ემპირიულ კვლევებში მონაწილეობა – კვლევის დაგეგმვა, კვლევითი

ინსტრუმენტების მომზადება, მონაცემთა ბაზების მომზადება, მონაცემთა
ანალიზი;

 დისკუსია;
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სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა

სტუდენტთა ცოდნის შეფასების სისტემა სხვადასხვა კურსებისთვის მოიცავს რამდენიმე
კომპონენტს. ესენია:

 დასწრება;
 სამუშაო ჯგუფი - თეორიული მასალის მომზადება და ჯგუფური განხილვა;
 შუალედური შეფასება - კოლოკვიუმი (ტესტი);
 დავალებები - სანიმუშო კვლევითი პროექტი  გავლილი მეთოდის

გამოყენებით/ან (წერილობითი კვლევითი პროექტი/ან პრეზენტაცია); 
 დისკუსიაში აქტიური მონაწილეობა; 
 საბოლოო გამოცდა (ტესტი).

შეფასების სისტემა 100 ქულიანია. საბოლოო გამოცდის ქულა განსაზღვრულია 40 
ქულით.

საკონტაქტო პირის ვინაობა: მზია წერეთელი
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პროგრამის  სახელწოდება: ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია, Psychological 
Anthropology (interdisciplinary)

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი

ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის მაგისტრი, MSc in Psychological Anthropology

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 ECTS კრედიტი;

სწავლების ენა: ქართული

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აქტუალობას განაპირობებს თანამედროვე მსოფლიოში მიმდინარე 
სოციალური პროცესები და სამეცნიერო ტენდენციები. XX-XXI საუკუნეების მიჯნაზე 
სამეცნიერო და საგანმანათლებლო სივრცეში აშკარაა „ანთროპოლოგიური
შემობრუნება“, კაცობრიობის ცნობიერების სისტემურ-პარადიგმული პრიორიტეტები 
ადამიანს უკავშირდება როგორც საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ, ისე სამეცნიერო 
აქტივობის პლანში. პარადიგმის ცვლილებას ათვალსაჩინოვებს არა მხოლოდ ახალი 
„ანთროპოლოგიების“ სიმრავლე თუ გაჩენის სიადვილე, საზოგადოდ, ამ ცნების 
„მოდურობა“ სამეცნიერო ცნობიერებაში, არამედ კონცეპტუალური საყრდენების 
ვექტორის შეცვლაც: ორიენტაცია  უპიროვნო „სტრუქტურებზე“, „ტოპიკებსა“ და 
„ინტერტექსტუალობაზე“ იცვლება „სუბიექტურობაზე“, „აქტიურ ინდივიდზე“, 
„ავტორობაზე“ შემობრუნებით. შესაბამისად, პრიორიტეტული ხდება ადამიანის მიერ 
აღქმადი და სიმბოლურად თუ მატერიალურად ქმნადი ყოფიერების კვლევა, 
ყოველდღიური ცნობიერების რეალური შინაარსები, ფსიქოლოგიური განწყობები, 
აღქმის სტერეოტიპები, ქცევის მოდელები, ჩვევები, მოთხოვნილებები, სოციალურ 
ჯგუფებს შორის კულტურულ-სპეციფიკური, ისტორიული, სოციოეკონომიკური, 
პოლიტიკური თუ რელიგიური ტერმინებით ინტერპრეტირებულ განსხვავებათა ახსნის 
ამოცანები, ღირებულებით სისტემათა კულტურული მრავალგვარობა და მათი 
მოდიფიკაცია ყოველდღიური გამოცდილების გავლენით და ა.შ. საზოგადოდ, 
„ინდივიდთა ურთიერთქმედების ქსელების, ინდივიდუალური გამოცდილების 
სივრციდან“ ადამიანის მიერ სამყაროს კონსტრუირების პროცესები.

თანამედროვე სამეცნიერო ტენდენციების გათვალისწინებით, პროგრამა იზიარებს და 
ეფუძნება შემდეგ მნიშვნელოვან კონცეპტუალურ პრინციპებს: 

 ანთროპოლოგიის ცნების ფართო გაგებას, რომლის თანახმად, ანთროპოლოგია 
არის „ადამიანური არსებების ინტეგრალური შესწავლა ყველგან და ყველა დროში“. 
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ანთროპოლოგია - ესაა ორიენტაცია ადამიანზე, როგორც ბიო-სოციო-კულტურულ 
სისტემურ მთლიანობაზე. 

 ანთროპოლოგიის გაგებას არა უნივერსალისტური ტიპის სისტემატურ თეორიად, 
არამედ, უპირველეს ყოვლისა, მეთოდოლოგიად, „კომენტარიის უნივერსალურ ტიპად“. 
ამ თვალსაზრისით, ანთროპოლოგია მოიაზრება მიდგომად, მთლიანობით 
ორიენტირად, განხილვის გარკვეულ წესად. 

 „ინტერდისციპლინური სინთეზის“ თანამედროვე გაგებას. “ადამიანური 
განზომილების” პრინციპის აქტუალიზებას  თან სდევს სოციოჰუმანიტარული 
პარადიგმების მიზანმიმართული ინტეგრირების პროცესი. ამ კონტექსტში
„ინტერდისციპლინური სინთეზი“ მოიაზრებს არა  უნიფიცირებად და ერთიან დისკურსზე 
დაყვანად კვლევის შედეგებს, არამედ შესასწავლ ობიექტთა შესახებ კარგად 
დასაბუთებული, მრავალფეროვანი „კომენტარების“ სინთეზურ ერთიანობას, რომელიც 
ყოველი დისციპლინის ფარგლებში, დისციპლინური ტრადიციის შესაბამისად 
ხორციელდება გარკვეული პრობლემატიკიდან გამომდინარე, აგრეთვე, 
კონცეპტუალურ ინსტრუმენტარიაზე დაყრდნობით. 

 ისტორიულობის პრინციპს. ისტორიულობა ადამიანისა და საზოგადოდ 
„ადამიანურის“ აუცილებელი ატრიბუტია. შესაბამისად, ისტორიულ-კულტურულ-
სოციალურ კონტექსტში მოიაზრება არა მხოლოდ განხილვის ობიექტი (ადამიანი), 
არამედ კვლევის კატეგორიალური და მეთოდოლოგიური საშუალებებიც, როგორც 
დაქვემდებარებული დროით და სოციოკულტურულ კონტექსტურ გავლენებზე. 

თანამედროვე ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის სამეცნიერო სივრცე რთული 
ინტერდისციპლინური პრობლემების, აგრეთვე, რამდენიმე დამოუკიდებელი 
დისციპლინის ინტეგრირებას ახდენს (კოგნიტური და სხვა ანთროპოლოგიები, 
კულტურული ფსიქოლოგია, კროსკულტურული ფსიქოლოგია, კოგნიტური 
ფსიქოლოგია და სხვ. თუმცა ეს განსხვავებები უფრო პირობითია, ვიდრე მკაცრი). ახალ 
სამეცნიერო კონტექსტში ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია ორიენტირებულია, ერთი 
მხრივ, კულტურულ მნიშვნელობათა  ფსიქოლოგიური მიზეზებისა და შედეგების, მეორე 
მხრივ, ობიექტური კულტურისა და მენტალური მნიშვნელობების ურთიერთკავშირის 
შესწავლაზე. მისი წამყვანი კომპონენტია კულტურული და ფსიქიკური პროცესების 
ურთიერთქმედება. 

ამგვარად, სამაგისტრო პროგრამის მიზანია სტუდენტებს მიაწოდოს თანამედროვე
ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის აქტუალური თემატიკა, ინტეგრალური ცოდნა და
კვლევის პრობლემები იმ სტრატეგიათა შესახებ, რომლებითაც პიროვნება, ემოციები და
სუბიექტურობა ყალიბდება კულტურული პრაქტიკების მეშვეობით. პროგრამის
უმთავრესი ორიენტირია ადამიანური გამოცდილების კულტურულ ასპექტებზე
დაყრდნობით ანთროპოლოგიური თვალთახედვის ჩამოყალიბება. 
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პროგრამის მეორე პრიორიტეტია მეთოდოლოგიის სფერო. კერძოდ, 
ანთროპოლოგიური კვლევის ემპირიულ-კვლევითი პარადიგმების საბაზისო 
პრინციპების გააზრება პრაქტიკული საქმიანობის კონტექსტში; უახლესი
ემპირიულ/კვლევითი სტრატეგიების კრიტიკული სწავლება, ფართოდ გამოყენებადი
კვლევითი ტექნოლოგიების დაუფლება;  კვლევის დაგეგმვისა და დიზაინის ბაზისური 
პრინციპების, მონაცემთა მოპოვების, ტექსტური და სტატისტიკური 
ანალიზის/ინტერპრეტაციის სწავლება, აგრეთვე, ანალიტიკური, დისკუსიური, 
პრეზენტაციისა და სხვა, პრაქტიკული საქმიანობისთვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების 
გამომუშავება.
სამაგისტრო პროგრამის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიზანია მაგისტრ-სტუდენტებში 
ინტერდისციპლინური აზროვნების განვითარება  მომიჯნავე დარგებთან -
ფილოსოფიურ და სხვა ანთროპოლოგიებთან, ლინგვისტიკასთან, ისტორიასთან, 
ეთნოლოგიასთან, სოციოლოგიასთან კავშირის სიღრმისეული გააზრების ბაზაზე.
პროგრამა ორიენტირებულია წაახალისოს სტუდენტები საზოგადოდ 
ანთროპოლოგიური პრობლემების, მათ შორის, არსებული ფსიქოლოგიური და 
ქცევითი მიდგომებისადმი შემოქმედებით ხედვაში. პროგრამა სპეციალურ ყურადღებას 
დაუთმობს  ფსიქოანთროპოლოგიურ პრობლემათა კონტექსტში საქმიანობას განწყობის 
თეორიის შემდგომი დამუშავების მიზნით.

პროგრამა, ასევე, ორიენტირებულია მაგისტრ-სტუდენტებში შემეცნებითი და 
გამოყენებითი პლანის ინტერესების, განსხვავებულ ქვეყნებში მიღებულ მონაცემთა 
ახლებური გააზრებისა და ინტერპრეტაციის აქტუალიზებაზე, მათ დაინტერესებაზე
რეალური კვლევებით საქართველოსა და, ზოგადად, კავკასიის რეგიონში.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

 პროგრამაში სწავლის უფლება აქვთ პირებს, რომლებსაც გააჩნიათ სოციალურ 
და პოლიტიკურ მეცნიერებათა, აგრეთვე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის ბაკალავრის ხარისხი; 

 პროფესიის გამოცვლის მსურველ პირებს, რომლებსაც გააჩნიათ ბაკალავრის 
ხარისხი საბუნებისმეტყველო, ზუსტი (ბიოლოგია, მათემატიკა, ფიზიკა, მედიცინა), 
ტექნიკური მეცნიერებებისა და მენეჯმენტის სფეროებში; 

 პროგრამა ღიაა ბაკალავრის ხარისხის მქონე პირებისთვის, ვინც 
დაინტერესებულია რომელიმე კონკრეტული სფეროს (მასმედია, პოლიტიკა, 
საერთაშორისო ურთიერთობები, ეკონომიკა, სამართალი და ა.შ.) 
ფსიქოანთროპოლოგიური ასპექტებით; 

 პროგრამა ასევე ღიაა 2010/11 წლის (პროგრამის მოთხოვნების შესაბამისი) 
ბაკალავრის ხარისხის მქონე კურსდამთავრებულებისთვის, აგრეთვე ხუთწლიანი 
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სწავლების დიპლომის მქონე პირებისთვის. მსურველთა ასაკი შემოისაზღვრება 
საერთო-საუნივერსიტეტო სტანდარტების შესაბამისად.

სწავლის შედეგი:

პროგრამული სწავლება მოიაზრებს პირველ საფეხურზე მიღებული განათლების
გაღრმავებასა და კურსდამთავრებულთათვის საინტერესო იდეების რეალიზაციის
შესაძლებლობას. სამაგისტრო პროგრამის გავლის შემდეგ კურსდამთავრებულებს
ექნებათ:

ცოდნა და გაცნობიერება - ტრადიციული და თანამედროვე ფსიქოლოგიური
ანთროპოლოგიის სფეროს ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც მოიცავს ამ
სფეროსთვის აუცილებელ ტერმინოლოგიურ/ცნებით აპარატს, თეორიულ მოდელებს, 
აგრეთვე, სემიოტიკის თეორიულ და მეთოდოლოგიურ თავისებურებებს;
კურსდამთავრებულებს ექნებათ უახლესი ინფორმაცია მნიშვნელოვან სამეცნიერო
თემებზე, როგორიცაა: კულტურული მოდელები, როგორც მენტალური კომპლექსები, 
მათი დადგინება და ამ პროცესში ფსიქიკური პროცესების (შემეცნების, ემოციების, 
აღქმების, მოტივაციების) კულტურული გაგების როლი; სოციალიზაციის კულტურულ-
სპეციფიკური მოდელები და მათი ეფექტები;  განვითარებისა და ინკულტურაციის გზები, 
ადამიანური შემეცნების, ემოციების, აღქმების, მოტივაციებისა და ფსიქიკური
ჯანმრთელობის  ფორმირების პროცესები, კულტურული მსგავსება/განსხვავებების
მრავალფეროვანი (მენტალური, სემიოტიკური, ლინგვისტური და ა.შ.) მახასიათებლების
აღმწერი შესაძლებლობები, საზოგადოდ, ფსიქოანთროპოლოგიური ასპექტების
ფორმირების პროცესები თანამედროვე პრაქტიკის  კონტექსტში; ექნებათ ცოდნა
ემპირიული კვლევის მეთოდოლოგიური პრინციპების, კვლევის მეთოდებსა და
ანალიზთან დაკავშირებული სპეციალური საკითხების შესახებ. ეს ცოდნა
კურსდამთავრებულს აძლევს ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავებისა და
ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზების გაცნობიერების საშუალებას;

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი -

წვლილის შეტანა სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფთა უკონფლიქტო თანაარსებობის
ხელშემწყობ პრობლემათა ანალიზსა და სტრატეგიული პროექტების დაგეგმვაში, 
დამსაქმებელთა კონსულტირება. 

კვლევითი უნარები:

ფსიქოანთროპოლოგიურ მახასიათებელთა ადეკვატურად გამოყენება კვლევის
მონაცემთა ანალიზისას.

ფსიქოანთროპოლოგიურ პრობლემათა საკვლევად ადეკვატური პრინციპების
საფუძველზე მეთოდების შერჩევა/გამოყენება, კვლევის დაგეგმვა;
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კვლევით მოპოვებული მასალის ტექსტური და მათემატიკური ანალიზი. 
კვლევის წარმართვა.
კვლევითი პროდუქციის (პროექტების) წარმოება და სრულყოფილი სახით წარდგენა.

დასკვნის უნარი - რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის უახლესი
კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების
ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; 

კომუნიკაციის უნარი - დისკუსიის წარმართვის, საკუთარი ნაშრომისა და მოსაზრებების,
არგუმენტაციის, დასკვნებისა და კვლევის შედეგების საჯარო წარდგენის;
აკადემიურ/პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ და უცხოურ ენებზე კორექტული 
კომუნიკაციის აკადემიური პატიოსნების სტანდარტებისა და მიღწევათა 
გათვალისწინებით;
არგუმენტების დამარწმუნებლად ფორმულირებისა წერილობითი და ვერბალური 
ფორმით; 

გუნდური მუშაობის პრინციპების დაცვის, პასუხისმგებლობის განაწილების.

სწავლის უნარი - რთული და არასრული ინფორმაციის, აგრეთვე, უახლესი კვლევების
კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბებისა; 
უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზის.

ღირებულებები: პროგრამა ორიენტირებულია შემდეგ ღირებულებათა დამკვიდრებაზე:

 პროფესიული ეთიკური ნორმების (პროფესიონალთა ურთიერთპატივისცემა და
აღიარების მზაობა, კვლევებში მონაწილე ადამიანთა უფლებების დაცვა, რეალური
კვლევითი მონაცემების წარმოდგენა, ყოველგვარი ანგაჟირებულობის მიუღებლობა) 
მიდევნება;

 განსხვავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების დაფასება და პატივისცემა;
 კულტურათა ეფექტური დიალოგისთვის კულტურებსა და კონტექსტებს შორის

განსხვავებების ცოდნა/გათვალისწინება;  
 სხვა კულტურის წარმომადგენლებთან წარმატებული კომუნიკაციისთვის

ინტერპერსონალური კომპეტენტურობის (იზომორფული ატრიბუცია, ქცევის ანალიზის
უნარი, სხვათა მოლოდინების ცოდნა და საჭიროებისამებრ, გათვალისწინება და სხვ.) 
ფლობა; 

 აგრესიული ეთნოცენტრიზმის მიუღებლობა; 
 მრავალეროვან კოლექტივში თანამშრომლობისთვის ეთიკური სტანდარტების

გაცნობიერება და დაცვა; 
 საზოგადოდ, საქმიან ურთიერთობებში ეთიკური ნორმების დაცვა. 
 ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი

ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. 
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კურსდამთავრებულებს, აგრეთვე, გამომუშავებული ექნებათ ზოგადი (ტრანსფერული) -
აბსტრაქტული აზროვნების, მოვლენათა კრიტიკული ანალიზისა და სინთეზის, ახალი
იდეების გენერირების, ცოდნის მუდმივი განახლების, სხვადასხვა წყაროდან
ინფორმაციის მოძიებისა და ანალიზის, დისკუსიის წარმართვის, საკუთარი ნაშრომისა და
მოსაზრებების საჯარო წარდგენის - უნარები.

მრავალგვარი სოციოკულტურული სფეროს კვლევა/პროგნოზირების მოთხოვნილების
არსებობის პირობებში კურსდამთავრებულთა წარმატებული პროფესიული საქმიანობა
გულისხმობს შეძენილი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამოყენებას სხვადასხვა სოციალურ
კონტექსტში. შესაბამისად, მაგისტრატურის კურსდამთავრებულთა კომპეტენცია მოიცავს
ისტორიის, ენის, პრაქტიკებისა და კონცეპტუალური კატეგორიების მქონე კულტურულ
ჯგუფთა სპეციფიკური თავისებურებების დადგენას, სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფთა
უკონფლიქტო თანაარსებობის ხელშემწყობ პრობლემათა ანალიზს, მონაწილეობას
ანთროპოლოგიური სტრატეგიების დაგეგმვაში, სოციოკულტურული ცხოვრების
სხვადასხვა სფეროს დინამიკის შემსწავლელ კვლევებში, აგრეთვე, მათ
უზრუნველყოფას რეალისტური და სიღრმისეული კონსულტაციებით. 

კურსდამთავრებულთა მიერ შეძენილი ჩვევების გამოყენება შესაძლებელია
მრავალგვარ სფეროში (ფსიქოლოგია, ანთროპოლოგია, განათლება, განვითარება, 
სოციალური მუშაობა, მენეჯმენტი და სხვ.). 

მაგისტრატურის კურსდამთავრებულს ექნება საუკეთესო ბაზა სამეცნიერო-კვლევითი
საქმიანობისა და სწავლის დამოუკიდებლად გასაგრძელებლად. 

შეფასების კრიტერიუმები:

სამაგისტრო შრომის დაცვა ფასდება 100 ბალიან სკალაზე, აქედან:

1. რეცენზენტის შეფასება – 50 ქულა
2. ხელმძღვანელის შეფასება – 20 ქულა
3. პრეზენტაციის შეფასება – 30 ქულა
პრეზენტაციის შეფასების კრიტერიუმები:

 საპრეზენტაციო ტექსტის  სტრუქტურა - 7
 მოსაზრებათა არგუმენტირებულად გადმოცემა -10
 კვლევის მიზნებისა და შედეგების/დასკვნების შესაბამისობა - 8
 რეგლამენტირებულობა მოთხოვნების შესაბამისად (12-15 წთ), ენობრივი

გამართულობა -5
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საკონტაქტო პირი: ლალი სურმანიძე
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პროგრამის  სახელწოდება: გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია Applied Social 
Psychology

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგიის
მაგისტრი, MSc in Applied Social Psychology

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 ECTS კრედიტი;

სწავლების ენა: ქართული

პროგრამის მიზანი: გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია სოციალური
ფსიქოლოგიის ერთ-ერთი ფუნდამენტური მიმართულებაა. მისი მიზანია  სოციალური
პრობლემის ანალიზი, სოციალური პროგრამების შემუშავება და დანერგვა სხვადასხვა
დონეზე, ინდივიდუალურიდან დაწყებული საზოგადოებით დამთავრებული, ჯგუფისა
და ორგანიზაციის ჩათვლით.  
გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგიის კვლევებსა და მიდგომებს უდიდესი
მნიშვნელობა ენიჭება სოციალური ქცევისა და პრობლემების გაგებასა და
რეგულაციაში. პრაქტიკული მნიშვნელობის გამო ის ერთ-ერთი სწრაფად
განვითარებადი მიმართულებაა. 
“გამოყენებითი სოციალური ფსიოქლოგიის” სამაგისტრო პროგრამის მიზანია
სტუდენტები დაეუფლონ  გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგიის  ბაზისურ
თეორიულ, მეთოდოლოგიურ და კვლევით პრინციპებს, გაეცნონ პრაქტიკასთან
დაკავშირებულ პროფესიულ და კონტექსტუალურ საკითხებს.
სტუდენტები გაღრმავებულად შეისწავლიან ძირითად თეორიებს, მიდგომებს, 
თანამედროვე პერსპექტივებსა და ემპირიულ აღმოჩენებს; კვლევის მეთოდებისა და
ინტერვეციის ტექნიკების გამოყენებას სხვადასხვა სოცილაური პრობლემების
გადაჭრისას ისეთ სფეროებში როგორიცაა ჯანმრთელობა, ორგანიზაცია, განათლება, 
პოლიტიკური ქცევა, ეკონომიკური ქცევა და ა.შ. ძირითადი აქცენტი გაკეთდება
სოციალური პრობლემების განხილვაზე, ქცევაზე მოქმედი ფაქტორების შესწავლაზე, 
ქცევის შეცვლის ეფექტური სტრატეგიებისა და ინტერვენციის დაგეგმვასა და
შეფასებაზე.
პროგრამაში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია კვლევით კომპონენტს და კვლევასთან
დაკავშირებული უნარების განვითარებას. პროგრამის მიზანია სტუდენტებს
განუვითაროს ამ სფეროში კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვის, მონაცემთა
შეგროვების, ანალიზის და ინტერპრეტაციის უნარები; დამატებით, კომუნიკაციის და
პრეზენტაციის  უნარები.  

სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა
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სამაგისტრო პროგრამა გამიზნულია იმ სტუდენტებისათვის, რომლებიც 
დაინტერესებულები არიან გამოყენებითი სოციალური ფსქიოლოგიის სფეროთი, მისი 
ძირითადი მიმართულებებით, კვლევითი ან პრაქტიკული ასპექტებით. სამაგისტრო 
პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველს უნდა გააჩნდეს ბაკალავრის ან მასთან 
გათანაბრებული ხარისხი (დიპლომი) ან მაინორი შემდეგ სფეროებში: ფსიქოლოგია, 
სოციალური სამსახური, სოციოლოგია, სხვა სოც. მეცნიერებები. სამაგისტრო 
პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველს უნდა ჰქონდეს ინგლისურ ენაზე სასწავლო მასალის 
წაკითხვის და გაგების უნარი (B1 დონე).
სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა შემდეგი გამოცდების ჩაბარება: 
საერთო სამაგისტრო გამოცდა, გამოცდა სოციალურ ფსიქოლოგიასა და ინგლისურ 
ენაში.

სწავლების შედეგი: 
კურსის გავლის შედეგად სტუდენტები ფლობენ შემდეგ ცოდნასა და უნარებს: 

ცოდნა და გაცნობიერება – სტუდენტებმა იციან გამოყენებითი სოციალური
ფსიქოლოგიის თეორიული მიდგომები, მიმართულებები, კლასიკური და
თანამედროვე  ემპირიული აღმოჩენები. აქვთ გამოყენებითი სოციალური
ფსიქოლოგიის სფეროს  ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც ახალი, 
ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას იძლევა;  სტუდენტები აცნობიერებენ
ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზებს.  

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – სტუდენტებს შეუძლიათ სხვადასხვა გარემოში
(ორგანიზაციული, განათლების, ჯანდაცვის) სხვადასხვა მოვლენის  თუ  ფენომენის
სოციალურ-ფსიქოლოგიური ასპექტების გაანალიზება და შეფასება; სოციალური  
პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება. შეუძლიათ
მეცნიერული კვლევის დამოუკიდებლად ჩატარება ფსიქოლოგიური ეთიკის  და
თანამედროვე სტანდარტების დაცვით. 

დასკვნის უნარი – სტუდენტებს შეუძლიათ რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ
შორის უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული
დასკვნების ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის
ინოვაციური სინთეზი. შეუძლია კვლევის მონაცემების ღრმა სტატისტიკური ანალიზი და
ანგარიშის წარმოდგენა თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად.

კომუნიკაციის უნარი – სტუდენტებს შეუძლია საკუთარი დასკვნების, არგუმენტაციისა თუ
კვლევის შედეგების გაცნობა აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ
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და უცხოურ ენებზე, საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა
გათვალისწინებით. 

სწავლის უნარი – სტუდენტებს შეუძლიათ სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, 
სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება და სტრატეგიულად დაგეგმვა. 

ღირებულებები – სტუდენტებს შეუძლიათ ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების
დამოკიდებულების შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის
შეტანა. პრაქტიკულ მუშაობაში მაგისტრი ხელს შეუწყობს ისეთი ღირებულებების 
დამკვიდრებას, როგორიცაა  პროფესიული ეთიკური ნორმების დაცვა;  
მიუკერძოებელი და ცრუ რწმენებისაგან თავისუფალი მოქმედება და ა.შ.

სწავლის შედეგის მიღწევის მეთოდები;

 ლექცია და პრეზენტაცია თანამედროვე ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით.
 დისკუსია
 სემინარი
 ზეპირი პრეზენტაცია
 კვლევითი პროექტის, ესეს ან საშინაო დავალების განხილვა
 პრაქტიკულ-ლაბორატორიული მეცადინეობები; პრაქტიკული მუშაობა
 ინდივიდუალური კონსულტაციები
 კვლევითი პროექტები
 კვლევითი პრაქტიკა
 პრობლემაზე ორიენტირებული სწავლება

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

სწავლების პროცესში გამოიყენება შეფასების მრავალფეროვანი მეთოდები; 
თითოეული საგნის ფარგლებში გამოყენებული იქნება, როგორც  მიმდინარე, 
ასევე შემაჯამებელი შეფასებები; პროგრამის ფარგლებში გამოიყნება შეფასების
შემდეგი მეთოდები: 

 სხვადასხვა სახის ესეები;
 ფორმალური გამოცდები: წერილობითი, ღია, დახურული;
 ტესტირება;
 დისკუსიები განსაზღვრულ თემებზე;
 ზეპირი პრეზენტაციები;
 თეორიული კვლევითი ნაშრომები;
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 კვლევის და/ან კვლევის ცალკეული ეტაპების ანგარიშები;
 შემთხვევების ანალიზი.

სტუდენტების შეფასება მოხდება  უნივერსიტეტის რეგულაციის შესაბამისად, 100 

ქულიანი სისტემით. 

საკონსულტაციო პირი: ანასტასია ქიტიაშვილი

პროგრამის სახელწოდება:  საზოგადოებრივი გეოგრაფია (“Human Geography”)

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:  სოციალურ მეცნიერებათა ბაკალავრი
საზოგადოებრივ გეოგრაფიაში - BA of Social Sciences in Human Geography.

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით – 240 კრედიტი

მათ შორის:

 საფაკულტეტო სასწავლო კურსები: 40 კრედიტი
 ძირითადი სპეციალობა 120 კრედიტი. მიმართულება სტუდენტს სთავაზობს

პროგრამას, რომელშიც შედის 20 სასწავლო კურსი, ჯამში  145 კრედიტი. 
სტუდენტი ვალდებულია შუასრულოს 120 კრედიტი,  მათ შორის 70 კრედიტი
სავალდებულო და 50 კრედიტი არჩევითი კურსებიდან. 

 დამატებითი სპეციალობა ან სხვა სასწალო კომპონენტები - 80 კრედიტი, მათ
შორის დამატებითი სპეციალობა 60 კრედიტი და თავისუფალი კურსები - 20 
კრედიტი. იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტი არ აირჩევს დამატებით სპეციალობას
მას უფლება აქვს 60 კრედიტი შეასარულოს მისი შეხედულებისამებრ სხვა
სასწავლო კურსების ხარჯზე.  

სწავლების ენა: ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის
კომპტენციების გამომუშავებასა და დასაქმების სფეროს განსაზღვრაზე

საზოგადოებრივი გეოგრაფიის პროგრამების ამოცანას წარმოადგენს იმ
ახლაგაზრდების  მომზადებას, რომლებიც დაინტერესებულები არიან შეისწავლონ
საზოგადოებაში მიმდინარე პროცესების სივრცე–დროით ასპექტები და ამის
საფუძველზე შიმუშავონ ისეთი რეკომენდაციები რომლებიც ხელს შეუწყობს
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სახელმწიფო/საზოგადოებრივი/ბიზნეს–ორგანიზაციების  მართვას და მათი
ფუნქციონირების ეფექტიანობის ამაღლებას.

მიღებული კვალიფიკაციის შესაბამისად საზოგადოებრივი გეოგრაფები შეიძლება
დასაქმდნენ როგორც საგანმანათლებლო, ასევე სამეცნიერო ორგანიზაციებში, 
სხვადასხვა დონის (ცენტრალური, ადგილობრივი) სახელმწიფო მმართველობის
ორგანოებში, არასამთავრობო და კერძო სექტორებში, და ა.შ.

უფრო კონკრეტულად გეოგრაფები შეიძლება დასაქმდნენ საქალაქო და ბუნებრივი
გარემოს დაგეგმვისა და მართვის სამსახურებში, მიწის მართვის სისტემაში, 
ეკონომიკური განვითარებისა და მართვის ორგანოებსა და კომპანიებში,  
სატრანსპორტო ორგანიზაციებში, საკონსულტაციო კომპანიებში, საბანკო და
საფინანსო  დაწესებულებებში/ფირმებში, მას მედიაში, სასტუმრო და ტურიზმის
ბიზნესში, საგარეო ურთიერთობათა სისტემაში, შრომის ბაზართან და სოციალურ
უზრუნველყოფასთან დაკავშირებულ სფეროებში, ასევე ყველა იმ სამსახურში, სადაც
საჭიროა გეოგრაფიული ინფორმაციული სისტემები, კარტოგრაფიული ვიზუალიზაცია
და სხვა.

საზოგადოებრივი გეოგრაფია წარმოადგენს გეოგრაფიულ მეცნიერებათა სისტემის
ნაწილს, რომელიც შეისწავლის დედამიწაზე არსებული ანტროპოგენული (ადამიანის
მიერ შექმნილი) ობიექტებისა და სისტემების  ორგანიზაციისა და ფუნქციონირების
სივრცით–დროით ასპექტებს. მისი შესწავლის ზოგად ობიექტს შეიძლება
წარმოადგენდეს ნებისნმიერი საზოგადოებრივი მოვლენა, პროცესი და სისტემა
რომელსაც გააჩნია (ან შეიძლება პოტენციურად გააჩნდეს) სივრცითი სტრუქტურა. 

საზოგადოებრივი გეოგრაფია მჭიდროდაა დაკავაშირებული  სოციელურ და
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებთან, კერძოდ კი ყველა სამეცნიერო
დისციპლინასთან, რომლებიც შეისწავლის დედამიწაზე არსებული სოციალური, 
ეკონომიკური და პოლიტიკური სისტემების ორგანიზაციისა და განვითარების
ასპექტებს. 

ტრადიციულად საზოგადოებრივ გეოგრაფიას მიეკუთვნება:

 ეკონომიკური გეოგრაფია,
 სოციალური გეოგრაფია,
 მოსახლეობის გეოგრაფია,
 ქალაქების გეოგრაფია,
 კულტურის გეოგრაფია,
 განვითარების გეოგრაფია,
 მეურნეობის გეოგრაფია,
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გარდა ამისა, ცალკე გამოიყოფა თეორიული გეოგრაფია, აგრეთვე
ქვეყანათმცოდნეობა, როგორც საბუნებისმეტყველო და საზოგადოებრივი გეოგრაფიის
გამაერთიანებელი დისციპლინა და   კარტოგრაფია (გეოდეზიისა და გეოგრაფიული
ინფორმაციული სისტემების ჩათვლით), რომელიც უზრუნველყოფს ყველა
გეოგრაფიული დისციპლინის ფუნქციონირებას.

საზოგადოებრივი გეოგრაფიისა და სხვა სამეცნიერო დისციპლინების კონტაქტის არეში
არსებობს მრავალი ე.წ. მომიჯნავე დისციპლინა (cross-disciplines), როგორიცაა
გეოეკოლოგია, გეოეკონომიკა, ისტორიული გეოგრაფია, გეოპოლიტიკა და ა.შ.

საზოგადოებრივი გეოგრაფიის, ისევე როგოეც მთლიანად გეოგრაფის კვალიფიკაცია
იმით არის გამორჩეული, რომ ის ფლობს დედამიწაზე მიმდინარე  პროცესების სივრცე
და დროით (ოთგანზომილებიან) ხედვას, რაც  საზოგადოდ მხოლოდ
გეოგრაფიისათვის არის დამახასიათებელი და არატრანსფერებადია. 

საზოგადოებრივი გეოგრაფია უშუალოდაა დაკავშირებული იმ მუდმივ, სწრაფ, 
ინტენსიურ ცვლილებებთან, რომელსაც ადგილი აქვს საზოგადოებრივ სისტემებში
ადგილობრივ, რეგიონალურ და გლობალურ დონეებზე; მ.შ. საზოგადოების
ორგანიზაციისა და მართვის მოდელების დივერსიფიკაციათან, ახალი ტექნოლოგიების
დანერგვასთან, ადამიანური კაპიტალის ტრანსფორმაციასთან, მზარდ კულტურული
მრავალფეროვნებასთან, გლობალურ ჰავის ცვლილებასთან და ბუნებრივი გარემოს
კრიზისთან. შესაბამისად  საზოგადოებრივი გეოგრაფიის განათლების მიზანს
წარმოადგენს: საზოგადოებრივი სისტემების ორგანიზაციიას და ფუნქციონირების
სივრცე–დროითი ასპექტებისა და შესაბამისი სწრაფცვალებადი გარემოს შესწავლა.

წინამდებარე დოკუმენტი შეეხება პირველი საფეხურის კვალიფიკაციას, რომელიც  
იძლევა ზოგად ცოდნას გეოგრაფიაში საზოგადოების ფუნქციონირების სივრცე–
დროითი ასპექტების შესახებ, რაც  სტუდენტის ფართო კომპეტენციით მომზადებას
ნიშნავს. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდები, გამოცდა
სპეციალობაში.

სწავლის შედეგი:

ცოდნა და გაცნობიერება: აცნობიერებს დედამიწიაზე არსებული  სისტემების
განვითარების ძირითად თავისებურებებს, მათ ფარგლებში მიმდინარე პროცესებს, 
მათი ისტორიასა და მატერიალურ საფუძველს.
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აღიქვამს და ესმის დედამიწაზე მიმდინარე პროცესები და პლანეტაზე მათი გავლენის
შედეგები სივრცესა და დროში.

აცნობიერებს გლობალურ დონეზე სოციალურ-ეკონომიკური და/ან ფიზიკურ–
გეოგრაფიული/ბუნებრივი პროცესების მიმდინარეობის თავისებურებებს.

აცნობიერებს ურთიერთდამოკიდებულებას ბუნებრივ და სოციალურ გარემოს შორის
და შეუძლია მისი შედეგების შემოწმება.

აკვირდება ბუნებრივ გარემოს  და აღიქვამს მასში მიმდინარე პროცესებს.

აღიქვამს და განმარტავს რეგიონების, ადგილებისა და მდებარეობის
მრავალფეროვნებასა და ურთიერთდამოკიდებულებას.

აცნობიერებს სხვადასხვა დონის სივრცობრივ კავშირებს.

შეიძენს სხვა დისციპლინების მრავალფეროვანი მიდგომების  ცოდნას, შეუძლია მათი
გაგება და გამოყენება გეოგრაფიულ კონტექსტში.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება / პრაქტიკული უნარები: მოიძიებს დამოუკიდებლად  
ზოგადი გეოგრაფიული მეცნიერებების მასალას (მათ შორის ინტერნეტის  საშუალებით 
და საველე პირობებში), აგროვებს, განაზოგადებს, ამუშავებს, აანალიზებს,  აფასებს, 
ახდენს მის დოკუმენტირებას და შედეგების მოხსენებას.
განსაზღვრავს გეოგრაფიული მეცნიერებების  გამოყენების შესაძლებლობებს, მათ 
როლს საზოგადოებაში და პასუხისმგებლობას.
იყენებს  რიცხობრივ, სტატისტიკურ და კარტოგრაფიულ მეთოდებს საზოგადოებრივი
სისტემების განხილვისას.
მსჯელობს ზოგად სივრცით და/ან დროით კონტექსტში.
შეუძლია კარტოგრაფიული მასალის წაკითხვა და ინტერპრეტაცია.
გააჩნია გეოგრაფიული ინფორმაციული სისტემების საფუძვლების ცოდნა.
სწორედ იყენებს გეოგრაფიულ ტერმინოლოგიას.

ღირებულებები: კურსდამთავრებულები დაამკვიდრებენ  ისეთ ღირებულებებს, 
როგორიცაა ტოლერანტობა, პასუხისმგებლობა, სამართლიანობა, 
შრომისმოყვარეობა, ადამიანის უფლებების პატივისცემა.

დასკვნის უნარი: შეუძლია ზოგადი პრობლემის იდენტიფიცირება, დასმა და
გადაწყვეტა.

შეუძლია სოციალური და გეოგრაფიული პროცესების შესახებ ზოგადი დასკვნების
გაკეთება და რეკომენდაციების შემუშავება.
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სწავლის უნარი: შეუძლია ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება.

შეუძლია სწავლა და ცოდნის მუდმივი განახლება.

დარგის ცოდნა-გააზრება და პროფესიის გათავისება.

შეუძლია დამოუკიდებლად მუშაობა.

შეუძლია სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მიღება, დამუშავება, ანალიზი და
მონაცემების ინტერპრეტაცია.

შეუძლია დაკისრებული ამოცანებისა და ვალდებულებების პასუხისმგებლობით
შესრულება.

ხელეწიფება სხვებს აუხსნას ზოგადგეოგრაფიული და ზოგადსოციალური პროცესებისა
და მოვლენების ძირითადი არსი

კომუნიკაციის უნარი: შეუძლია მშობლიურ ენაზე ზეპირი და წერილობითი ფორმით
კომუნიკაცია.

ფლობს ინგლისურ ენას B2 დონეზე – წარმოადგენს დამოუკიდებელ მოსაუბრეს
გეოგრაფიის სფეროში.

შეუძლია დროის დაგეგმვა და მართვა (დროის მენეჯმენტი) დასახული მიზნის
მისაღწევად  .

ხელეწიფება ინდივიდუალური და გუნდური მუშაობა შესაბამისი კომპეტენციის
ფარგლებში.

იცნობს და  იყენებს თანამედროვე ზოგად საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებს.

სწავლის შედეგის მიღწევის მეთოდები;

 ლექცია და პრეზენტაცია თანამედროვე ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით.
 დისკუსია
 სემინარი
 ზეპირი პრეზენტაცია
 კვლევითი პროექტის, ესეს ან საშინაო დავალების განხილვა
 პრაქტიკულ-ლაბორატორიული მეცადინეობები; პრაქტიკული მუშაობა
 ინდივიდუალური კონსულტაციები
 კვლევითი პროექტები
 კვლევითი პრაქტიკა
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სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა;

გამოიყენება შეფასების 100 ქულიანი კომბინირებული სისტემა.  

(A) 91 -100 ფრიადი
(B) 81 -90 ძალიან კარგი
(C) 71 -80 კარგი
(D) 61 -70 დამაკმაყოფილებელი
(E) 51 - 60 საკმარისი
(FX) 41 - 50 ვერ ჩააბარა, სტუდენტს ეძლევა საბოლოო გამოცდის ერთხელ
გადაბარების უფლება
(F) 0 – 40 ჩაიჭრა, სტუდენტმა კრედიტის მიღებისთვის თავიდან უნდა გაიაროს კურსი

საკონტაქტო პირის ვინაობა: იოსებ სალუქვაძე, გიორგი გოგსაძე

პროგრამის  სახელწოდება: ინფორმაციული საზოგადოება და მედიის  სოციოლოგია
Informational Society and Sociology of Media 

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: მაგისტრი მედია კომუნიკაციის სოციოლოგიაში -
MA in Sociology of Media Communication.

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 ECTS კრედიტი;

სწავლების ენა:  ქართული

სამაგისტრო პროგრამის მიზანი: საზოგადოებრივი განვითრების სამი ფუნდამენტური
საწყისიდან – რესურსები, კაპიტალი, ინფორმაცია –თანამედროვე მსოფლიოს
ეკონომიკურ, სოციალ-პოლიტიკურ თუ კულტურულ განვითარებაში წამყვან პოზიციას
ინფორმაციის გენერირება, შენახვა, განაწილება და მოხმარება იძენს; შედეგად, 
ადგილი აქვს ინფორმაციულ-კომუნიკაციურ რევოლუციას, რომელიც თვისებრივად
ცვლის თანამედროვე საზოგადოების სოციალურ, ეკონომიკურ და კულტურულ
სტრუქტურას; მეცნიერები საუბრობენ ,,ინფორმაციულ აფეთქებაზე“ არა მარტო
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დასავლეთის განვითარებულ საზოგადოებებში, არამედ აღმოსავლეთ ევროპისა და
პოსტსაბჭოთა ქვეყნებშიც. ამდენად, ინფორმაციული ტექნოლოგიები და სოციალური
მედია კომუნიკაციის მთავარი ,,მაგისტრალი“ ხდება და ფუნდამენტურ გავლენას
ახდენს საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროზე. სამაგისტრო პროგრამა
უზრუნველყოფს მაგისტრანტებისთვის მედიის, სოციალური კომუნიკაციების და
საზოგადოების სოციალური სტრუქტურის ურთიერთგავლენის ცოდნას, თანამედროვე
საზოგადოებაში ადამიანებს შორის სოციალური კომუნიკაციის და სოციალური მედიის
როლის შეფასებას, მათი ეფექტური დარეგულირების მექანიზმების დადგენას და
თეორიული სქემების პრაქტიკული გამოყენების მეთოდოლოგიური უნარებისა და
ჩვევების გამომუშავებას.

  სამაგისტრო პროგრამის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიზანია
ინტერდისციპლინური აზროვნების განვითარება, მაგისტრანტების დაინტერესება
რეალური ემპირიული კვლევებით საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, 
და პრაქტიკული უნარების გამომუშავება თეორიის ემპირიაში გამოყენების მიზნით.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

 მინიმუმ ბაკალავრის ხარისხი სოციალურ მეცნიერებაში, 
ჰუმანიტარულმეცნიერებაში ან ეკონომიკაში; 

 საერთო სამაგისტრო გამოცდა; 
 გამოცდა მედიისა და კომუნიკაციის სოციოლოგიაში;

სწავლის შედეგი:

ცოდნა და გაცნობიერება: სამაგისტრო პროგრამის გავლის შემდეგ
კურსდამთავრებულებს ექნებათ სოციალურ კომუნიკაციებსა და მედიაკომუნიკაციებთან
დაკავშირებული აქტუალური თემატიკის ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც
მოიცავს ამ სფეროსათვის აუცილებელ ტერმინოლოგიურ, ცნებით აპარატს, 
სოციალურ კომუნიკაციების და საზოგადოებასთან ურთიერთობების
მეთოდოლოგიური პრინციპებისა და თეორიების კრიტიკულ ანალიზს, თანამედროვე
საზოგადოებაში მიმდინარე გლობალური ცვლილებების ცოდნას, 
მედიაკომუნიკაციებისადმი კლასიკურ და თანამედროვე სოციოლოგიურ მიდგომებს, 
სოციალური კომუნიკაციების ტიპოლოგიას. მაგისტრატურის დასრულების შემდეგ
სტუდენტი შეიძენს თანამედროვე გლობალიზებულ მსოფლიოში მიმდინარე
ფუნდამენტური ცვლილებების და მათი მიმართულებების პრობლემათა ცოდნას, 
გააცნობიერებს იმ რადიკალურ ტრანსფორმაციებს, რომლებსაც თანამედროვე
საზოგადოებაში ინფორმაციულ-კომუნიკაციური რევოლუცია იწვევს.

მაგისტრანტები შეისწავლიან იმ თეორიებს, რომლებიც იკვლევენ მედიის სოციალურ
არსს, მასმედიის როლსა და ფუნქციებს საზოგადოებაში, აგრეთვე აანალიზებენ
საზოგადოების ზეგავლენას მედიის ინსტიტუტების ფუნქციონირებაზე და ამ
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უკანასკნელის გავლენას საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტებზე. 
მაგისტრანტებს გაცნობიერებული ექნებათ:   

 მედიის მნიშვნელობა ინფორმაციულ საზოგადოებაში და მისი როლი
მიმდინარე ტრანსფორმაციებში.

 ავტორიტარული, ტოტალიტარული და დემოკრატიული პოლიტიკური
რეჟიმების გავლენა მედიის ინსტიტუტების ობიექტურობასა და
ანგაჟირებულობაზე. 

 პოლიტიკის ველის და ჟურნალისტიკის ველის  ურთიერთდამოკიდებულება
და ურთიერთგანპირობებულობა. 

 მასმედიისა და ჯგუფური ინტერესების ურთიერთკავშირი, შესაბამისად, 
იდეოლოგიის როლი მასმედიის ფუნქციონირებაში.

 ინფორმაციულ საზოგადოებაში სოციალური მედიის ვირტუალურ სივრცეში
განხორციელებული აქტივობების რეალურად ქცევის შესაძლებლობები. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება / პრაქტიკული უნარები: 

კურსდამთავრებულთა წარმატებული პროფესიული საქმიანობა გულისხმობს
შეძენილი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამოყენებას განსხვავებულ სოციალურ
კონტექსტებში, სოციალური კომუნიკაციების და მასობრივი კომუნიკაციების სფეროთა
ემპირიული კვლევისა და პროგნოზირების მოთხოვნის პირობებში. შესაბამისად, 
კურსდამთავრებულთა კომპეტენცია მოიცავს ინფორმაციულ საზოგადოებაში
სოციალურ პროცესთა კრიტიკულ ანალიზს, მათ შესასწავლად ემპირიული კვლევითი
სტრატეგიისა და მეთოდების შერჩევა– გამოყენებას, მოპოვებული მონაცემების
რაოდენობრივ/თვისებრივ ანალიზს და ინტერპრეტაციას, და თეორიული იდეების
ემპირიულ-კვლევითი რეალიზაციის შესაძლებლობას. ამგვარად, მაგისტრატურის
კურსდამთავრებულთა კომპეტენციაში შედის ინფორმაციულ საზოგადოებაში
მიმდინარე სოციალური ცვლილებების დინამიკის ემპირიულ-კვლევითი შესწავლა და
მათი უზრუნველყოფა სიღრმისეული კონსულტაციებით. იმ რადიკალური
ტრანსფორმაციების გაცნობის შემდეგ, რომლებსაც თანამედროვე საზოგადოებაში
ინფორმაციულ-კომუნიკაციური რევოლუცია იწვევს, მაგისტრანტს შეეძლება
კრიტიკულად შეაფასოს ინფორმაციის და  თეორიული ცოდნის როლი თანამედროვე
მსოფლიოს განვითარებასა და ფუნქციობაში და ემპირიულად შეისწავლოს
კონკრეტული შემთხვევები (cases) საქართველოს და სამხრეთ კავკასიის რეგიონის
რეალობაში, ინფორმაციული საზოგადოების განვითარების ტენდენციებისა და
პერსპექტივების დადგენის მიზნით. 

კომუნიკაციის უნარი:
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მაგისტრანტს უნდა შესწევდეს არგუმენტების დამაჯერებლად ფორმულირების და მათი
ნათლად და ეფექტურად პრეზენტაციის უნარი როგორც სიტყვიერად, ასევე
წერილობით. ის უნდა ფლობდეს მიღებული ცოდნის სხვებისთვის გაზიარებისა და
გადაცემის უნარს.მაგისტრანტს უნდა შეეძლოს გუნდური მუშაობა და ჯგუფურ
დისკუსიებში მონაწილეობა, აგრეთვე მათი წარმართვა/მოდერაცია, შესაბამისად, უნდა
გამოავლინოს ლიდერის თვისებები.  

გარდა სხვა სტუდენტებთან და პედაგოგებთან აკადემიური კომუნიკაციის უნარისა, 
მაგისტრანტს უნდა ახასიათებდეს რესპონდენტებთან ეთიკური და კორექტული
ურთიერთობების უნარი. და ბოლოს, მას  უნდა შეეძლოს აკადემიური და ფართო
საზოგადოებისთვის სამეცნიერო ინფორმაციის ქართულ და უცხო ენებზე ეფექტური
კომუნიკაცია. 

დასკვნის უნარი:  
პროგრამა ორიენტირებულია მაგისტრანტთა კრიტიკული აზროვნების განვითარებაზე, 
ინტელექტუალური ინიციატივის, ინფორმაციის მოგროვების, ორგანიზების და 
გამოყენების, პრობლემათა აღქმისა და გადაჭრის, ინფორმაციის მართებულობის 
შემოწმების, არგუმენტების  დასაბუთებულად ჩამოყალიბების, კონტრარგუმენტების 
დამაჯერებლად უკუგდების, თეორიული და ემპირიული მასალის ნათლად და 
ეფექტურად პრეზენტაციის უნარის გამომუშავებაზე. მაგისტრანტს მოეთხოვება რთული 
და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის 
საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე 
დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; კომუნიკაციური ქმედებების შესახებ 
არასრული ინფორმაციის არსებობის პირობებში არგუმენტირებული დასკვნების 
გაკეთება და მათ საფუძველზე გადაწყვეტილების მიღებისათვის საჭირო ინფორმაციის 
მოძიება, გაანალიზება და დასკვნის გაკეთება.

სწავლის უნარი: 

მაგისტრანტს მოეთხოვება მასალის წვდომისა და შესაბამისი გააზრების უნარი; 
მასალის სტრუქტურირების უნარი; მასალაზე კრიტიკული რეფლექსიის უნარი; 
სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების
გაცნობიერება; ცოდნის განახლებისა და ინოვაციური მეთოდების გამოყენების უნარი.

ღირებულებები: სამოქალაქო სათნოებების, სამართლიანობის, თანასწორობის, 
ტოლერანტობის დამკვიდრება და განმტკიცება, კულტურული რელატივიზმის და, მის 
საფუძველზე, კულტურული ტოლერანტობის განვითარება, მულტიკულტურულ 
საზოგადოებაში მშვიდობიანი თანაცხოვრების სტრატეგიების განვითარება. 
პროფესიული ეთიკის პრინციპების დაცვა, მკვლევრის მიუკერძოებლობა და 
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კეთილსინდისიერება. რესპონდენტებთან ეთიკური და კორექტული ურთიერთობების 
უნარი; მათი კონფიდენციალობის შენარჩუნება და ზიანის მიყენებისგან დაცვა. 

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: წიგნზე მუშაობის მეთოდი; წერითი მუშაობის 
მეთოდი, კერძოდ, რეფერატების და ესეების შესრულება; პრაქტიკული მეთოდები, 
კერძოდ, თეორიის ემპირიაში გამოყენება, მცირე მასშტაბური რაოდენობრივი და 
თვისებრივი კვლევების ჩატარების საფუძველზე, აგრეთვე მიღებული მონაცემების 
პრეზენტაცია; დისკუსია–დებატები; ჯგუფური მუშაობა, პრობლემაზე დაფუძნებული 
სწავლება.
სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა;

(A) 91 -100 ფრიადი
(B) 81 -90 ძალიან კარგი
(C) 71 -80 კარგი
(D) 61 -70 დამაკმაყოფილებელი
(E) 51 - 60 საკმარისი
(FX) 41 - 50 ვერ ჩააბარა, სტუდენტს ეძლევა საბოლოო გამოცდის ერთხელ
გადაბარების უფლება
(F) 0 – 40 ჩაიჭრა, სტუდენტმა კრედიტის მიღებისთვის თავიდან უნდა გაიაროს კურსი

საკონტაქტო პირი: ამირან ბერძენიშვილი
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სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია (Clinical 
Neuropsychology)

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: მეცნიერების მაგისტრი კლინიკური
ნეიროფსიქოლოგიაში, MS in Clinical Neuropsychology.

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

სამაგისტრო პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

სწავლების ენა: ქართული

სამაგისტრო პროგრამის მიზანი:

კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია ფსიქოლოგიის ახალი დარგია, რომელიც შეისწავლის
ადამიანის ქცევას, კოგნიტურ და ემოციურ პროცესებს ცენტრალური ნერვული სისტემის
ნორმალური ფუნქციონირებისა და დაზიანების შემთხვევაში. 

კლინიკური ნეიროფსიქოლოგი პროფესიული ფსიქოლოგია. იგი იყენებს თეორიულ და
პრაქტიკულ ცოდნას ცენტრალური ნერვული სისტემის დარღვევების შედეგად ქცევის, 
შემეცნებითი და პიროვნულ-ემოციური სფეროს შეფასებისა და ინტერვენციისათვის ადამიანის
განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე. 

კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია მულტიდისციპლინარულ მეცნიერებათა დარგს მიეკუთვნება
და მისი დაუფლებისათვის აუცილებელია მეცნიერების სხვადასხვა დარგში მიღებული ცოდნის
და ჩვევების ინტეგრირება. კერძოდ, კლინიკური ნეიროფსიქოლოგის კვალიფიკაცია
მოითხოვს საფუძვლიან ცოდნას კოგნიტურ ფსიქოლოგიაში, პიროვნების ფსიქოლოგიაში, 
კლინიკური და ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიის საკითხებში, ნევროლოგიაში, 
ფსიქოფიზიოლოგიაში, ფუნქციურ ნეიროანატომიაში.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის ზოგადი ფსიქოლოგიის
კათედრის პროფესორის თამარ გაგოშიძის ხელმძღვანელობით 1998 წლიდან
საქართველოში პირველად დაიწყო კლინიკური ნეიროფსიქოლოგიის სპეციალობით
მაგისტრების მომზადება. შედგა მაგისტრის დიპლომის მქონე ნეიროფსიქოლოგების 5 
გამოშვება, რომელთაგან ნაწილმა სწავლა ასპირანტურაში გააგრძელა. ისინი ამჟამად
სამეცნიერო-კვლევით მუშაობას ეწევიან ნეიროფსიქოლოგიის დარგში, ნაწილი კი
პრაქტიკულ საქმიანობას ეწევა სკოლაში თუ სამედიცინო დაწესებულებაში. მათგან ხუთს აქვს
მიღებული დოქტორის აკადემიური ხარისხი.

პროგრამის ზოგადი მიმოხილვა:
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სამაგისტრო პროგრამა კლინიკურ ნეიროფსიქოლოგიაში  შექმნილია იმ პრინციპების
საფუძველზე, რომელიც შემუშავდა ჰიუსტონის კონფერენციაზე 1997 წელს კლინიკურ
ნეიროფსიქოლოგიაში პროფესიული განათლების მიღებასთან დაკავშირებით (Houston 
Conference on Specialty Education and Training in Clinical neuropsychology; Houston, 3-7 September, 
1997). ამავე დროს, თსუ სამაგისტრო პროგრამა კლინიკურ ნეიროფსიქოლოგიაში უფრო
ფართო ხასიათისაა და მოიცავს თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის შეძენას ბავშვის
ნეიროფსიქოლოგიაში, განვითარების დარღვევებში, კოგნიტური ნეიროფსიქოლოგიის
თეორიული საფუძვლების დაუფლებას.   

პროგრამის ასეთი სტრუქტურა განპირობებულია საქართველოში დასაქმების ბაზრის
სპეციფიკით; კერძოდ, სამუშაო დაკვეთა უფრო ხშირად მოითხოვს ფართო პროფილის
ნეიროფსიქოლოგს, რომელიც შეძლებს როგორც მოზრდილის, ისე ბავშვის დიაგნოსტიკას, 
კონსულტაციას და რეაბილიტაციას არა მხოლოდ სამედიცინო, არამედ განათლების
სფეროშიც. ასევე, მას ექნება კოგნიტური მეცნიერების უკანასკნელი მიღწევების შესახებ ცოდნა
და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის ჩვევები. 

საქართველოს დასაქმების ბაზრის სიტუაციის გათვალისწინებით, სამაგისტრო
პროგრამაში ისეთი კურსებია, რაც მაგისტრს აძლევს საშუალებას გაღრმავებული ცოდნა და
პრაქტიკული ჩვევები შეიძინოს სკოლის ნეიროფსიქოლოგიის ან ბავშვის კლინიკური
ფსიქოლოგიის დარგში. შესაბამისად, უფრო მეტი გამოცდილება მიიღოს განათლების ან
ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში. 

სამაგისტრო პროგრამის მიზანი: თეორიული ცოდნის შეძენა და სისტემატიზაცია
ნეიროფსიქოლოგიის ისეთ სფეროებში, როგორიცაა კლინიკური, ბავშვის და კოგნიტური
ნეიროფსიქოლოგია; პრაქტიკული ჩვევების დაუფლება ბავშვის და მოზრდილის
ნეიროფსიქოლოგიურ შეფასებაში, კონსულტაციაში, საგანმანათალებლო საჭიროებების
განსაზღვრასა და რეაბილიტაციაში. 

სამაგისტრო პროგრამის ამოცანებია: 

� ცოდნა:

• კლინიკურ ნეიროფსიქოლოგიაში;

• ბავშვის ნეიროფსიქოლოგიაში;

• ბავშვის კლინიკურ ფსიქოლოგიაში;

• სკოლის ნეიროფსიქოლოგიაში;

• ნეიროფსიქოლოგიურ რეაბილიტაციაში;
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• კლინიკური ექსპერიმენტული კვლევის მეთოდოლოგიაში;

• კოგნიტურ ნეიროფსიქოლოგიაში.

� დიაგნოსტიკა და შეფასება:

• ბავშვების და მოზრდილების ნეიროფსიქოლოგიური გამოკვლევის დაგეგმვა და
ჩატარება; 

• ბავშვისა და მოზრდილების ინტელექტის, პიროვნების, ქცევისა და უნარების
დიაგნოსტიკა; 

• ბავშვების და მოზრდილების ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება და ტესტის შედეგების
ინტერპრეტაცია;

• კლინიკური ინტერვიუ;

• პრობლემების მქონე ბავშვების საგანმანათლებლო საჭიროების შეფასება;

• ნეიროფსიქოლოგიური გამოკვლევის ანგარიშის დაწერა.

� ფსიქოლოგიური კონსულტაცია:

• მშობლების კონსულტაცია ბავშვის ქვევისა და სწავლის პრობლემებთან დაკავშირებით;

• მასწავლებლების კონსულტაცია ბავშვის სწავლებისა და ქცევის მართვის
პრობლემებთან დაკავშირებით;

• მასწავლებლების კონსულტაცია კომუნიკაციისა და ქცევის დარღვევების მქონე
მოსწავლეების ინკლუზიის თაობაზე;

• ქრონიკული ნერვული დაავადების მქონე პაციენტის ოჯახის კონსულტაციის პრინციპების
ცოდნა და გამოყენება.

� კვლევა:

• კლინიკური ექსპერიმენტული კვლევის პრაქტიკული ჩვევების შეძენა;

• კოგნიტური ფსიქოლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის პარადიგმების გამოყენება
კვლევაში და მათი ექსპერიმენტული შემოწმება;
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• კვლევის შედეგების ანალიზი, განზოგადება და დასკვნის გაკეთება, 
ნეიროფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია

• ნეიროფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის დაგეგმვა პაციენტის მონაცმების საფუძველზე.

სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების წინაპირობები:

სამაგისტრო პროგრამაში შეიძლება მონაწილეობა მიიღონ პირებმა, ვისაც აქვს:

 ბაკალავრის ხარისხი ფსიქოლოგიაში, მედიცინაში, ბიოლოგიაში. 
 კრედიტი შემდეგ კურსებში:
 კოგნიტური ფსიქოლოგია
 ნეიროფსიქოლოგია ან ბავშვის განვითარების დარღვევები
 სტატისტიკური მეთოდები.
 ინგლისური ენის ცოდნა B1 დონეზე.
 სამაგისტრო პროგრამაში ჩასარიცხად აუცილებელია:
 საერთო სამაგისტრო გამოცდის ქულა;
 სამოტივაციო წერილი;
 წერითი გამოცდა ნეიროფსიქოლოგიაში.

სწავლის შედეგი.

დარგობრივი კომპეტენციები:

 ცოდნა და გაცნობიერება: 
ცოდნა ნეიროფსიქოლოგიის, ბავშვის კლინიკურ ფსიქოლოგიის/სკოლის
ნეიროფსიქოლოგიისა და კოგნიტური ნეიროფსიქოლოგიის დარგში:

• აღქმის, ყურადღების, მეტყველების, მეხსიერების, აზროვნების, ქცევის, ემოციური
სფეროს ნორმალური ფუნქციონირების და დარღვევის კოგნიტურ-ნეიროფსიქოლოგიური
მოდელების ცოდნა;

• მოზრდილის და ბავშვის ცენტრალური ნერვული სისტემის სხვადასხვა სახის დაზიანების
დროს ფსიქიკური ფუნქციების და ქცევის დარღვევის კანონზომიერების ცოდნა;

• ნეიროფსიქოლოგიური შეფასების მეთოდოლოგიის და პრინციპების ცოდნა;

• ფსიქიკური ფუნქციების აღდგენის თეორიების ცოდნა;
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• ნეიროფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის მოდელების ცოდნა;

• ნეიროფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის სტრატეგიების და მეთოდების ცოდნა;

• რეკომენდაციების მიწოდების პრინციპების ცოდნა ექიმისთვის, მშობლისთვის, 
მასწავლებლისთვის;

• განვითარების დარღვევების მქონე ბავშვების სწავლებისა და ქცევის მართვის
პრინციპების ცოდნა ჯგუფში.

 ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:
• ანამნეზის შეკრება;

• პაციენტის, მშობლების ინტერვიურება;

• ნეიროფსიქოლოგიური გამოკვლევის დაგეგმვა და განხორციელება;

• ნეიროფსიქოლოგიური ტესიტრება და შედეგების დამუშავება;

• ტესტირების შედეგების ინტერპრეტაცია და დიაგნოზის განსაზღვრა;

• ნეიროფსიქოლოგიური დასკვნის დაწერა მომართვის  სხვადასხვა წყაროსთვის;

• რეაბილიტაციის მიზნების განსაზღვრა;

• კონკრეტული პრობლემის მიხედვით რეაბილიტაციის გეგმის შემუშავება;

• კონკრეტული პრობლემის მიხედვით რეაბილიტაციის მეთოდების განსაზღვრა;

• საგანმანათლებლო სჭიროებების განსზღვრა;

• ბავშვის სწავლისა და ქცევის მართვის პრობლემებზე მშობლისა და მასწავლებლის
კონსულტაცია.

ზოგადი /ტრანსფერული კომპეტენციები:

 ცოდნის განახლების, საჭირო ინფორმაციის მოპოვებისა და ანალიზის უნარი;
 ანალიტიკური აზროვნება და არგუმენტაცია;
 გამართულად წერისა და  ეფექტურად საუბრის უნარი;
 მულტიდისციპლინურ გუნდში მუშაობის;
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 საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, პრეზენტაციის 
მომზადებისათვის ელექტრონული  საშუალებების გამოყენების.

დასკვნის უნარი:

 ინფორმაციის შედარებითი ანალიზი, 
 არგუმენტაციისა და კრიტიკული ანალიზის უნარი, 
 ფაქტებისა და იდეების სისტემატიზაცია, ანალიზი და შეფასება,
 ჰიპოთეზის ფორმულირება.

 კომუნიკაციის უნარი: 
 მშობლიურ ენაზე საკუთარი მოსაზრებებისა და კვლევითი ანგარიშის 

ნათლად და მკაფიოდ ჩამოყალიბება; 
 დისკუსიის წარმართვა და პოლემიკის კორექტულად წარმოების ჩვევები;
 ელექტრონულ საძიებო სისტემებში საჭირო ინფორმაციის მოძიება;
 კვლევის შედეგების ეფექტურად წარმოდგენა და პრეზენტაცია;
 ჯგუფში მუშაობა და თანამშრომლობა;
 დამარწმუნებელი კომუნიკაციის უნარი;
 აქტიური მოსმენის უნარი;
 ემპათია.

 სწავლის უნარი:
 დამოუკიდებელი მუშაობა და დასწავლის სხვადასხვა სტრატეგიის 

გამოყენება; 
 დროის ორგანიზებისა და დაგეგმვის უნარი; 
 დამოუკიდებლად მასალის ორგანიზება და სტრუქტურირება;
 გამოცდილებისა და უკვე დასწავლილის ახალ ცოდნასთან დაკავშირება;
 სხვადასხვა სფეროში მიღებული ცოდნის კომბინირება და ინტეგრირება.

 ღირებულებები:
 პროფესიული ეთიკის ცოდნა,
 ნეიროფსიქოლოგის საქმიანობის ეთიკური ნორმების დაცვა, 
 პაციენტის უფლებების პატივისცემა, 
 პაციენტის შესახებ ინფორმაციის კონფიდენციალობის დაცვა,

სტიგმისა და სეგრეგაციის საწინააღმდეგოდ პიროვნების საზოგადოებაში
ინტეგრირებისა და ინკლუზიის იდეების დანერგვა.
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სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:

პროგრამაში გამოყენებული სწავლების ფორმებია:

• ლექცია

• სასემინარო მუშაობა: ინდივიდუალური და ჯგუფური

• პრაქტიკული მუშაობა სუპერვიზიით და დამოუკიდებლად.

გამოიყენება სწავლების შემდეგი მეთოდები:

• პრობლემაზე ორიენტირებული სწავლება: პრობლემის/შემთხვევის დემონსტრაციისა
და გარჩევის საფუძველზე;

• დისკუსიის მეთოდი;

• სიმულაცია: პაციენტთან ურთიერთობის ჩვევების ჩამოყალიბების მიზნით;

• თვალსაჩინოების გამოყენება: პრეზენტაციები, აუდიოვიზუალური მასალების
გამოეყენება;

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა

სტუდენტის ცოდნა ფასდება თსუ-ში დადგენილი და მიღებული შეფასების სისტემით. 

განვლილი კურსის ათვისების დონის საბოლოო შეფასება შემდეგნაირად მოხდება: 
სილაბუსით გათვალისწინებული შეფასების კომპონენტების მიხედვით  დაგროვილ
ქულებს დაემატება საბოლოო წერით გამოცდაზე მიღებული ქულა. საბოლოო
შეფასება გამოიყვანება შეფასების 7-ბალიანი სისტემით:

A _ უმაღლესი                      91 _ 100   ქულა

B  _ ძალიან კარგი                81 _ 90   ქულა

C _ კარგი                               71 _ 80   ქულა

D _ დამაკმაყოფილებელი    61 _ 70   ქულა

E _ საკმარისი                       51 _ 60   ქულა
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Fx _ ჩაჭრილი

(ექვემდებარება გადაბარებას)  45 - 50   ქულა

_ ჩაჭრილი

(არ ექვემდებარება გადაბარებას)         < 44   ქულა

კრედიტი  მიენიჭება თუ გადალახავს 51 ქულას.

სამაგისტრო შრომა: კლინიკური ნეიროფსიქოლოგიური ექსპერიმენტული ან
კორელაციური კვლევა. კვლევითი ნაშრომის შეფასება 100 ქულიანია. შეფასება ხდება
შემდეგი კრიტერიუმებით:

კვლევითი ნაშრომის შეფასების სქემა

შეფასების კრიტერიუმი ქულა

1 საკითხზე თანამედროვე ლიტერატურის კრიტიკული ანალიზი 10

2 საკითხის დაყენება, ჰიპოთეზის, კვლევის მიზნისა და ამოცანების ფორმულირება
10

3 ექსპერიმენტული კვლევის დაგეგმვა და დიზაინი 10

4 შედეგების ანალიზი ამოცანებისა და კვლევის ჰიპოთეზის მიხედვით10

5 სტატისტიკური მეთოდების ცოდნა და ადეკვატური გამოყენება მონაცემთა
დამუშავებისათვის 10

6 მონაცემების თეორიული ინტერპრეტაციის უნარი და არსებულ კვლევებთან
მიღებული შედგების მიმართება 10

7 დასკვნების შესაბამისობა კვლევის ჰიპოთეზასა და ამოცანებთან 10

8 ნაშრომის სტრუქტურა და გაფორმება თვალსაჩინო საშუალებებით 10

9 ნაშრომის ენობრივ-გრამატიკული მხარე 10
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10 კვლევის ორგანიზება, წარმართვა და მონაცემების შეგროვების აკურატულობა
10

სადიპლომო ნაშრომი დაცულად ჩაითვლება თუ სტუდენტი გადალახავს 61 ქულას.

საკონტაქტო პირი: თამარ გაგოშიძე

პროგრამის  სახელწოდება: ფსიქოლოგიური შეფასება/დიაგნოსტირება და
კონსულტირება “Assessment and Counseling”

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფსიქოდიაგნოსტიკისა და კონსულტირების
მაგისტრი (MSc in Assessment end Counseling)

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 ECTS კრედიტი;

სწავლების ენა: ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის
კომპტენციების გამომუშავებასა და დასაქმების სფეროს განსაზღვრაზე. 

სამაგისტრო პროგრამა განკუთვნილია ფსიქოლოგიის, სოციალური სამუშაოს და 
ოკუპაციური თერაპიის (შესაძლებელია სხვა ფსიქოლოგიასთან ახლოს მდგომი 
დისციპლინების) სპეციალობის ბაკალავრებისა და ან 5 წლიანი დიპლომირებული 
სპეციალისტებისათვის, რომელთა მიზანია დაეუფლონ ფსიქოლოგიური შეფასების და 
კონსულტირების საქმიანობას. პროგრამის მიზანია მოამზადოს პროფესიონალი 
ფსიქოლოგი, რომელსაც მონაცემებზე და კვლევაზე დაყრდნობით შეუძლია 
განახორციელოს ფსიქოლოგიური შეფასება და მოზრდილთა ფსიქოლოგიური 
კონსულტაცია. პროგრამა აქცენტს აკეთებს კონსულტანტი-კლინეტისათვის საჭირო 
როგორც სამეცნიერო და გამოყენებითი მასალის ათვისებაზე, ვერბალური და 
არავერბალური უნარების განვითარებაზე და სწავლება მიმდინარეობს, როგორც 
თეორიული, ასევე გამოცდილებითი (კლინიკური პრაქტიკა სუპერვიზიით) სწავლების 
გზით. პროგრამის დასრულებისათვის სამაგისტრო ნაშრომის დაცვა აუცილებელია. 
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სასწავლო პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრების იქნებიან მომზადებული 
პროფესიულ დონეზე განახორციელონ ფსიქოლოგიური შეფასება/დიაგნოსტირება, 
შექმნან საკვლევი მეთოდიკა კონკრეტული სიტუაციისათვის, ჩაატარონ ინტერვიუ, 
დაწერონ ანგარიში და შეადგინონ კლიენტის დოსიე, დაგეგმონ ფსიქოლოგიური 
ინტერვენცია და იმუშაონ, როგორც ეთიკურმა და კომპეტენტურმა პროფესიონალებმა. 
მაგისტრის ხარისხის მქონეს ექნება ფსიქოლოგიური კვლევისა და შეფასების, საქმის 
წარმოების და მენეჯმენტის აუცილებელი უნარები.  
სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრს შეეძლება იმუშაოს ნებისმიერ 
ორგანიზაციაში, რომელიც ორიენტირებულის ფსიქიკური ჯანმრთელობის, 
რეაბილიტაციის, სადიაგნოსტიკო და საექსპერტო ფსიქოლოგიური შეფასების, 
პერსონალის შერჩევის, რისკ-ჯგუფების და დაუცველი მოსახლეობისათვის 
პროფესიული დახმარების გაწევაზე. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვებისათვის აუცილებელია უმაღლესი განათლების
დიპლომი შესაბამისი აკადემიური ხარისხით (ბაკალავრი ან 5 წლიანი დიპლომირებული
სპეციალისტი) ფსიქოლოგიაში, სოციალურ მუშაობაში, ოკუპაციურ თერაპიაში და
გამონაკლისის სახით ფსიქოლოგიასთან ახლოს მდგომ დისციპლინაში, ინგლისური
ენის ცოდნა B2 დონე. მაძიებელმა უნდა ჩააბაროს გამოცდა სპეციალობაში
(ფსიქოლოგია), წარმოადგინოს ინგლის ური ენის ცოდნის შესაბამისი სერტიფიკატი და
ან ჩააბაროს შესაბამისი გამოცდა თსუ უცხო ენების ცენტრში, წარმოადგინოს
სამოტივაციო წერილი და გაიაროს გასაუბრება.

სწავლის შედეგი:

სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრს ეცოდინება თუ რა ძირითადი
მოდელებით - ობიექტური და სუბიექტური საზომები - ხდება ფსიქოლოგიური
შეფასების და დიაგნოსტირების განხორციელება, როგორ უნდა მოხდეს
ფსიქოლოგიური კონსულტირებისათვის მონაცემებზე დაფუძნებული ინტერვენციის
დაგეგმვა, როგორი ტიპის მეთოდიკები და ინტერვენციები შეიძლება იქნეს
გამოყენებული სპეციფიკურ რისკ-ჯგუფებთან, როგორ უნდა მოხდეს ეთიკური
სტადნარტის დაცვა ფსიქოლოგიური კონსულტირებისას სხვადასხვა ინსტიტუტებსა თუ
ინდივიდუალური აქტივობის შემთხვევაში, რა ტიპის ანგარიში უნდა შედგეს ყოველი
კონკრეტული შემთხვევისათვის და როგორ უნდა იყოს ეს მასალა დაცული, როგორ
უნდა დაიგეგმოს გაწეული საქმიანობის მონიტორინგი და გაიზომოს პროფესიული
საქმიანობის ეფექტურობა და ეფექტიანობა. 

  სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრს
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ცოდნა და გაცნობიერება

ექნება დარგის ღრმა და სისტემური ცოდნა. თეორიულ
ცოდნასთან ერთად კურსდამთავრებული დაეუფლება  
ფსიქოლოგის საქმიანობისთვის საჭირო  პროფესიული
ეთიკის ნორმებს;ეცოდინება, როგორ მოიპოვოს, 
დაამუშავოს, გაავრცელოს და შეინახოს აკადემიური
ინფორმაცია, როგორ იმუშაოს წყაროებთან და
მონაცემთა ბაზებთან; მაგისტრს ექნება საკმარისი
კომპეტენცია, იმისათვის, რომ პროგრამის
დასრულებისთანავე სრულფასოვნად ჩაერთოს
სხვადასხვა ორგანიზაციებში, რომელიც არიან
დაკავშირებული ფსიქოლოგიური დახმარებისა და
რეაბილიტაციის პრობლემებთან, პერსონალის
შეფასებასთან, კრიზისულ ინტერვენციებთან და ქცევის
დარღვევების შემთხვევაში დახმარების აღმოჩენის
სერვისებთან აწარმოოს და განახორციელოს
ფსიქოლოგიური შეფასებისა და კონსულტირების სრული
ციკლი; გაცნობილი და ათვისებული ექნება
ფსიქოლოგიური ინტერვენციების საერთაშორისო
პრაქტიკის სტანდარტები. შეეძლება ზუსტად
გამოადიფერენციროს საკუთარი კომპეტენციის სფერო და
ადამიანს მისცეს მიმართულება მისთვის შემდგომი
სერვისის მოძებნაში.

ცოდნის პრაქტიკაში 
გამოყენება / პრაქტიკული 
უნარები

ლოგიკური არგუმენტაცია და სწორი ანალიზი,  კრიტიკულ 
სიტუაციების რაციონალურად დაშლისა და შეფასების 
უნარი. 
კონსულტირების ტექნკები მინიმუმ სამი მიმართულებით -
ფსიქოდინამიკური, ქცევითი და კოგნიტური.
ფსიქოლოგიური ინტერვენციის დაგეგმვის, 
განხორციელების, შეფასებისა და მონიტორინგის უნარი. 
კვლევითი უნარები: შეფასებისა და დიაგნოსტირების, 

ასევე კონსულტირებისას პრობლემური სიტუაციის 
შეფასებისა და გაანალიზებისათვის დამოუკიდებლად 
კვლევის დაგეგმვა, ჩატარება, გაანალიზება და 
სარეკომენდაციო პაკეტის შემუშავება.  
ზოგადი / ტრანსფერული უნარები
აკადემიური წერის და პრეზენტაციის უნარი; 
სამუშაოს დროში ადექვატურად დაგეგმვის, 
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განხორცილებისა და ორგაზიზაციის უნარი; 
ინფორმაციების მოძიების, გადამოწმებისა და მომზადების
უნარი;        
ინფორმაციის წყაროთა განსაზღვრის უნარი;
კლიენტთან კორექტული და ეთიკური ურთიერთობების
დამყარების უნარი;
არგუმენტების დამარწმუნებლად ფორმულირება და მათი
ეფექტურად გამოხატვა,  როგორც წერილობით, ასევე
სიტყვიერად ან სხვა ფორმებით;
საგრანტო ან სატენდერო ფორმატის, მოცულობისა და
დედლაინის გათვალისწინებით მასალათა მომზადების
უნარი.

კომუნიკაციის უნარი:

დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის შედეგების 
პრეზენტაციიის უნარი აკადემიურ თუ პროფესიულ 
საზოგადოებასთან.
კლიენტთან და კრიზისულ სიტუაციებში კონტაქტის
დამყარების და ინტერვენციის სწრაფი დაგეგმვის და 
განხორციელების უნარი 

დასკვნის უნარი რთული და არასრული ინფორმაციის კრიტიკული
ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების
ჩამოყალიბება; მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის
შეგროვების, ანალიზის, განზოგადებისა და სინთეზის
უნარი; 

სწავლის უნარი

სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის
პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება და
სტრატეგიულად დაგეგმვის მაღალი დონე; ცოდნის
განახლებისა და ინოვაციური მეთოდების გამოყენების
მზაობა.

ღირებულებები:

დაიცვას და ყველაზე მაღლა დააყენოს ადამიანის 
უფლებებების დაცვა პროფესიულ საქმიანობაში, დაიცვას 
ეთიკური ნორმები და საერთაშორისო სტადნარტი 
ადამიანთან კვლევის ჩატარებისას; იმუშაოს ეთიკურმა და 
პასუხისმგებელმა პროფესიონალმა პროფესიულ 
გარემოში.   

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები; 
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ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი;

წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს სტუდენტთა მიერ საშინაო
დავალებების (სტატიების და სხვა საკითხავი მასალის ანოტაციების მომზადება, 
კლინიკური ქეისების და ერთი და იგივე ნოზოლოგიისათვის სხვადასხვა თეორიებისა
და მიდგომების დამუშავება), შესრულებას და აუდიტორიაში წაკითხვა-განხილვას; 
ასევე გულისხმობს ინტერვიუს ჩატარებას თუ ტრანსკრიპტის დაწერას.

დისკუსია/დებატები – დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა
ჩართულობის ხარისხსა და აქტივობას. თემატური დისკუსია განსაზღვრულია
რამოდენიმე კურსისათვის როგორც აუცილებელი კომპონენტი.

ჯგუფური მუშაობა - ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს სტუდენტთა ჯგუფებად
დაყოფას და მათთვის სასწავლო დავალების მიცემას. ჯგუფის წევრები
ინდივიდუალურად ამუშავებენ საკითხს და პარალელურად უზიარებენ მას ჯგუფის
დანარჩენ წევრებს. დასახული ამოცანიდან გამომდინარე შესაძლებელია ჯგუფის
მუშაობის პროცესში წევრებს შორის მოხდეს ფუნქციების გადანაწილება. ეს სტრატეგია
უზრუნველყოფს ყველა სტუდენტის მაქსიმალურჩართულობას სასწავლო პროცესში. 

წიგნზე მუშაობის მეთოდი

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - სასწავლო მეთოდი, რომელიც ახალი
ცოდნის მიღების და ინტეგრაციის პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს პრობლემას.

შემთხვევის ანალიზი (Case study) - პროფესორი სტუდენტებთან ერთად ლექციაზე
განიხილავს კონკრეტულ შემთხვევებს - მაგალითებს კლინიკიდან (კლასიკური და
იშვიათი შემთხვევები)რომლებსაც ყოველმხრივ და საფუძვლიანად შეისწავლიან. 

როლური და სიტუაციური თამაშები - ფსიქოლოგი-კონსულტანტის, კლიენტისა და
დამკვირვებლის როლური მოდელებით სტუდენტს საშუალებას აძლევს სხვადასხვა
პოზიციიდან შეხედოს სიტუაციას და ეხმარება მას კლინიკური უნარების
ჩამოყალიბებაში. როლური თამაშები უყალიბებს სტუდენტს გამოცდილებითი
სწავლებით დააფიქსიროს განსხვავებული მდგომარეობა დიადაში
ფსიქოლოგი/კლიენტი და შეძლოს საკუთარი პოზიციის დამოუკიდებლად ასახვა, 
როგორც წერილობით ასევე ვერბალურად.

ახსნა–განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. 
პროფესორს მასალის გადმოცემისას, მოჰყავსკონკრეტული მაგალითი, რომლის
დაწვრილებით განხილვაც ხდება მოცემული თემისფარგლებში.
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ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს პროფესორისა და სტუდენტის
აქტიურ ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულდატვირთვას იძენს
თეორიული მასალის პრაქტიკული ინტერპრეტაცია.

პროფესორი შესაძლოა იყენებდეს ზემოთჩამოთვლილ ერთ ან რამდენიმე მეთოდს ან
ნებისმიერ სხვა მეთოდს კონკრეტული სასწავლო ამოცანიდან გამომდინარე

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა;

(A) 91 -100 ფრიადი
(B) 81 -90 ძალიან კარგი
(C) 71 -80 კარგი
(D) 61 -70 დამაკმაყოფილებელი
(E) 51 - 60 საკმარისი
(FX) 41 - 50 ვერ ჩააბარა, სტუდენტს ეძლევა საბოლოო გამოცდის ერთხელ
გადაბარების უფლება
(F) 0 – 40 ჩაიჭრა, სტუდენტმა კრედიტის მიღებისთვის თავიდან უნდა გაიაროს კურსი

საკონტაქტო პირი: მარინე ჩიტაშვილი

სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები
(Mass Communication and Media Studies);

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევების
მაგისტრი (MA in Mass Communications and Media Studies). 

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:  120

სწავლების ენა: ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია მოამზადოს მედიის და
მასკომუნიკაციის მკვლევარი, რომელიც მომავალში, შეძლებს ახალი ცოდნის
კონტრიბუციას აკადემიურ სფეროში.  სამაგისტრო პროგრამა შესაძლებლობას მისცემს
სტუდენტს ინდივიდუალური ინტერესის მიხედვით განივითაროს პროფესიული
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უნარები. თავის მხრივ, თითოეული მაგისტრანტის წვლილი მნიშვნელოვანი იქნება
უნივერსიტეტში მასკომუნიკაციის და მედიის კვლევების რესურსის განვითარებაში. 

პროგრამის მიზანია ადგილობრივი და საერთაშორისო მედიის კვლევებისა და
ურთიერთშედარების საფუძველზე, დააკვირდეს და შეისწავლოს დემოკრატიზაციის
დინამიკა (განსაკუთრებით პოსტ-საბჭოთა პერიოდში) მულტიმედიაში, მედიის როლი
საზოგადოების და კულტურის ტრანსფორმაციის საქმეში. პროგრამის მიზანია ისეთი
აქტუალური მიმართულებების კვლევა, როგორიცაა: ახალი მედია, სამოქალაქო
ჟურნალისტიკა, დემოკრატია და მულტიმედია, პოსტსაბჭოთა საქართველო და
საინფორმაციო ომები, მედიის როლი დემოკრატიის მშენებლობის პროცესში და სხვ. ამ
მხრივ, სამაგისტრო პროგრამა მიმზიდველი იქნება უცხოური უნივერსიტეტებისთვის და
მკვლევრებისთვის. პროგრამა, ასევე,  ფოკუსირებულია მედია-ინსტიტუტებისა და
მედია-ტექსტის ანალიზსა და კრიტიკაზე. 

პროგრამის მოქნილობას განაპირობებს საკვლევი თემატიკის მრავალფეროვნება. 
მაგისტრი დარგობრივი ჟურნალისტიკის მიმართულებითაც გაიღრმავებს ცოდნას, 
შეძლებს თავისი კვლევითი პოტენციალის განვითარებას ან/და ამ რესურსის
პრაქტიკულად გამოყენებას. 

მომავალი მკვლევრები სიღრმისეულად გაიაზრებენ იმ მულტიდისციპლინარულ
კონტექსტს, რომელიც მედიის განვითარებას და მედიისგან უკუგებას განაპირობებს. 
ასევე, სიღრმისეულად გაეცნობიან საზოგადოებასთან ურთიერთობის და კომუნიკაციის
სტრატეგიებს, ინტერპერსონალურ კომუნიკაციებს, გაანალიზებენ მედიის სოციალურ
და კულტურულ ზემოქმედებას და სხვ.  

ეს სამაგისტრო პროგრამა გულისხმობს საკვლევი თემის არა თავიდან სწავლებას, 
არამედ მის სიღრმისეულ შესწავლას. მესამე სემესტრში, სტუდენტები წარმოადგენენ  
სამაგისტრო ნაშრომის ნაწილს, კვლევის დიზაინს. დასრულებულ ნაშრომს კი
მომდევნო სემესტრის მანძილზე ინტენსიური კვლევის შედეგად  დაასრულებენ. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: პროგრამაზე დაიშვებიან აკრედიტებული
უმაღლესი სასწავლებლის ბაკალავრის ხარისხის მქონე აბიტურიენტები. მათ არ
მოეთხოვებათ სამუშაო გამოცდილება, მისაღები გამოცდები ჩატარდება
მიმღებკომისიასთან გასაუბრებით.

სწავლის შედეგები: პროგრამის სწავლის შედეგები უზრუნველყოფს
კურსდამთავრებულთა კონკურენტუნარიანობას საგანმანათლებლო (განათლების
შემდგომ საფეხურზე) და დასაქმების ბაზარზე. კურსდამთავრებული შეძლებს მუშაობის
დაწყებას და/ან გაგრძელებას, ასევე საკუთარი შესაძლებლობების ადექვატურად
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დემონსტრირებას დამსაქმებლებთან (ყველა სახის მედიასა და საინფორმაციო
სამსახურში, პრესასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურებში, 
ანალიტიკურ–საკონსულტაციო სააგენტოებში, მედიის და კომუნიკაციების კვლევით
ორგანიზაციებში, სარეკლამო სააგენტოებსა და მედია–მონიტორინგის კომპანიებში). 
ასევე, შეძლებს მიღებული ცოდნის გამოყენებას მომიჯნავე სპეციალობით
დასაქმებისთვის. 

პროგრამა  მიეხმარება მაგისტრანტებს აკადემიურ და პროფესიულ წინსვლაში. იგი
შეძლებს მონაწილეობა მიიღოს კვლევების მომზადებაში და ასევე, დამოუკიდებლად
აწარმოოს მედია-კვლევები. მომზადებული იქნება ადგილობრივ და საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობისთვის. 

მაგისტრატურაში მიღებული ცოდნის საფუძველზე კურსდამთავრებული შეძლებს
აკადემიური სწავლის გაგრძელებას და კარიერის დაწყებას დოქტურანტურაში. 

მაგისტრანტის მიერ მომზადებული სამაგისტრო ნაშრომი წარმოადგენს ერთგვარ
პორტფოლიოს, რომელსაც ის მომავალში ასევე წარუდგენს პოტენციურ
დამსაქმებელს. მაგისტრანტები იმუშავებენ მედიის ანალიზსა და კრიტიკაზე, მედია–
მონიტორინგზე, კვლევებზე დაყრდნობით შეიმუშავებენ რეკომენდაციებს  
დამსაქმებლებისთვის, რომელიც მათ წარედგინებათ გაცნობის და უკუგების
მოლოდინით.  სამაგისტრო კვლევები მნიშვნელოვანი კონტრიბუცია იქნება
უნივერსიტეტისთვის ამ მიმართულებით კვლევითი და აკადემიური პოტენციალის
განვითარებისთვის. 

პროგრამა მეტწილად შრომის ბაზარზე, მის მოთხოვნებზე, და ასევე, მის
განვითარებაზეა ორიენტირებული (რაც თავისთავად გულისხმობს ბაზრის ზეგავლენას
კვლევით პოტენციალზე). პროგრამის სტრუქტურა გამოყენებითი კვლევების
წარმოებაზეა ფოკუსირებული. კვლევებს პრაქტიკული ღირებულება ექნება
დამსაქმებლისთვის, თუმცა, ეს ბუნებრივია არ გამორიცხავს პროგრამის განვითარებაში
ფუნდამენტური კვლევის მნიშვნელობას. 

დღესდღეისობით, შრომის ბაზარს ესაჭიროება ხარისხიანი მედია–კვლევები. ამ
მიმართულებით არაერთ პროგრამას ახორციელებს ადგილობრივი და
საერთაშორისო ორგანიზაცია. სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში, წარმოებული
ხარისხიანი მედია–კვლევები დაეხმარება მედია–ბაზარს საერთაშორისო
სტანდარტების დამკვიდრებასა და არსებული ხარვეზების გამოსწორებაში. 

მასკომუნიკაციის და მედიის მკვლევრები შრომის ბაზარზეც სულ უფრო მოთხოვნადი
ხდება. ამას ადასტურებს სხვადასხვა გრანტები, რომლებიც გაიცემა მედიის–
მონიტორინგის და მედიის–კვლევების წარმოების მოთხოვნის მიმართულებით
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სხვადასხვა ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან. 
კონკურენციის პირობებში,  მულტიდისციპლინური კომპეტენციების მქონე კადრის
არჩევა დამსაქმებლისთვის დამატებითი მოტივაციაა. 

პროგრამის მოლოდინები რეალისტურია. გასულ სასწავლო წელს, მომზადებული
სამაგისტრო ნაშრომების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ ახალ, მოდიფიცირებულ
სამაგისტრო პროგრამაზე არსებობს მზარდი კვლევითი პოტენციალი და ინტერესი
მასკომუნიკაციის და მედიის კვლევების მიმართულებით. ასევე, აჩენს გონივრულ
მოლოდინს, რომ შეიქმნება ღირებული პროდუქცია, რომელიც სასარგებლო იქნება
დარგის განვითარებისთვის. 

მაგისტრანტები შეისწავლიან მასკოკომუნიკაციის და მედიის კვლევების
განხორციელებას აუხლესი მეთოდებით და მიდგომებით, შეძლებენ მედია-ტექსტის და
კვლევების მომზადებისთვის ამოცანების, საკვლევი კითხვების, ჰიპოთეზების  სწორად
იდენტიფკაციას, კვლევის პერსპექტივის დასახვას, რეკომენდაციების შემუშავებას. 
ასევე, დადგენილ დედლაინზე მუშაობას, ინდივიდუალური დროის სწორი მართვას და
აუდიტორიაზე ორიენტაცია, მოსაზრებების, არგუმენტების ჩამოყალიბებას და
მეცნიერულად დასაბუთებას, ინფორმაციის მრავალგანზომილებაში აღქმა–ანალიზს
და ტრანსფერს, მედიის მრავალფეროვნების, სფეროს მულტიდისციპლინურ
კონტექსტში დანახვას და სხვ.

მაგისტრი შეითვისებს შემდეგ კომპეტენციებს:  

ცოდნა და
გაცნობიერება

 სიღრმისეულად იცნობს მულტიმედიის შესაძლებლობებს, 
მედიის და მასკომუნიკაციის კვლევის მეთოდებს, ჟურნალისტიკის
და მასობრივი კომუნიკაციის თეორიულ საფუძვლებს და
განვითარების ისტორიას;
 სიღრმისეულად იცნობს საზოგადოების სტრუქტურას და
მისი ინფორმირებისთვის და ჯანსაღი სოციალური
ფუნქციონირებისთვის აუცილებელ მოთხოვნებს და
დამოკიდებულებებს. 
 გაცნობიერებული აქვს მედიის და მედია-მკვლევარის როლი და
მნიშვნელობა საზოგადოებაში;

ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

 შეუძლია კონკურენტულ გარემოში საკუთარი
შესაძლებლობების განვითარება და რეალიზება, მიღებული
ცოდნის დ აუნარ-ჩვევების პრაქტიკაში გამოყენება, აკადემიური
საქმიანობის დაწყება; 
 შეუძლია მასკომუნიკაციის და მედია–კვლევის (მათ შორის
მედია–მონიტორინგის) დაგეგმვა, განხორციელება და დროის
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სწორად მართვა;
 შეუძლია კვლევის დიზაინის სწორად აგება; თემის
აქტუალობის განსაზღვრა და დასაბუთება; კვლევის მეთოდების
შერჩევა და გამოყენება და სხვ.
 შეუძლია ახალი იდეების, ჰიპოთეზების და თეორიების
ჩამოყალიბება და გამოკვლევა; შეუძლია მედიის და
მასკომუნიკაციის კვლევების განხორციელება აუხლესი
მეთოდებით და მიდგომებით, ამოცანების, საკვლევი კითხვების, 
ჰიპოთეზების  სწორად იდენტიფკაცია, საკვლევი თემის
პერსპექტივის დასახვა, ძირითადი მიგნებების იდენტიფიცირება, 
რეკომენდაციების შემუშავება და სხვ. 
 შეუძლია სამეცნიერო ლიტერატურის დამუშავება;
 აქვს აკადემიური წერის უნარი, რომელსაც იყენებს
სამეცნიერო მუშაობისას; 
 შეუძლია დამოუკიდებლად და გუნდურად მუშაობა კვლევის
წარმოებისას; 
 აქვს შედეგზე ორიენტაციის უნარი;

დასკვნის უნარი  აქვს მასკომუნიკაციის და მედია-კვლევის მომზადებისთვის
ამოცანების, პრიორიტეტების, პრობლემის სწორად
იდენტიფკაციის, გააზრების, სამართლიანად რეაგირების უნარი;
 აქვს არგუმენტირებული მსჯელობის, განმარტების, ანალიზისა
და სინთეზისუნარი;
 აქვს კრიტიკული აზროვნების უნარი და შეუძლია შეაფასოს
მედია-გაშუქების, მედია-ინსტიტუტების ფუნქციონირების
სტანდარტები .  
 შეუძლია დაასაბუთოს კვლევის პრაქტიკული ღირებულება
დაინტერესებული მხარეებისთვის; 

კომუნიკაციის
უნარი

 კვლევითი სამუშაოს წარმართვისას, შეუძლია შესაბამის
წყაროებთან, კოლეგებთან, ფართო საზოგადოებასთან და სხვა
დაინტერესებულ პირებთან კომუნიკაციის დამყარება; 
 შეუძლია კვლევითი საქმიანობისას კომუნიკაციის სწორად
წარმართვა, ინტერვიუების დაგეგმვა, მოდერატორობა;
 აქვს კითხვის სწორად დასმის და მოსმენის უნარი; 
 აქვს ინფორმაციის გადმოცემის/პრეზენტაციის უნარი. 
 აქვს აუდიტორიაზე/მომხმარებელზე ორიენტაციის უნარი; 
 აქვს მულტიმედიის აღქმის და სიღრმისეული შესწავლის უნარი;
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 შეუძლია საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება
პროფესიულ დონეზე კომუნიკაციისათვის და სამეცნიერო
კვლევისთვის.

სწავლის უნარი  შეუძლია მიღებული ცოდნა გამოიყენოს, როგორც მყარი
საფუძველი მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლისთვის, 
აკადემიურ სფეროში ახალი ცოდნის დისტრიბუციისთვის, 
დამატებითი დარგობრივი და მულტიდისციპლინარული ცოდნის
მიღებისა და გაღრმავებისთვის, 
 შეუძლია არჩევანის გაკეთება მომავალი კვლევის დაგეგმვის, 
კვლევის პერსპექტივის საჭიროებების კუთხით.  
 აქვს სხვადასხვა წყაროებთან მუშაობის, ლიტერატურის, 
დოკუმენტების დამუშავება-შესწავლის უნარი;   

ღირებულებები მედიის და კომუნიკაციის მკვლევარი მოწოდებულია შექმნას
საზოგადოებისთვის ღირებული ახალი ცოდნა. კონკურენტულ
სამეცნიერო გარემოში, ადგილობრივ და საერთაშორისო
სამეცნიერო საზოგადოებასთან, მედია ინსტიტუტებთან
თანამშრომლობის გზით, ხელი შეუწყოს როგორც მედიის
განვითარებას, ასევე დემოკრატიული საზოგადოების წინსვლას. 

კურსდამთავრებულს გააზრებული ექნება მასკომუნიკაციის და
მედიის მკვლევარის როლი და მნიშვნელობა ცოდნაზე
დაფუძნებული საზოგადოების მშენებლობაში.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სტუდენტზე და შრომის ბაზარზე
ორიენტირებული სწავლების განხორციელება მოიცავს სწავლის შედეგების მიღწევის
სხვადასხვა მეთოდებს: ბრეინსტორმინგებს, ლექცია-სემინარებს და სამუშაო ჯგუფებს, 
პრაქტიკულ დავალებებს, როლურ და სიტუაციურ თამაშებს, შემთხვევების ახალიზს, 
დისკუსიებს, მომზადებული კვლევითი პროექტების პრეზენტაციებს, რომელთა
გაზომვადი შედეგები აისახება შეფასების სისტემაში. ინტერაქტიური და მოქნილი
სწავლების პროცესის დაგეგმვისთვის და შეფასების სისტემის მეტი
გამჭვირვალობისთვის, გამოიყენება თსუ–ს ელექტრონული სწავლების პორტალი (e-
learning.tsu.ge)

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: სტუდენტების შეფასების პროცედურები
შესაბამისობაშია საქართველოს კანონმდებლობასთან და უნივერსიტეტის
წესდებასთან. სტუდენტი ყოველ საგანში მოწმდება ECTS–ის სისტემით (კრედიტის
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მინიჭების საფუძველზე), 100-ქულის ფარგლებში. შეფასების მეთოდებით ადექვატურად
მოწმდება პროგრამაში განსაზღვრული სწავლის შედეგების მიღწევა. შეფასებისას
გამოყენებულია მრავალფეროვანი კომპონენტები, მაგ: აქტიურობა, შუალედური
შემოწმებება, პრაქტიკული და კვლევითი დავალებები, დასკვნითი გამოცდა, 
პრეზენტაციები და სხვ. კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე, გამოცდაში
გათვალისწინებულია წერითი კომპონენტი ან წერითი და ზეპირი კომპონენტი. 
სტუდენტები ფასდებიან მიღებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე. 
შუალედური გამოკითხვების ნაწილი ონ–ლაინ რეჟიმით ხორციელდება (თსუ–ს
ელექტრონული სასწავლო პორტალის გამოყენებით). სამაგისტრო ნაშრომში
კრედიტის მინიჭება ხორციელდება ნაშრომისადმი დადგენილი მოთხოვნების და
პროცედურების შესრულების შემთხვევაში.

შეფასების სისტემა

A 91 -100 ფრიადი

B 81 -90 ძალიან კარგი

C 71 -80 კარგი

D 61 -70 დამაკმაყოფილებელი

E 51 - 60 საკმარისი

FX 41 - 50 ვერ ჩააბარა, სტუდენტს ეძლევა საბოლოო გამოცდის ერთხელ
გადაბარების უფლება

F 0 – 40 ჩაიჭრა, სტუდენტმა კრედიტის მიღებისთვის თავიდან უნდა გაიაროს
კურსი

საკონტაქტო პირი: მარიამ გერსამია

პროგრამის სახელწოდება:              სოციოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა
                                                                    Master  Programm in Sociology
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:     სოციოლოგიის მაგისტრი
                                                                    Master of Sociology 
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სწავლების საფეხური:                  მაგისტრატურა
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 კრედიტი
სწავლების ენა:                           ქართული
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის
კომპეტენციების გამომუშავებასა და დასაქმების სფეროს განსაზღვრაზე: 
სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია სოციოლოგიურ თეორიებსა და
სოციოლოგიური კვლევის მეთოდოლოგიაში ცოდნის გაღრმავება. გარდა ამისა, 
პროგრამა მოწოდებულია სტუდენტებს განუვითაროს პრაქტიკული სოციოლოგიური
კვლევის ჩატარების უნარ–ჩვევები.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 
 მინიმუმ ბაკალავრის ხარისხი;
 საერთო სამაგისტრო გამოცდა;
 გამოცდა სოციოლოგიაში;

სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება - სოციოლოგიის მაგისტრატურის  კურსდამთავრებულს ექნება
ღრმა და ადეკვატური ცოდნა სოციოლოგიის ისტორიის, ძირითადი სოციოლოგიური
ცნებების, თეორიული მიდგომებისა და სოციალური კვლევის მეთოდების შესახებ. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - ექნება უნარი, გააცნობიეროს და განსაზღვროს
სხვადასხვა სოციალური პრობლემის კვლევის გზები და ჩამოაყალიბოს ზოგიერთი
რეკომენდაცია ამ პრობლემების გადასაჭრელად. ექნება უნარი, ჩაერთოს სხვადასხვა
მეთოდით წარმართულ კვლევით პროექტებში როგორც რიგითი მკვლევარი და
ხარისხიანად აწარმოოს კვლევის თავისი ნაწილი არსებული ეთიკური და პროფესიული
სტანდარტების დაცვით; შეუძლია შეიმუშაოს და განახორციელოს საკუთარი კვლევითი
პროექტი სამეცნიერო ხელმძღვანელის ზედამხედველობის ქვეშ.

დასკვნის უნარი - მაგისტრატურის კურსდამთავრებულს შეეძლება, რომ პირველადი
სოციოლოგიური ინფორმაციის დამუშავების და გაანალიზების საფუძველზე გააკეთოს
დასკვნები შესასწავლი პრობლემის არსის, მისი გადაჭრის გზების შესახებ. 

კომუნიკაციის უნარი - მაგისტრატურის კურსდამთავრებულს შეეძლება კომუნიკაცია
დაამყაროს ყველა იმ ადამიანთან, რომელიც მისი კვლევის ობიექტს წარმოადგენენ
(რესპონდენტები, ექსპერტები, სხვადსახვა სამიზნე ჯგუფების წარმომადგენლები და
სხვ.). მას განვითარებული ექნება სოციალური უნარები, კერძოდ, შეეძლება ჯგუფური
მუშაობა, მათ შორის, ინტერდისციპლინარულ ჯგუფში მუშაობა. ბაკალავრს შეეძლება, 
აგრეთვე, კომუნიკაცია უცხო ენაზე (B1 დონე)

ღირებულებები, რომლესაც შეიძენენ პროგრამის დასრულების შემდეგ:: 
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 პროფესიული ეთიკის პრინციპების პატივისცემა
 კვლევის ობიექტის (ადამიანები, ჯგუფები) უფლებების, პირველ რიგში, მათი

ანონიმურობის დაცვა
 პლაგიატის უარყოფა
 ქსენოფობიური და ეთნოცენტრისტული დამოკიდებულებების უარყოფა; 

განსხვავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების დაფასება და
პატივისცემა;

კურსდამთავრებულებს, აგრეთვე, გამომუშავებული ექნებათ ზოგადი (ტრანსფერული) 
-აბსტრაქტული აზროვნების, მოვლენათა კრიტიკული ანალიზისა და სინთეზის, ახალი
იდეების გენერირების, ცოდნის მუდმივი განახლების, სხვადასხვა წყაროდან
ინფორმაციის მოძიებისა და ანალიზის, დისკუსიის წარმართვის, საკუთარი ნაშრომისა
და მოსაზრებების საჯარო წარდგენის - უნარები.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: შედეგების მისაღწევად გამოყენებული იქნება
სწავლებისა და სწავლის შემდეგი მეთოდები: 

1. ვერბალური, ანუ  ზეპირსიტყვიერი მეთოდი;
2. წიგნზე მუშაობის მეთოდი;
3. წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს:

ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების 
შედგენა, რეფერატის, ან ესსეს შესრულება, და ა.შ.;

4. პრაქტიკული მეთოდები, რომლებიც სტუდენტს პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს 
ჩამოუყალიბებს: სასწავლო და პედაგოგიური პრაქტიკა, საველე მუშაობა და სხვ.

სწავლების პროცესში გამოყენებული იქნება, აგრეთვე, ისეთი მეთოდები, როგორიცაა:
  

1. დისკუსია, დებატები;
2. ჯგუფური მუშაობა (cooperative/ collaborative);
3. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL);
4. შემთხვევის ანალიზი;
5. გონებრივი იერიში (Brain storming);
6. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტის გაწეული შრომის შეფასება ითვალისწინებს გარკვეულ თანაფარდობას
შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას შორის. თითოეული
სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება ხორციელდება 100–ქულიანი სისტემით. 
შუალედური შეფასებები შეიძლება დაეყრდნოს შემდეგ აქტოვობებს: 
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 აქტიურობა სასემინარო, ან პრაქტიკულ მეცადინეობაზე
 საკონტროლო სამუშაო
 საპრეზენტაციოდ მომზადებული მოხსენება
 წერითი და ზეპირი საშინაო დავალებები
 შუალედური გამოცდა
 საბოლოო გამოცდა

და სხვა.

დაუშვებელია დასკვნითი გამოცდის შეფასება 40 ქულაზე მეტით.

საკონტაქტო პირი: იაგო კაჭკაჭიშვილი
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პროგრამის დასახელება: სამაგისტრო პროგრამა გენდერის კვლევაში (Master’s 
(MSocSc) Program in Gender Studies)

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: გენდერის კვლევის მაგისტრი Master of Social 
Sciences (MSocSc) in Gender Studies

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით
ხარისხის მინიჭების პირობაა 120 კრედიტის (ECTS) დაგროვება სასწავლო 

კურსებით (80 კრედიტი), კვლევითი სემინარითა და პრაქტიკით (10 კრედიტი), 
სამაგისტრო შრომით (30 კრედიტი).

სწავლის ხანგრძლივობაა 2 აკადემიური წელიწადი (2011 წლის სექტემბერი -  2013 
წლის ივნისი), ანუ ოთხი აკადემიური სემესტრი.

სწავლების ენა: ქართული

პროგრამის მიზანი
პროგრამა ინტერდისციპლინარულია და მიზნად ისახავს:

- მისცეს სტუდენტებს უახლესი ცოდნა გენდერის, როგორც სოციალური, 
კულტურული, პოლიტიკური და ეკონომიკური ფენომენის შესახებ;

- განუვითაროს მათ კვლევისა და ანალიზის უნარი;
- მოამზადოს ისინი გენდერის საკითხებზე პრაქტიკული მუშაობისათვის. 

სამაგისტრო პროგრამა გენდერის კვლევებში არის ამ დარგში პირველი და 
ერთადერთი სამაგისტრო პროგრამა მთელ კავკასიაში. პროგრამის ჩამოყალიბებას 
საფუძვლად დაედო მჭიდრო თანამშრომლობა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრს, 
რატგერსის უნივერსიტეტსა (აშშ, ნიუ ჯერსი) და ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის 
(უნგრეთი, ბუდაპეშტი) გენდერის კვლევის პროგრამებს შორის. გენდერის კვლევების 
ინტერდისციპლინარული სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს აქვთ უნიკალური 
შესაძლებლობა, მიიღონ დასავლური სტანდარტების შესაბამისი სამაგისტრო 
განათლება სოციალურ მეცნიერებებში; შეისწავლონ გენდერული თანასწორობის 
საკითხები სოციალურ-ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ჭრილში, ქალთა უფლებების 
ისტორიული და თანამედროვე ასპექტები, ფემინისტური თეორიები. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები 

პროგრამაზე მიღებისათვის მოითხოვება:
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- ბაკალავრის ხარისხი ან დიპლომი ნებისმიერ სფეროში; სასურველია გარკვეული 

ცოდნა სოციალურ მეცნიერებებში; 

- საერთო სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარება; 

- სტანდარტული საგანაცხადო დოკუმენტაცია ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში შესვლისათვის;

- სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის საგანაცხადო ფორმის შევსება. საუნივერსიტეტო 
მოთხოვნების გარდა ცენტრის საგანაცხადო ფორმაში აუცილებელია მოტივაციის 
წერილის წარმოდგენა, რომელშიც ასახული იქნება აპლიკანტის სურვილი, 
მოლოდინი, მოტივაცა და ხედვა, თუ რატომ აბარებს ის კონკრეტულად ამ 
სპეციალობაზე. დამატებით აპლიკანტს შეუძლია წარმოადგინოს ნებისმერი 
რელევანტური ინფორმაცია, რომელიც ასახავს მის აქტივობას, კვალიფიკაციის დონეს 
ან სამუშაო გამოცდილებას სამეცნიერო ან პრაქტიკული საქმიანობის თვალსაზრისით; 

- მაგისტრანტს მოეთხოვება ინგლისური ენის ცოდნა სულ მცირე B2 დონეზე. ამ 
მოთხოვნის შესასრულებლად კანდიდატს შეუძლია წარმოადგინოს შესაბამისი 
სერტიფიკატი (TOEFL, IELTS, სხვა მათი ეკვივალენტური ტესტები), ან ჩააბაროს უცხო 
ენაში თსუ-ს ენათა ცენტრის მიერ ორგანიზებული სამაგისტრო მისაღები გამოცდა;

- კანდიდატთა საბოლოო შერჩევა ხდება სპეციალობაში წერითი გამოცდისა და 
საგანგებოდ შექმნილ კომისიასთან გასაუბრების საფუძველზე. საგამოცდო საკითებისა 
და შესაბამისი ბიბლიოგრაფიული რეკომენდაციების ნახვა შეიძლება სოციალურ 
მეცნიერებათა ცენტრის ვებგვერდზე. საკითხავი ლიტერატურის ელექტრონული 
ვერსიის მოთხოვნა შეიძლება ცენტრის ბიბლიოთეკაში.

- გამოცდების ფორმატი და საბოლოო ქულის გამოყვანის სტრუქტურა:

 წერითი გამოცდა სპეციალობაში (40 %)
 ინგლისური ენის ტესტი - B2 დონე (20%)
 გასაუბრება (40 %) 
 საერთო სამაგისტრო გამოცდა - საკმარისია გამოცდების ეროვნული ცენტრის 

მიერ დადგენილი ბარიერების წარმატებით გადალახვა.

სწავლის შედეგი
პროგრამის წარმატებით დასრულების შედეგად სტუდენტი აითვისებს უახლეს

ცოდნას გენდერის, როგორც სოციალური, კულტურული, პოლიტიკური და 
ეკონომიკური ფენომენის შესახებ; შეიძენს გენდერული თვალსაზრისით საინტერესო 
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კვლევითი თუ პრაქტიკული პრობლემების იდენტიფიკაციის უნარსა და მათ 
გადასაჭრელად საჭირო თეორიულ თუ პრაქტიკულ ინსტრუმენტებს; მიიღებს  
გენდერთან დაკავშირებულ სოციალურ პრობლემების გადაჭრაზე პრაქტიკული 
მუშაობის გამოცდილებას; გარდა ამისა, სტუდენტი განივითარებს ზოგადად კვლევისა 
და ანალიზის უნარს, დებატების კულტურას, აკადემიური წერის, პრეზენტაციისა და 
ჯგუფური მუშაობის უნარებს; მიიღებს როგორც თვისებრივი, ისე რაოდენობრივი 
სოციალური კვლევების დაგეგმვისა და ჩატარებისთვის აუცილებელ თეორიულ 
ცოდნას და გამოცდილებას. სტუდენტს ჩამოუყალიბდება მგრძნობელობა სხვადასხვა 
სახის სოციალური უსამართლობის მიმართ და განუვითარდება / განუმტკიცდება 
სოციალური სამართლიანობის იდეასთან დაკავშირებული ღირებულებები, აგრეთვე 
სოციალურ გარდაქმნაზე მიმართული პოლიტიკური და სიმბოლურ-კულტურული 
ბრძოლის მარეგულირებელი ღირებულებები; მას ასევე განუვითარდება / 
განუმტკიცდება განსხვავებული აზრისა თუ განსხვავებული ცხოვრების წესის 
პატივისცემა და ტოლერანტობა; სტუდენტი ასევე განივითარებს შემეცნებითი 
საქმიანობის მარეგულირებელ ისეთ ღირებულებებს, როგორიცაა ცოდნის ძიების 
პრიორიტეტი, მკვლევრის კეთილსინდისიერება და ობიექტურობა, აზროვნების 
ღიაობა.

კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტების მიერ ათვისებული ცოდნა და უნარები 
წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში:

ცოდნა და
გაცნობიერება

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენება / 
პრაქტიკული უნარები

ზოგადი / 
ტრანსფერული
უნარები

ღირებულებები

- გენდერის
კვლევის
თეორიული და
ფილოსოფიური
საფუძვლები

- ფემინისტური და
„ქვირ“ თეორიები
და მათ შორის
მიმართებები;

- ფემინისტური და
ანტიჰომოფობიური
სოციალური
მოძრაობების

- გენდერული
უსამართლობის
საკითხებზე მომუშავე
სამთავრობო, 
არასამთავრობო და
საერთაშორისო
ორგანიზაციების
აქტივობებში
მონაწილეობის უნარი;

- გენდერული
უსამართლობის
პრობლემების
გადასაწყვეტად
მიმართული

- კრიტიკული
აზროვნება;

- სამეცნიერო
კვლევის
დამოუკიდებლად
დაგეგმვისა და
ჩატარების უნარი;

- კვლევის
შედეგების
წერილობით
წარმოდგენის
უნარი;

- კვლევის

- სოციალური 
სამართლიანობა;
- პოლიტიკური 
აქტიურობა, 
ანგაჟირებულობა და 
პასუხისმგებლობა;
- განსხვავებების 
აღიარება და 
პატივისცემა / 
ტოლერანტობა;
- კვლევითი 
კეთილსინდისიერება;
- ობიექტურობა;
- აზროვნების ღიაობა 



88

ისტორია და
ახლანდელი
მდგომარეობა;

- გენდერული
უსამართლობის
საკითხებზე
მომუშავე
სამთავრობო, 
არასამთავრობო
და საერთაშორისო
ორგანიზაციების
აქტივობა და
სახელმძღვანელო
პრინციპები;

- გენდერის
სამეცნიერო
კვლევის
ჩატარებისა და
დამუშავების
ხერხები და
სრულფასოვანი
სამეცნიერო და
ანალიტიკური
კვლევის ჩატარება;

-  გენდერული
პერსპექტივის
გამოყენება
სხვადასხვა
სოოციალურ-
პოლიტიკური
საკითხის / 
პრობლემის
ანალიზისას. 

პროექტების
განვითარებისა და
ასეთი პროექტების
განსახორციელებლად
საჭირო ფინანსური თუ
ადამიანური
რესურსების
მობილიზების უნარი;

- სოციალური
მეცნიერებების
კვლევის მეთოდების
ცოდნა და მათი
სათანადო გამოყენება
გენდერის
პრობლემების
კვლევისას;

- გენდერული
პოლიტიკის
ანალიზისა და
პოლიტიკური
რეკომენდაციების
შემუშავების უნარი.

შედეგების
სათანადო
კომპიტერული
პროგრამის
გამოყენებით
ზეპირი
პრეზენტაციის
უნარი;

- ეფექტური
კომუნიკაციისა და
დებატების
წარმართვის
უნარი;

- ჯგუფში მუშაობის
უნარი;

- ქართულენოვანი
და
ინგლისურენოვანი
ტექსტების გაგების
და კრიტიკული
აღქმის უნარი;

- კვლევითი თუ
სოციალური
პროექტების
განვითარების, 
მათთვის
დაფინანსების
მოპოვებისა და
განხორციელების
უნარი.

და სიახლის მიმართ 
გახსნილობა;
- რეფლექსურობა 
კვლევაში;
- ცოდნის, როგორც 
ღირებულების 
გაცნობიერება.

პროგრამის კურსდამთავრებულები კარგად არიან მომზადებულები როგორც 
პრაქტიკულ სფეროებში დასაქმების, ისე დოქტორანტურაში აკადემიური კარიერის 
გაგრძელებისათვის. პროგრამის ყოფილი სტუდენტები მუშაობენ საერთაშორისო და 
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ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებში, ასევე სამთავრობო უწყებებში 
ექსპერტებად, მკვლევრებად. 

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:

აღნიშნული შედეგები მიიღწევა იმით, რომ პროგრამის კურიკულუმის კურსები 
მიმართულია სხვადასხვა შედეგის უზრუნველყოფაზე შედეგების ოთხივე კატეგორიის 
გათვალისწინებით. კურსების უმრავლესობის დიზაინი ითვალისწინებს 
სტუდენტებისათვის შესაბამისი თეორიული ცოდნისა და გაცნობიერების გადაცემას; 
ასევე მათში კვლევის, აკადემიური წერის, ზეპირი კომუნიკაციისა და პრზენტაციის, 
აკადემიურ დებატებში მონაწილეობისა და მათი წარმართვის, ჯგუფური მუშაობის 
უნარების განვითარებას. სახელდობრ, გარდა თეორიული ტექსტების სოლიდური 
რაოდენობით შესწავლისა, სტუდენტებს მოეთხოვებათ თხზულებების, კრიტიკული 
რეაქციებისა და რეცენზიების წერა, პრეზენტაციების მომზადება, დისკუსიებში 
მონაწილეობა, ჯგუფური დავალებების მომზადება.რამდენიმე კურსი, ისევე, როგორც 
სამაგისტრო შრომა, ითვალისწინებს სტუდენტების მიერ დამოუკიდებელი კვლევის 
დაგეგმვას, ჩატარებას, და შედეგების წერილობით წარმოდგენას; ერთი კურსი 
ითვალისწინებს პრაქტიკული საპროექტო წინადადების მომზადებას; ხოლო სხვა კურსი 
ითვალისწინებს საჯარო პოლიტიკის ანალიზის ნარკვევების წერას - ეს კურსები 
უზრუნველყოფს სტუდენტებში თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარის 
განვითარებას. რამდენადაც პროგრამის კურიკულუმის შემადგენელი კურსების 
უმრავლესობა ასე თუ ისე ეხება გედნერული უსამართლობის საკითხებს, ისინი 
სტუდენტებში ავითარებს სოციალური სამართლიანობის იდეასთან დაკავშირებულ 
ღირებულებებს, ასევე ღირებულებებს, რომლებიც განსაზღვრავს პოლიტიკურ 
ანგაჟირებულობას და პასუხისმგებლობას, ანგარიშმგები და გამჭვირვალე საჯარო 
პოლიტიკის მოთხოვნას. ხოლო უფრო თეორიულად ორიენტირებული კურსები და 
კურსები, რომლებიც კვლევის მეთოდებისა და უნარების ათვისებაზეა 
ორიენტირებული, იმავდროულად სტუდენტებს უვითარებს კვლევითი საქმიანობის 
მარეგულირებელ ღირებულებებს, როგორებიცაა ცოდნის პრიორიტეტი, მკვლევრის 
კეთილსინდისიერება და ობიექტურობა, კვლევის რეფლექსურობა და მკვლევრის 
სოციალური პოზიციის პოლიტიკური შედეგების გაცნობიერება და სხვა. თუ აღნიშნული 
შედეგებიდან რომლის მიღწევაზეა ორიენტირებული პროგრამის კურიკულუმის 
შემადგენელი ესა თუ ის კურსი, წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ შედეგების რუკაში:

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა
სტუდენტის ცოდნა თითეოული კურსის ბოლოს ფასდება 100-ბალიან სკალაზე.
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სტუდენტის ცოდნის შეფასება ყველა კურსში ემყარება ე.წ. მიმდინარე შეფასებას -
რაც გულისხმობს იმას, რომ სტუდენტის შეფასებაში გათვალისწინებულია მისი 
მოსწრება მთელი სემესტრის განმავლობაში.

კურსები მოიცავს შეფასების კომპონენტების დიდ მრავალფეროვნებას: დისკუსია, 
პრეზენტაცია, შუალედური გამოცდა ან თხზულება, საბოლოო თხზულება, 
წერილობითი კრიტიკული რეაქციები საკითხავ მასალაზე, წიგნის რეცენზია, კვლევითი 
პროექტი, სოციალურ გარდაქმნაზე მიმართული საპროექტო წინადადების შემუშავება, 
საჯარო პოლიტიკის ანალიზის ნარკვევის შექმნა და სხვა. არც ერთ კურსში დასკვნითი 
გამოცდის ხვედრითი წილი საბოლოო შეფასებაში  არ აღემატება 40 %-ს. მხოლოდ 
სამაგისტრო ნაშრომის შეფასებაა დამოკიდებული ექსკლუზიურად საბოლოო 
პროდუქტზე.

ცალკეულ კურსებში შეფასების სისტემა აღწერილია შესაბამის სილაბუსებში, 
რომლებიც მოცემულია დანართების სახით.

საკონტაქტო პირი: თამარ საბედაშვილი



91



92

პროგრამის დასახელება: სამაგისტრო პროგრამა გენდერის კვლევაში (Master’s 
(MSocSc) Program in Gender Studies)

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: გენდერის კვლევის მაგისტრი Master of Social 
Sciences (MSocSc) in Gender Studies

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით
ხარისხის მინიჭების პირობაა 120 კრედიტის (ECTS) დაგროვება სასწავლო 

კურსებით (80 კრედიტი), კვლევითი სემინარითა და პრაქტიკით (10 კრედიტი), 
სამაგისტრო შრომით (30 კრედიტი).

სწავლის ხანგრძლივობაა 2 აკადემიური წელიწადი (2011 წლის სექტემბერი -  2013 
წლის ივნისი), ანუ ოთხი აკადემიური სემესტრი.

სწავლების ენა: ინგლისური

პროგრამის მიზანი
პროგრამა ინტერდისციპლინარულია და მიზნად ისახავს:

- მისცეს სტუდენტებს უახლესი ცოდნა გენდერის, როგორც სოციალური, 
კულტურული, პოლიტიკური და ეკონომიკური ფენომენის შესახებ;

- განუვითაროს მათ კვლევისა და ანალიზის უნარი;
- მოამზადოს ისინი გენდერის საკითხებზე პრაქტიკული მუშაობისათვის. 

სამაგისტრო პროგრამა გენდერის კვლევებში არის ამ დარგში პირველი და 
ერთადერთი სამაგისტრო პროგრამა მთელ კავკასიაში. პროგრამის ჩამოყალიბებას 
საფუძვლად დაედო მჭიდრო თანამშრომლობა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრს, 
რატგერსის უნივერსიტეტსა (აშშ, ნიუ ჯერსი) და ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის 
(უნგრეთი, ბუდაპეშტი) გენდერის კვლევის პროგრამებს შორის. გენდერის კვლევების 
ინტერდისციპლინარული სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს აქვთ უნიკალური 
შესაძლებლობა, მიიღონ დასავლური სტანდარტების შესაბამისი სამაგისტრო 
განათლება სოციალურ მეცნიერებებში; შეისწავლონ გენდერული თანასწორობის 
საკითხები სოციალურ-ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ჭრილში, ქალთა უფლებების 
ისტორიული და თანამედროვე ასპექტები, ფემინისტური თეორიები. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები 

პროგრამაზე მიღებისათვის მოითხოვება:
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- ბაკალავრის ხარისხი ან დიპლომი ნებისმიერ სფეროში; სასურველია გარკვეული 

ცოდნა სოციალურ მეცნიერებებში; 

- საერთო სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარება; 

- სტანდარტული საგანაცხადო დოკუმენტაცია ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში შესვლისათვის;

- სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის საგანაცხადო ფორმის შევსება. საუნივერსიტეტო 
მოთხოვნების გარდა ცენტრის საგანაცხადო ფორმაში აუცილებელია მოტივაციის 
წერილის წარმოდგენა, რომელშიც ასახული იქნება აპლიკანტის სურვილი, 
მოლოდინი, მოტივაცა და ხედვა, თუ რატომ აბარებს ის კონკრეტულად ამ 
სპეციალობაზე. დამატებით აპლიკანტს შეუძლია წარმოადგინოს ნებისმერი 
რელევანტური ინფორმაცია, რომელიც ასახავს მის აქტივობას, კვალიფიკაციის დონეს 
ან სამუშაო გამოცდილებას სამეცნიერო ან პრაქტიკული საქმიანობის თვალსაზრისით; 

- მაგისტრანტს მოეთხოვება ინგლისური ენის ცოდნა სულ მცირე B2 დონეზე. ამ 
მოთხოვნის შესასრულებლად კანდიდატს შეუძლია წარმოადგინოს შესაბამისი 
სერტიფიკატი (TOEFL, IELTS, სხვა მათი ეკვივალენტური ტესტები), ან ჩააბაროს უცხო 
ენაში თსუ-ს ენათა ცენტრის მიერ ორგანიზებული სამაგისტრო მისაღები გამოცდა;

- კანდიდატთა საბოლოო შერჩევა ხდება სპეციალობაში წერითი გამოცდისა და 
საგანგებოდ შექმნილ კომისიასთან გასაუბრების საფუძველზე. საგამოცდო საკითებისა 
და შესაბამისი ბიბლიოგრაფიული რეკომენდაციების ნახვა შეიძლება სოციალურ 
მეცნიერებათა ცენტრის ვებგვერდზე. საკითხავი ლიტერატურის ელექტრონული 
ვერსიის მოთხოვნა შეიძლება ცენტრის ბიბლიოთეკაში.

- გამოცდების ფორმატი და საბოლოო ქულის გამოყვანის სტრუქტურა:

 წერითი გამოცდა სპეციალობაში (40 %)
 ინგლისური ენის ტესტი - B2 დონე (20%)
 გასაუბრება (40 %) 
 საერთო სამაგისტრო გამოცდა - საკმარისია გამოცდების ეროვნული ცენტრის 

მიერ დადგენილი ბარიერების წარმატებით გადალახვა.

სწავლის შედეგი
პროგრამის წარმატებით დასრულების შედეგად სტუდენტი აითვისებს უახლეს 

ცოდნას გენდერის, როგორც სოციალური, კულტურული, პოლიტიკური და 
ეკონომიკური ფენომენის შესახებ; შეიძენს გენდერული თვალსაზრისით საინტერესო 
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კვლევითი თუ პრაქტიკული პრობლემების იდენტიფიკაციის უნარსა და მათ 
გადასაჭრელად საჭირო თეორიულ თუ პრაქტიკულ ინსტრუმენტებს; მიიღებს  
გენდერთან დაკავშირებულ სოციალურ პრობლემების გადაჭრაზე პრაქტიკული 
მუშაობის გამოცდილებას; გარდა ამისა, სტუდენტი განივითარებს ზოგადად კვლევისა 
და ანალიზის უნარს, დებატების კულტურას, აკადემიური წერის, პრეზენტაციისა და 
ჯგუფური მუშაობის უნარებს; მიიღებს როგორც თვისებრივი, ისე რაოდენობრივი 
სოციალური კვლევების დაგეგმვისა და ჩატარებისთვის აუცილებელ თეორიულ 
ცოდნას და გამოცდილებას. სტუდენტს ჩამოუყალიბდება მგრძნობელობა სხვადასხვა 
სახის სოციალური უსამართლობის მიმართ და განუვითარდება / განუმტკიცდება 
სოციალური სამართლიანობის იდეასთან დაკავშირებული ღირებულებები, აგრეთვე 
სოციალურ გარდაქმნაზე მიმართული პოლიტიკური და სიმბოლურ-კულტურული 
ბრძოლის მარეგულირებელი ღირებულებები; მას ასევე განუვითარდება / 
განუმტკიცდება განსხვავებული აზრისა თუ განსხვავებული ცხოვრების წესის 
პატივისცემა და ტოლერანტობა; სტუდენტი ასევე განივითარებს შემეცნებითი 
საქმიანობის მარეგულირებელ ისეთ ღირებულებებს, როგორიცაა ცოდნის ძიების 
პრიორიტეტი, მკვლევრის კეთილსინდისიერება და ობიექტურობა, აზროვნების 
ღიაობა.

კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტების მიერ ათვისებული ცოდნა და უნარები 
წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში:

ცოდნა და
გაცნობიერება

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენება / 
პრაქტიკული უნარები

ზოგადი / 
ტრანსფერული
უნარები

ღირებულებები

- გენდერის
კვლევის
თეორიული და
ფილოსოფიური
საფუძვლები

- ფემინისტური და
„ქვირ“ თეორიები
და მათ შორის
მიმართებები;

- ფემინისტური და
ანტიჰომოფობიური
სოციალური
მოძრაობების

- გენდერული
უსამართლობის
საკითხებზე მომუშავე
სამთავრობო, 
არასამთავრობო და
საერთაშორისო
ორგანიზაციების
აქტივობებში
მონაწილეობის უნარი;

- გენდერული
უსამართლობის
პრობლემების
გადასაწყვეტად
მიმართული

- კრიტიკული
აზროვნება;

- სამეცნიერო
კვლევის
დამოუკიდებლად
დაგეგმვისა და
ჩატარების უნარი;

- კვლევის
შედეგების
წერილობით
წარმოდგენის
უნარი;

- კვლევის

- სოციალური 
სამართლიანობა;
- პოლიტიკური 
აქტიურობა, 
ანგაჟირებულობა და 
პასუხისმგებლობა;
- განსხვავებების 
აღიარება და 
პატივისცემა / 
ტოლერანტობა;
- კვლევითი 
კეთილსინდისიერება;
- ობიექტურობა;
- აზროვნების ღიაობა 
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ისტორია და
ახლანდელი
მდგომარეობა;

- გენდერული
უსამართლობის
საკითხებზე
მომუშავე
სამთავრობო, 
არასამთავრობო
და საერთაშორისო
ორგანიზაციების
აქტივობა და
სახელმძღვანელო
პრინციპები;

- გენდერის
სამეცნიერო
კვლევის
ჩატარებისა და
დამუშავების
ხერხები და
სრულფასოვანი
სამეცნიერო და
ანალიტიკური
კვლევის ჩატარება;

-  გენდერული
პერსპექტივის
გამოყენება
სხვადასხვა
სოოციალურ-
პოლიტიკური
საკითხის / 
პრობლემის
ანალიზისას. 

პროექტების
განვითარებისა და
ასეთი პროექტების
განსახორციელებლად
საჭირო ფინანსური თუ
ადამიანური
რესურსების
მობილიზების უნარი;

- სოციალური
მეცნიერებების
კვლევის მეთოდების
ცოდნა და მათი
სათანადო გამოყენება
გენდერის
პრობლემების
კვლევისას;

- გენდერული
პოლიტიკის
ანალიზისა და
პოლიტიკური
რეკომენდაციების
შემუშავების უნარი.

შედეგების
სათანადო
კომპიტერული
პროგრამის
გამოყენებით
ზეპირი
პრეზენტაციის
უნარი;

- ეფექტური
კომუნიკაციისა და
დებატების
წარმართვის
უნარი;

- ჯგუფში მუშაობის
უნარი;

- ქართულენოვანი
და
ინგლისურენოვანი
ტექსტების გაგების
და კრიტიკული
აღქმის უნარი;

- კვლევითი თუ
სოციალური
პროექტების
განვითარების, 
მათთვის
დაფინანსების
მოპოვებისა და
განხორციელების
უნარი.

და სიახლის მიმართ 
გახსნილობა;
- რეფლექსურობა 
კვლევაში;
- ცოდნის, როგორც 
ღირებულების 
გაცნობიერება.

პროგრამის კურსდამთავრებულები კარგად არიან მომზადებულები როგორც 
პრაქტიკულ სფეროებში დასაქმების, ისე დოქტორანტურაში აკადემიური კარიერის 
გაგრძელებისათვის. პროგრამის ყოფილი სტუდენტები მუშაობენ საერთაშორისო და 
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ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებში, ასევე სამთავრობო უწყებებში 
ექსპერტებად, მკვლევრებად. 

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:

აღნიშნული შედეგები მიიღწევა იმით, რომ პროგრამის კურიკულუმის კურსები 
მიმართულია სხვადასხვა შედეგის უზრუნველყოფაზე შედეგების ოთხივე კატეგორიის 
გათვალისწინებით. კურსების უმრავლესობის დიზაინი ითვალისწინებს 
სტუდენტებისათვის შესაბამისი თეორიული ცოდნისა და გაცნობიერების გადაცემას; 
ასევე მათში კვლევის, აკადემიური წერის, ზეპირი კომუნიკაციისა და პრზენტაციის, 
აკადემიურ დებატებში მონაწილეობისა და მათი წარმართვის, ჯგუფური მუშაობის 
უნარების განვითარებას. სახელდობრ, გარდა თეორიული ტექსტების სოლიდური 
რაოდენობით შესწავლისა, სტუდენტებს მოეთხოვებათ თხზულებების, კრიტიკული 
რეაქციებისა და რეცენზიების წერა, პრეზენტაციების მომზადება, დისკუსიებში 
მონაწილეობა, ჯგუფური დავალებების მომზადება.რამდენიმე კურსი, ისევე, როგორც 
სამაგისტრო შრომა, ითვალისწინებს სტუდენტების მიერ დამოუკიდებელი კვლევის 
დაგეგმვას, ჩატარებას, და შედეგების წერილობით წარმოდგენას; ერთი კურსი 
ითვალისწინებს პრაქტიკული საპროექტო წინადადების მომზადებას; ხოლო სხვა კურსი 
ითვალისწინებს საჯარო პოლიტიკის ანალიზის ნარკვევების წერას - ეს კურსები 
უზრუნველყოფს სტუდენტებში თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარის 
განვითარებას. რამდენადაც პროგრამის კურიკულუმის შემადგენელი კურსების 
უმრავლესობა ასე თუ ისე ეხება გედნერული უსამართლობის საკითხებს, ისინი 
სტუდენტებში ავითარებს სოციალური სამართლიანობის იდეასთან დაკავშირებულ 
ღირებულებებს, ასევე ღირებულებებს, რომლებიც განსაზღვრავს პოლიტიკურ 
ანგაჟირებულობას და პასუხისმგებლობას, ანგარიშმგები და გამჭვირვალე საჯარო 
პოლიტიკის მოთხოვნას. ხოლო უფრო თეორიულად ორიენტირებული კურსები და 
კურსები, რომლებიც კვლევის მეთოდებისა და უნარების ათვისებაზეა 
ორიენტირებული, იმავდროულად სტუდენტებს უვითარებს კვლევითი საქმიანობის 
მარეგულირებელ ღირებულებებს, როგორებიცაა ცოდნის პრიორიტეტი, მკვლევრის 
კეთილსინდისიერება და ობიექტურობა, კვლევის რეფლექსურობა და მკვლევრის 
სოციალური პოზიციის პოლიტიკური შედეგების გაცნობიერება და სხვა. თუ აღნიშნული 
შედეგებიდან რომლის მიღწევაზეა ორიენტირებული პროგრამის კურიკულუმის 
შემადგენელი ესა თუ ის კურსი, წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ შედეგების რუკაში:

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა
სტუდენტის ცოდნა თითეოული კურსის ბოლოს ფასდება 100-ბალიან სკალაზე.
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სტუდენტის ცოდნის შეფასება ყველა კურსში ემყარება ე.წ. მიმდინარე შეფასებას -
რაც გულისხმობს იმას, რომ სტუდენტის შეფასებაში გათვალისწინებულია მისი 
მოსწრება მთელი სემესტრის განმავლობაში.

კურსები მოიცავს შეფასების კომპონენტების დიდ მრავალფეროვნებას: დისკუსია, 
პრეზენტაცია, შუალედური გამოცდა ან თხზულება, საბოლოო თხზულება, 
წერილობითი კრიტიკული რეაქციები საკითხავ მასალაზე, წიგნის რეცენზია, კვლევითი 
პროექტი, სოციალურ გარდაქმნაზე მიმართული საპროექტო წინადადების შემუშავება, 
საჯარო პოლიტიკის ანალიზის ნარკვევის შექმნა და სხვა. არც ერთ კურსში დასკვნითი 
გამოცდის ხვედრითი წილი საბოლოო შეფასებაში  არ აღემატება 40 %-ს. მხოლოდ 
სამაგისტრო ნაშრომის შეფასებაა დამოკიდებული ექსკლუზიურად საბოლოო 
პროდუქტზე.

ცალკეულ კურსებში შეფასების სისტემა აღწერილია შესაბამის სილაბუსებში, 
რომლებიც მოცემულია დანართების სახით.

საკონტაქტო პირი: დიანა ლეჟავა
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პროგრამის  სახელწოდება:ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები Nationalism 
and Ethnicity Studies  

მისანიჭებელი  კვალიფიკაცია: ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევების
მაგისტრი  MA in Nationalism and Ethnicity Studies 
სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 ECTS კრედიტი;

სწავლების ენა: ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება
ნაციონალიზმისა
და ეთნიკურობის  
სფეროში.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

• მინიმუმ ბაკალავრის ხარისხი;

• საერთო სამაგისტრო გამოცდა;

• ინგლისური ენის B1 დონე ზე ცოდნა (გამოცდა ან შესაბამისი სერტიფიკატი);

• გამოცდა ნაციონალიზმსა და ეთნიკურობის კვლევებში.

სამაგისტრო პროგრამაზე შესაძლებელია 15–მდე სტუდენტის მიღება.

სწავლის შედეგი

ცოდნა და გაცნობიერება

პროგრამის დასრულების შემდეგ, კურსდამთავრებულს ეცოდინება:

 ნაციონალიზმის ძირითადი თეორიული მიმართულებები;
 ნაციონალიზმის ისტორიის მთავარი ეტაპები;
 ნაციონალიზმის სახეები ცალკეული ქვეყნებისა და რეგიონების მიხედვით;
 ეთნოსისა და ეთნიკური პროცესების თეორიული საფუძვლები;
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 ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კავშირი პოლიტიკურ კონფლიქტებსა და
დაძაბულობებში;

 ნაციონალიზმის უარყოფითი შედეგების დაძლევის ძირითადი გზები.
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

კურსდამთავრებული შეძლებს

 ნაციონალიზმთან დაკავშირებულ კრიზისულ სიტუაციებში გარკვევასა და
სწორად ორიენტირებას;

 ეთნიკური კონფლიქტების დარეგულირების საკითხებში საკუთარი წვლილის
შეტანას;  

 მრავალეთნიკურ გარემოში წარმატებით ადაპტაციასა და მუშაობას; 
 როგორც ინდივიდუალური, ისე გუნდური მუშაობის წარმართვას.

დასკვნის უნარი:

 კურსდამთავრებული შეძლებს საკუთარი პოზიციის არგუმენტირებას, 
კვალიფიციურ ოპონირებასა და   დასაბუთებული დასკვნების გამოტანას.

  კომუნიკაციის  უნარი:

 კურსდამთავრებული  შეძლებს  ვერბალურ და წერით კომუნიკაციას შესაბამის
სფეროში;  დაიცვას საკუთარი პოზიცია საჯარო დისკუსიებზე და წერილობით
პოლემიკაში ეთიკისა და კამათის კულტურის სრული დაცვით. 

სწავლის  უნარი:

 კურსდამთავრებულს გამოუმუშავდება დამოუკიდებელი სწავლისა და
ათვისებული ცოდნის სხვისთვის გადაცემის უნარი.

ღირებულებები:

 კურსდამთავრებული გააცნობიერებს ნაციონალიზმის ძირითად დადებით და
უარყოფით ღირებულებებს.  ზოგადსაკაცობრიო და ეროვნულ ღირებულებათა
ურთიერთმიმართებას, ხელს შეუწყობს მათ დამკვიდრებასა და გავრცელებას
შემდგომი საქმიანობის პროცესში.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები

• ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი;
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• სასწავლო მასალაზე დამოუკიდებლად მუშაობის მეთოდი; 

• წერითი მუშაობის მეთოდი: მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, რეფერატის, 
ესსეს შესრულება, და ა.შ.;

• დისკუსია, თემების ჯგუფური ანალიზის მეთოდი.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა; 

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას
წარმოადგენს 51 ქულა; შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის
მიხედვით. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასების
გრადაცია შემდეგნაირია:

100–91 ფრიადი,  A

90– 81 ძალიან კარგი, B

80 –71 კარგი, C

70 –61 დამაკმაყოფილებელი, D

60 –51 საკმარისი, E

50- 41 ვერ ჩააბარა, FX

40- 0 ჩაიჭრა, F

საკონტაქტო პირი: ზურა დვითაშვილი
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პროგრამის სახელწოდება:  ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

Organization Development and Consulting

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:  სოციალურ მეცნიერებათა მაგისტრი
ორგანიზაციის განვითარებასა და კონსულტირებაში

Master of Social sciences in Organization Development and Consulting

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით – 120 კრ

სწავლების ენა: ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის
კომპტენციების გამომუშავებასა და დასაქმების სფეროს განსაზღვრაზე. 

 მიზანი – კურსდამთავრებულები შესაბამის უნარ-ჩვევებს შეიძენენ
კომპეტენციათა სამ ურთიერთმონათესავე სფეროში:

         (1)  ინდივიდუალური კომპეტენცია:  თვითშემეცნება,  პროფესიული Qქცევა, ეთიკა,  
განსაკუთრებული   ინდივიდუალური რესურსების, საკონსულტაციო საქმიანობისათვის
მნიშვნელოვანი თვისებების, საკუთარი როლისა და ფუნქციების შეცნობა/განვითარება.

         (2)  სოციალური კომპეტენცია:  უნარ-ჩვევების განვითარება კრიტიკულ
სიტუაციებში შესაბამისი, პროფესიული და ავთენტური რეაგირებისათვის.

         (3)  კოგნიტური კომპეტენცია:  თეორიული საფუძვლები ადამიანის ხატის, 
პიროვნების თეორიების, ორგანიზაციის თეორიების, სოციალური, სასწავლო და
საკონსულტაციო პროცესების შესახებ.

         (4)  ტექნიკური კომპეტენცია:  კონცეფციები, მეთოდები, დაგეგმვის პრაქტიკული
ტექნიკა, ორგანიზაციებში პროცესუალურ ცვლილებათა  განხორციელება და მათი
ევალუაცია.

         (5)  პრაქტიკული კომპეტენცია:  პროექტის მენეჯმენტი, გამოცდილებაზე
დაფუძნებული სწავლება და გამოცდილების გაცვლა სტუდენტებს ინტერვენციულ
უნარ-ჩვევებს გამოუმუშავებს, რათა მათ სტრატეგიების პრაქტიკული განხორციელება, 
ასევე კონკრეტულ სიტუაციებში მეთოდებისა და ტექნიკის მოდიფიცირება შეძლონ.

სავარაუდო საკვლევი თემატიკა: 

 ორგანიზაციის განვითარების ფაზები;
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 ორგანიზაციაში კვლევის დაგეგმვა და ჩატარება;
 მმართველობის სტილები ორგანიზაციაში;
 ჯგუფური დინამიკა ორგანიზაციაში;
 კონფლიქტები ორგანიზაციაში;
 პერსონალის როლი ორგანიზაციაში;
 ეფექტური კომუნიკაციის მნიშვნელობა ორგანიზაციისათვის;
 პროექტის მენეჯმენტი.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ნებისმიერი სპეციალობის ბაკალავრის დიპლომი. 
სასურველია, თუმცა სავალდებულო არ არის სამუშაო გამოცდილების ქონა. 
გერმანული ან ინგლისური ენის ცოდნა B1 დონეზე. საუნივერსიტეტო გამოცდა
სპეციალობაში, გასაუბრება. სხვა წინაპირობა პროგრამას არ აქვს.

სწავლის შედეგი;

პროგრამის შედეგი:

  1.ცოდნა და გაცნობიერება:

სტუდენტები  მიიღებენ  ცოდნას აღნიშნულ საგანებში და კურსი დაეხმარება  მათ
გააცნობიერონ  მასში არსებული პრობლემები.

2. ცოდნის პრაქტიკაში გაცნობიერების უნარი:

 ორგანიზაციის განვითარების სფეროში დამოუკიდებელი სამუშაოების ჩატარება;
 არსებული ცოდნის გაფართოება და ახალი საკონსულტაციო მეთოდების

შექმნა;.
 სიტუაციის დამოუკიდებლად გაანალიზება, ეფექტური გადაწყვეტილებების    

მიღება და პრობლემის გადაჭრა.

დასკვნის უნარი: 

სტუდენტები  შეძლებენ პროგრამით გათვალისწინებული საგნების შესწავლისას
გამოიმუშაონ დასკვნის უნარი. 

კომუნიკაციის უნარი: არსებული და ახალი ცოდნის ურთიერთმიმართების
დასაბუთებულად და ნათლად წარმოჩენა. ასევე, საერთაშორისო სამეცნიერო
დისკურსში მონაწილეობა. 
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სწავლის უნარი: უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე ახალი
იდეების განვითარების მზაობა სწავლისა და პროფესიული საქმიანობის პროცესში.

ღირებულებები: 

 პროფესიული ეთიკის ნორმების დაცვა;
 განსხვავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების დაფასება და

პატივისცემა;
 სხვა კულტურის წარმომადგენლებთან წარმატებული კომუნიკაციისთვის

ინტერპერსონალური კომპეტენციების ფლობა;
 ორგანიზაციის განვითარებისათვის აუცილებელი ინოვაციის – ორგანოზაციის

განვითარებისა და კონსულტირების დანერგვა საქართველოში.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 
წიგნზე მუშაობის გზით. მასალის მიწოდება ახსნა–განმარტებით;
დემონსტრირების სახით; წერითი მუშაობის მეთოდით, როლური და სიტუაციური
თამაშებით; შემთხვევის ანალიზით (case study); გუნდური მუშაობით; დისკუსიით; 
პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლებით;

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა;
(A) 91 -100 ფრიადი
(B) 81 -90 ძალიან კარგი
(C) 71 -80 კარგი
(D) 61 -70 დამაკმაყოფილებელი
(E) 51 - 60 საკმარისი
(FX) 41 - 50 ვერ ჩააბარა, სტუდენტს ეძლევა საბოლოო გამოცდის ერთხელ
გადაბარების უფლება
(F) 0 – 40 ჩაიჭრა, სტუდენტმა კრედიტის მიღებისთვის თავიდან უნდა გაიაროს
კურსი

საკონტაქტო პირი: ნოდარ ბელქანია
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პროგრამის სახელწოდება: პოლიტიკის მეცნიერების სამაგისტრო პროგრამა Political 
Science Master of Arts Program

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: პოლიტიკის მეცნიერების მაგისტრი Master of Arts in 
Political Science

სწავლების საფეხური:  მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 ECTS

სწავლების ენა: ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: 

პოლიტიკის მეცნიერების სამაგისტრო პროგრამის მიზანია მომავალი 
აკადემიური პერსონალის და პრაქტიკოსი-ანალიტიკოსების მომზადება. სამაგისტრო 
პროგრამა პოლიტიკის მეცნიერებაში ისეა აგებული, რომ მაქსიმალურად 
სრულყოფილი საფუძველი მისცეს სტუდენტს პოლიტიკის მეცნერების კვლევის 
მეთოდებში, თეორიებსა და სუბ-დისციპლინებში, რათა ამ გზით მოამზადოს ისინი ერთი 
მხრივ პრაქტიკული საქმიანობის, მეორე მხირვ კი სადოქტორო პროგრამებზე სწავლის 
გაგრძელებისათვის. 

სამაგისტრო დონეზე სწავლა საბაკალავრო დონის სწავლებისაგან
განსხვავებით სტუდენტისაგან მოითხოვს გაცილებით უფრო ინტენსიურ მუშაობასა და
ვარჯიშს. აღნიშნული სამაგისტრო პროგრამა სტუდენტს აწვდის და უვითარებს
გაცილებით ფართო და ამავე დროს სპეციფიკურ ცოდნას პოლიტიკური მეცნიერების
ცალკეულ სუბ-დისციპლინებში. სტუდენტებს უვითადებათ მაღალი დონის კვლევითი
უნარ-ჩვევები, სწავლობენ, თუ როგორ გაანალიზონ პრობლემები როგორც
თეორიულ, ისე პრაქტიკულ დონეზე.    

სამაგისტრო პროგრამა ამზადებს სპეციალისტებს, რომელთაც შეუძლიათ
აქტიური მონაწილეობა მიიღონ დემოკრატიულ პოლიტიკურ პროცესში: სტუდენტები
იღებენ კარგ თეორიულ მომზადებას პოლიტიკის მეცნიერებაში; ეჩვევიან კრიტიკულ
აზროვნებას; კარგად იცნობენ ქვეყნის პოლიტიკურ სისტემას; იცნობენ შესაბამისი
პროფესიული ქცევისა და ეთიკის სტანდარტებს; პროგრამა სტუდენტებს საშუალებას
აძლევს გაიფართოოს თეორიული თვალსაწიერი, განავითაროს და დახვეწოს
პოლიტიკის ფენომენის ანალიზისა და ინტერპრეტაციის უნარი, შეიძინოს
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დამოუკიდებელი კვლევის ჩვევები; პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტებს
პოლიტიკაში პროფესიული კარიერის გასაკეთებლად აუცილებელი ცოდნითა და
ხერხებით.

ამავდროულად, სამაგისტრო პროგრამა იძლევა ათვისებული თეორიული 
ცონდის პრაქტიკაში გამოყენების საუკეთესო საშუალებებს და ქმნის კვლევის 
წარმოების თვალსაზრისით პოლიტიკის მეცნიერების სფეროში ახალი ცოდნისა და 
მტკიცებულებების წარმოების შესაძლებლობებს დაცული სამაგისტრო ნაშრომებისა და 
სხვა ანალიტიკური პროდუქციის მეშვეობით, რომელიც იწარმოება პროგრამის 
განხორციელებაში ჩართული აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტების 
კოორდინირებული მუშაობის შედეგად (სტუდენტები ჩართული იქნებიან კონკრეტულ 
კვლევით პროექტებში); 
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:

 მინიმუმ ბაკალავრის ხარისხი სოციალურ ან ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში; 
 საერთო სამაგისტრო გამოცდა; 
 გამოცდა პოლიტიკის მეცნიერებაში.

სწავლის შედეგი: 

ცოდნა-
გაცნობიერება

აქვს სისტემური ცოდნა როგორც ზოგადად პოლიტიკური
მეცნიერების, ისე პოლიტიკის მეცნიერების მის მიერ არჩეული  
კონცენტრაციის (პარტიები და კამპანიური მენეჯმენტი; 
შედარებითი პოლიტიკა: რუსეთი და დსთ-ს ქვეყნები; კავკასია
შედარებით პერსპექტივაში) ფარგლებში არსებული თეორიების, 
უახლესი მიგნებების, სამეცნიერო დისკუსიების თემატიკის და
დისკუსიებში ჩართულ მხარეთა არგუმენტების კვლევების
შესახებ, აქვს კვლევის მეთოდოლოგიის და მეთოდიკის
სირღმისეული, როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული
ცოდნა.

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენება

პოლიტიკისა და არჩეული სპეციალიზაციის ფარგლებში
მიღებული თეორიულ-მეთოდოლოგიური ცოდნის საფუძველზე
შეუძლია საკვლევი საკითხის მკაფიო იდენტიფიცირება,
კონტექსტუალიზაცია, კვლევის მეთოდისა და თეორიული
ჩარჩოს ადეკვატური განსაზღვრა და დასაბუთება, მასალის
მოძიება,  სისტემატიზაცია, კვლევის შედეგების პრეზენტაცია
ზეპირი და წერილობითი ფორმით.
შეუძლია პოლიტიკის პრობლემატიკაზე კვლევის
დამოუკიდებლად ჩატარება. აქვს  პოლიტიკის თეორიულ-
მეთოდოლოგიური ცოდნის გამოყენების უნარი, რათა
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ჩამოაყალიბოს მოსაზრებები, ხედვა პროფესიული, სოციალური
და ეთიკური სტანდარტების გათვალისწინებით. შეუძლია თავისი
დასკვნების საჯარო წარდგენა, მათი მკაფიო არგუმენტაცია
შესაბამისი ცოდნითა და ლოგიკით, როგორც
პროფესიონალებთან, ისე არაპროფესიონალებთან. 
პროფესიულ დონეზე ფლობს პოლიტიკის მეცნიერების
რაოდენობრივი, თვისებრივი და გამოყენებითი კვლევის ყველა
ძირითად მეთოდს და აქვს უნარი, ნებისმიერი კონკრეტული
პოლიტიკური პრობლემის ემპირიულად შესწავლის მიზნით, 
შეარჩიოს მოცემული კვლევისათვის რელევანტური კვლევის
მეთოდი. 
მაგისტრს გააჩნია მიღებული თეორიულ-მეთოდოლოგიური
ცოდნის ინტეგრირების უნარი, შეუძლია თავი გაართვას
სირთულეებს და არასრულ ან შეზღუდულ ინფორმაციაზე
დაყრდნობით ჩამოაყალიბოს მოსაზრებები, რომლებშიც მისი
ცოდნისა და მოსაზრებების გამოყენებასთან დაკავშირებული
სოციალური და ეთიკური პასუხისმგებლობებიც აისახება; ამ
ცოდნას იგი იყენებს სამაგისტრო ნაშრომზე მუშაობის პროცესში. 
აქვს პოლიტიკის, ასევე ზოგადად სოციალურ მეცნიერებათა
სფეროში  ელექტრონული საძიებო სისტემებისა და ბაზების
გამოყენების უნარი. აქვს პრობლემის გადაწყვეტაზე
ორიენტირებული ხედვა, რომელსაც იყენებს პოლიტიკის
პრობლემების გადაწყვეტისას.

დასკვნის უნარი აქვს კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული
დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი და უახლეს მონაცემებზე
დაყრდნობით შეუძლია ინფორმაციის სინთეზირება და მათ
საფუძველზე  დასკვნების შემოთავაზება. საკითხების განხილვა
ინტერდისციპლინარული  პერსპექტივით, მკაფიოდ
არგუმენტირებული და მონაცემებზე დაყრდნობილი დასკვნის
გამოტანის საშუალებას აძლევს.

კომუნიკაციის უნარი იცნობს და თავისუფლად იყენებს სოციალურ მეცნიერებებში
ფართოდ აპრობირებულ მონაცემთა დამუშავებისა და ანალიზის
სტატისტიკურ პროგრამებს (SPSS, STATA); აქვს კვლევის
შედეგების წერითი და ვერბალური პრეზენტაციის უნარ-ჩვევები.  
არის ინგლისური ენის B2 დონეზე მცოდნე და აქვს პოლიტიკის
ცნებით-კატეგორიული აპარატის ინგლისურ ენაზე მფლობელი. 
ცოდნის გამდიდრება, სემინარული მუშაობა, სემესტრული
ნაშრომების პრეზენტაციის პრაქტიკა სტუდენტს უყალიბებს
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საკუთარი ცოდნისა და გაწეული მუშაობის შედეგების
დასაბუთებული წარმოჩენის, სამეცნიერო დისკუსიაში
მონაწილეობის უნარს. 

სწავლის უნარი აქვს უნარი თავად დაგეგმოს და განახორციელოს სიცოცხლის
მანძილზე სწავლა როგორც პოლიტიკის, ისე მის მიერ არჩეულ
სფეროში, ადეკვატურად აფასებს საკუთარ სწავლის პროცესს და
ესმის, როგორ გააუმჯობესოს მიღებული შედეგი. აქვს   უნარი
მომავალში დამოუკიდებლად ან მინიმალური
ხელმძღვანელობის ქვეშ განახორციელოს კვლევითი პროცესი, 
ფლობს კვლევითი პრობლემის გადასაწყვეტად აუცილებელ
ადექვატურ ინდივიდუალურ რესურსსა და კომპეტენციას და აქვს
მათი გაუმჯობესების უნარი.  აქვს პოლიტიკური მეცნიერების
სფეროში გამოქვეყნებული უახლესი ლიტერატურის ათვისების, 
სწავლისა და კვლევის პროცესში მისი მუდმივი
გამოყენებისათვის მზაობა.

ღირებულებები მაგისტრს აქვს პოლიტიკის სფეროს  პრაქტიკული
გაუმჯობესების ღირებულებითი აღქმა და შეუძლია ჩაერთოს
დემოკრატიული მართვის განხორციელებასა და სამოქალაქო
საზოგადოების მშენებლობის პროცესში პრაქტიკული თუ
კვლევითი საქმიანობის საფუძველზე. 

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:

1. ვერბალური/წერითი;

2. წიგნზე/ელექტრონულ მასალებსა და წყაროებზე მუშაობა; 

3. დემონსტრირების მეთოდი (ვიდეო-აუდიო, ფოტო, PPP მასალების მეშვეობით); 

4. ახსნა–განმარტებითი მეთოდი; 

5. დისკუსია/დებატები; 

6. ჯგუფური მუშაობა; 

7. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL);

8. შემთხვევის ანალიზი (case-study); 

9. გონებრივი იერიში (Brain storming); 
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10. როლური და სიტუაციური თამაშები;

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას
წარმოადგენს 51 ქულა; შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის
მიხედვით. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში.
გთავაზობთ ზოგად ჩარჩოს:

91 -100 ფრიადი,  A

81-90 ძალიან კარგი, B

71-80 კარგი, C

61-70 დამაკმაყოფილებელი, D

51-60 საკმარისი, E

41-50 ვერ ჩააბარა, FX

0-40 ჩაიჭრა, F

საკონტაქტო პირი: მალხაზ მაცაბერიძე
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პროგრამის სახელწოდება: სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა   Public
Administration and Public Policy

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საჯარო მმართველობის მაგისტრი

Master of Arts in Public Administration

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 ECTS

პროგრამის ენა: ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: 

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის მიზანია საჯარო პოლიტიკისა 
და მმართველობის სფეროში მომავალი აკადემიური პერსონალის, პროფესიონალი
პრაქტიკოსებისა და პრაქტიკოს-ანალიტიკოსების მომზადება. სამაგისტრო პროგრამა 
საჯარო მმართველობაში ისეა აგებული, რომ მაქსიმალურად სრულყოფილი 
საფუძველი მისცეს მომავალ მაგისტრს საჯარო მმართველობის 
ინტერდისციპლინარულ ხასიათზე, მის კავშირზე სხვა სოციალურ მეცნიერებებთან, რაც 
მიიღწევა პოლიტიკური, ეკონომიკური და მენეჯერული მიდგომების კომბინირებითა და 
სასპეციალიზაციო არჩევითი მოდულების  შეთავაზებით საჯარო მმართველობის სამ 
სფეროში.  

სამაგისტრო პროგრამა საჯარო მმართველობაში ისეა აგებული, რომ 
მაქსიმალურად სრულყოფილი საფუძველი მისცეს მომავალ მაგისტრს საჯარო 
მმართველობის კვლევის მეთოდებში, თეორიებსა და სუბ-დისციპლინებში, რათა ამ 
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გზით მოამზადოს ისინი ერთი მხრივ, პრაქტიკული საქმიანობის, მეორე მხრივ კი, 
სადოქტორო პროგრამებზე სწავლის გასაგრძელებლად. 

სამაგისტრო პროგრამა ამზადებს სპეციალისტებს, რომელთაც შეუძლიათ 
აქტიური მონაწილეობა მიიღონ დემოკრატიულ პოლიტიკურ პროცესში და საკუთარი
ცოდნისა და უნარ-ჩვევების საფუძველზე შექმნან სახელმწიფო მართვისა და საჯარო
პოლიტიკის დარგში მნიშვნელოვანი წინსვლისა და რეფორმირების პროცესის
დაჩქარებისა და ეფექტური განხორციელების შესაძლებლობები; სტუდენტები იღებენ 
კარგ თეორიულ მომზადებას საჯარო მმართველობაში; იღრმავებენ კრიტიკული 
აზროვნების უნარებს; კარგად იცნობენ საჯარო მმართველობის სპეციფიკასა და 
მახასიათებლებს; იცნობენ შესაბამისი პროფესიული ქცევისა და ეთიკის სტანდარტებს; 
პროგრამა სტუდენტებს საშუალებას აძლევს გაიფართოოს თეორიული თვალსაწიერი, 
განავითაროს და დახვეწოს საჯარო მმართველობის საკითხების ანალიზისა და 
ინტერპრეტაციის უნარი, შეიძინოს დამოუკიდებელი კვლევის ჩვევები; პროგრამა 
უზრუნველყოფს სტუდენტებს პოლიტიკაში პროფესიული კარიერის გასაკეთებლად 
აუცილებელი ცოდნითა და ხერხებით.

ამავდროულად, სამაგისტრო პროგრამა იძლევა ათვისებული თეორიული 
ცონდის პრაქტიკაში გამოყენების საუკეთესო საშუალებებს და ქმნის კვლევის 
წარმოების თვალსაზრისით საჯარო მმართველობის სფეროში ახალი ცოდნისა და 
მტკიცებულებების წარმოების შესაძლებლობებს დაცული სამაგისტრო ნაშრომებისა და 
სხვა ანალიტიკური პროდუქციის მეშვეობით, რომელიც იწარმოება პროგრამის 
განხორციელებაში ჩართული აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტების 
კოორდინირებული მუშაობის შედეგად (სტუდენტები ჩართული იქნებიან კონკრეტულ 
კვლევით პროექტებში); 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

 მინიმუმ ბაკალავრის ხარისხი; 
 საერთო სამაგისტრო გამოცდა; 
 ინგლისური ენის B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება (გამოცდა ან შესაბამისი

სერტიფიკატი);
 გამოცდა საჯარო მმართველობაში;
 გასაუბრება.

სწავლის შედეგი: 

ცოდნა-
გაცნობიერება

აქვს საჯარო მმართველობისა და საჯარო პოლიტიკის
კონტექსტის, თეორიისა და პრაქტიკის შესახებ სისტემური
ცოდნა; შეუძლია ახსნას საჯარო, კერძო და მესამე სექტორს
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შორის ურთიერთობა; აქვს საჯარო მმართველობის
ინტერდისციპლინარული გაგება. აქვს სისტემური ცოდნა
როგორც ზოგადად საჯარო მმართველობის, საჯარო
პოლიტიკისა და  სახელმწიფო მართვისა და ადმინისტრირების, 
ისე მის მიერ არჩეული სპეციალიზაციის (სოციალური
პოლიტიკა; ქალაქ-დაეგმარება და მიწათსარგებლობის
პოლიტიკა: საგარეო პოლიტიკა;) ფარგლებში არსებული
თეორიების, უახლესი მიგნებების, სამეცნიერო დისკუსიების
თემატიკის და დისკუსიებში ჩართულ მხარეთა არგუმენტების
კვლევების შესახებ, აქვს კვლევის მეთოდოლოგიის და
მეთოდიკის სირღმისეული, როგორც თეორიული, ასევე
პრაქტიკული ცოდნა. 

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენება

პროგრამის ინტერდისციპლინარული ხასიათი და საჯარო  
მაართველობისა და საჯარო პოლიტიკის საკითხების
დარგობრივი სფეროების მიხედვით განხილვა მიღებული
ცონდისა და ათვისებული უნარ-ჩვევების
მულტიდისციპლინარულ კონტექსტში გამოყენების საშუალებას
ანიჭებს.  
აქვს პრობლემის გადაწყვეტაზე ორიენტირებული ხედვა, 
პოლიტიკის ანალიზის წარმოებისა და ქსელური ანალიზის
უნარ-ჩვევები მას საშუალებას აძლევს გამოიყენოს ეს ცოდნა და
უნარები როგორც სამთავრობო, ისე არასამთავრობო სექტორში
მუშაობის პროცესში და საზოგადოებრივი პრობლემების
ეფექტური გადაწყვეტის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი
წვლილი შეიტანოს მომავალში. 

დასკვნის უნარი აქვს კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე საჯარო
მამრთველობის პრობლემატური  საკითხების გარშემო
დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი და უახლეს
მონაცემებზე დაყრდნობით შეუძლია ინფორმაციის სინთეზირება
და მათ საფუძველზე  დასკვნების შემოთავაზება. საკითხების
განხილვა ინტერდისციპლინარული  პერსპექტივით, მკაფიოდ
არგუმენტირებული და მონაცემებზე დაყრდნობილი დასკვნის
გამოტანის საშუალებას აძლევს.

კომუნიკაციის უნარი იცნობს და თავისუფლად იყენებს სოციალურ მეცნიერებებში
ფართოდ აპრობირებულ მონაცემთა დამუშავებისა და ანალიზის
სტატისტიკურ პროგრამებს (SPSS, STATA); აქვს კვლევის
შედეგების წერითი და ვერბალური პრეზენტაციის უნარ-ჩვევები.  
არის ინგლისური ენის C1 დონეზე მცოდნე და ფლობს საჯარო
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მმართველობის ცნებით-კატეგორიულ აპარატს ინგლისურ
ენაზე. ცოდნის გამდიდრება, სემინარული მუშაობა, სემესტრული
ნაშრომების პრეზენტაციის პრაქტიკა სტუდენტს უყალიბებს
საკუთარი ცოდნისა და გაწეული მუშაობის შედეგების
დასაბუთებული წარმოჩენის, სამეცნიერო დისკუსიაში
მონაწილეობის უნარს. 

სწავლის უნარი აქვს უნარი თავად დაგეგმოს და განახორციელოს სიცოცხლის
მანძილზე სწავლა როგორც საჯარო მმართველობის, ისე მის
მიერ არჩეულ სფეროში, ადეკვატურად აფასებს საკუთარ
სწავლის პროცესს და ესმის, როგორ გააუმჯობესოს მიღებული
შედეგი. აქვს   უნარი მომავალში დამოუკიდებლად ან
მინიმალური ხელმძღვანელობის ქვეშ განახორციელოს
კვლევითი პროცესი, ფლობს კვლევითი პრობლემის
გადასაწყვეტად აუცილებელ ადექვატურ ინდივიდუალურ
რესურსსა და კომპეტენციას და აქვს მათი გაუმჯობესების უნარი.  
აქვს საჯარო მმართველობის სფეროში გამოქვეყნებული
უახლესი ლიტერატურის ათვისების, სწავლისა და კვლევის
პროცესში მისი მუდმივი გამოყენებისათვის მზაობა.

ღირებულებები მაგისტრს აქვს საჯარო მმართველობის სფეროს  პრაქტიკული
გაუმჯობესების ღირებულებითი აღქმა და შეუძლია ჩაერთოს
დემოკრატიული მართვის განხორციელებასა და სამოქალაქო
საზოგადოების მშენებლობის პროცესში პრაქტიკული თუ
კვლევითი საქმიანობის საფუძველზე. როგორც საჯარო
მოხელეს, შეუძლია ამ ღირებულებების მეშვეობით მოქალაქეთა
ჩართულობაზე ორიენტირებული მმართველობისათვის
ხელშეწყობა. 

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

1. ვერბალური/წერითი; 
2. წიგნზე/ელექტრონულ მასალებსა და წყაროებზე მუშაობა; 
3. დემონსტრირების მეთოდი (ვიდეო-აუდიო, ფოტო, PPP მასალების

მეშვეობით); 
4. ახსნა–განმარტებითი;
5. დისკუსია/დებატები; 
6. ჯგუფური მუშაობა; 
7. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL); 
8. შემთხვევის ანალიზი (case-study); 



114

9. გონებრივი იერიში (Brain storming); 
10. როლური და სიტუაციური თამაშები; 
11. ელექტრონული სწავლება (ჰიბრიდული) - თსუ ელექტრონული

სწავლების პორტალი.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას
წარმოადგენს 51 ქულა; შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის
მიხედვით. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში.
გთავაზობთ ზოგად ჩარჩოს:

91 -100 ფრიადი,  A

81-90 ძალიან კარგი, B

71-80 კარგი, C

61-70 დამაკმაყოფილებელი, D

51-60 საკმარისი, E

41-50 ვერ ჩააბარა, FX

0-40 ჩაიჭრა, F

საკონტაქტო პირი: ნანა მაჭარაშვილი
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სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: „ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიური
შეფასება და კონსულტირება“ Child and Adolescent Psychological Assessment and 
Counseling.

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა მაგისტრი (ბავშვთა
და მოზარდთა ფსიქოლოგიური შეფასება და კონსულტირება)

Degree to be awarded: MSc in Psychology (Psychological assessment and counseling of child 
and adolescent).

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

ასათვისებელი კრედიტების რაოდენობა: 120

სწავლების ენა: ქართული

სამაგისტრო პროგრამის საკვალიფიკაციო დახასიათება _ პროგრამის  მიზანი და
ამოცანები: 

სამაგისტრო პროგრამის მთავარი მიზანია პროფესიონალი ფსიქოლოგის
მომზადება განვითარების ფსიქოლოგიის, ბავშვისა და მოზარდის ფსიქოლოგიური
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შეფასებისა და კონსულტირების სფეროში, რაც ხელს შეუწყობს სკოლამდელი და
სასკოლო ასაკის ბავშვების ფსიქოდიაგნოსტიკისა და ფსიქოლოგიური დახმარების, 
მათი მშობლებისა და პედაგოგების კონსულტირების მიმართულებით არსებული
დეფიციტის შევსებას. ბავშვებისა და მოზარდების აკადემიური უნარებისა და
პიროვნული მახასიათებლების ადეკვატური შეფასების, ემოციური და ქცევითი
დარღვევების დროული გამოვლენისა და კვალიფიციური ინტერვენციების დაგეგმვისა
და განხორციელების გარეშე ძალზე რთულია სასწავლო პროცესის ოპტიმალურად
წარმართვა, აღსაზრდელებისადმი ინდივიდუალური მიდგომის განხორციელება და
მათი ნორმალური ზრდა–განვითარებისათვის ხელშემწყობი გარემოს შექმნა.

პროგრამის ერთ–ერთ მნიშვნელოვან ამოცანას წარმოადგენს აგრეთვე
სადიაგნოსტიკო ინსტრუმენტებთან მუშაობის ტექნიკის სწავლება  და, რაც
განსაკუთრებით აქტუალურია, თანამედროვე ფსიქოლოგიაში აღიარებული უცხოური
ინსტრუმენტების ქართული ვერსიების შექმნისა და მათი სტანდარტიზაცისათვის
ხელშეწყობა. ამ  ამოცანის განხორციელება ნაკარნახევია იმ გარემოებით, რომ
ჩვენთან აშკარად იგრძნობა ფსიქომეტრიკის მოთხოვნათა გათვალისწინებით
ადაპტირებული და სტანდარტიზებული ფსიქოდიაგნოსტიკური მეთოდების, მით უფრო, 
ბავშვებისა და მოზარდებისათვის განკუთვნილი ინსტრუმენტების სიმწირე. აღნიშნული
ამოცანა წარმოადგენს წინა სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული
სამუშაოს  ორგანულ გაგრძელებას.   

პროგრამაში განსაკუთრებული ადგილი ეთმობა ბავშვებისა და მოზარდების
დიაგნოსტირებისა და კონსულტირებისათვის საჭირო თეორიული ცოდნის ათვისებასა
და პრაქტიკული ჩვევების ჩამოყალიბებას. შესაბამისად, პროგრამის დასრულების
შემდეგ მაგისტრი შეძლებს:

შეაფასოს ბავშვისა და მოზარდის აქტუალური მდგომარეობა; ფსიქოლოგიური
გამოკვლევის შედეგებზე  დაყრდნობით დაგეგმოს და განახორციელოს სათანადო
ჩარევა; ბავშვებსა და მოზარდებთან ჩაატაროს ჯგუფური მუშაობა ან შესაბამისი
ტრეინინგი გარკვეული პრობლემის დაძლევის ან ამა თუ იმ კომპეტენციების
ჩამოყალიბების მიზნით; გაუწიოს კონსულტაცია როგორც თავად მოზარდებს, ისე
მშობლებსა ან ბავშვზე პასუხისმგებელ პირებს; მოახდინოს ბავშვობისა და მოზარდობის
ასაკში დაწყებული ფსიქიკური აშლილობების, პიროვნული და ქცევითი დარღვევების
იდენტიფიცირება, რათა უზრუნველყოს სპეციალისტის დროული  ჩარევა. 

მაგისტრები გაერკვევიან ფსიქოდიაგნოსტიკის, ტესტის თეორიისა და
მეთოდოლოგიის საკვანძო საკითხებში; აითვისებენ ზოგადად ტესტებთან –
ფსიქომეტრულ და პროექციულ მეთოდებთან მუშაობის საბაზისო პრინციპებს, ისევე
როგორც ისწავლიან ბავშვისა და მოზარდებისათვის განკუთვნილი კონკრეტული
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ტესტების გამოყენებას და მიღებული შედეგების საფუძველზე კვალიფიციური
ფსიქოდიაგნოსტიკური დასკვნის გაკეთებას. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი სამაგისტრო გამოცდები, გამოცდა
სპეციალობაში და გამოცდა უცხო ენაში.

სამაგისტრო პროგრამის შედეგები: 

სასწავლო პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტები შეძლებენ გამოავლინონ და
ადეკვატურად განსაზღვრონ ის სიძნელეები და პრობლემები, რომლებსაც აწყდებიან
როგორც სკოლამდელი, ისე   სასკოლო ასაკის ბავშვები;  იმუშაონ როგორც ეთიკურმა
და პროფესიონალმა ფსიქოლოგებმა. 

პროგრამის ფარგლებში სტუდენტები შეიძენენ შემდეგ კომპეტენციებს:

  

ცოდნა და 
გაცნობიერება

 ფსიქოთერაპიის ძირითადი მიმართულებების –
ფსიქოდინამიკური და კოგნიტურ–ქცევითი თეორიების –  
კონტექსტში გაერკვევიან ფსიქოთერაპიული სამუშაოს მიზნებსა
და მეთოდებში, რაც შემდგომი პროფესიული საქმიანობის
პროცესში საშუალებას მისცემს მათ განსაზღვრონ და შეარჩიონ
არსებული სიტუაციის თუ შემთხვევის შესაბამისი მიდგომები;  

 დაეუფლებიან ფსიქოდიაგნოსტის, ფსიქოკონსულტანტის და
ბავშვის ფსიქოლოგის ძირითად ფუნქციებსა და სათანადო
კომპეტენციებს, რაც საშუალებას მისცემს მათ იმუშაონ ნებისმიერ
ორგანიზაციაში, რომლის სამოქმედო სფერო უკავშირდება
სკოლამდელი და სასკოლო ასაკის ბავშვთა აღზრდა–
განვითარებას თუ სწავლებას, მათი ფსიქიკური ჯანმრთელობის
დაცვასა და მათთვის პროფესიული დახმარების აღმოჩენას;

 ეცოდინებათ ბავშვთა და მოზარდთა განვითარების დარღვევების
სახეები, პიროვნული და ქცევითი დარღვევების სინდრომები, 
ფსიქიკური აშლილობების სადიაგნოსტიკო კრიტერიუმები; ამ
ცოდნის საფუძველზე შეეძლებათ პრობლემის სწორად
იდენტიფიცირება  და  სათანადო სპეციალისტის ჩარევის
საჭიროების განსაზღვრა;

 ბავშვთა და მოზარდთა მცირე და დიდი ჯგუფების
პრობლემატიკის ცოდნის საფუძველზე შეძლებენ განსაზღვრონ
როგორც ცალკეული ინდივიდების, ისე ბავშვთა და მოზარდთა
ჯგუფებისათვის კვალიფიციური დახმარების აღმოჩენის გზები;  

 სკოლამდელი და სასკოლო ასაკის ბავშვების ფიზიკური, 
კოგნიტური და ფსიქოსოციალური განვითარების
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კანონზომიერებათა ცოდნის საფუძველზე შეძლებენ დროულად  
გამოავლინონ სხვადასხვა სახის შეფერხებები, დაგეგმონ ან
შეიმუშაონ ფსიქოლოგიური დახმარების სათანადო სტრატეგია;

 გააცნობიერებენ ფსიქოდიაგნოსტიკური მეცნიერების როლს, 
ადგილსა და ფუნქციებს სხვა ფსიქოლოგიურ და მომიჯნავე
დისციპლინების სტრუქტურაში; გაერკვევიან თანამედროვე
ფსიქოდიაგნოსტიკის განვითარების ძირითად ტენდენციებში, 
რათა შეძლონ მათი გათვალისწინება საკუთარ პროფესიულ
საქმიანობაში; 

 გაერკვევიან ფსიქოდიაგნოსტიკის და ტესტოლოგიის
პრინციპული მნიშვნელობის საკითხებში; აითვისებენ სხვადასხვა
ტიპის სადიაგნოსტიკო ინსტრუმენტებთან მუშაობის საბაზისო
პრინციპებს; ისწავლიან კონკრეტული ტესტებისა და
ფსიქოლოგიური შეფასების სხვადასხვა მიდგომის გამოყენების, 
მიღებული შედეგების საფუძველზე კვალიფიციური დასკვნის
გაკეთების ტექნიკას;   

 აითვისებენ მშობელთა და მასწავლებელთა ინტერვიუირებისა
და კონსულტირების ძირითად პრინციპებს, რათა მათგან
მიღებული ინფორმაციის  გათვალისწინებით მიაგნონ ბავშვის
ქცევაში წარმოქმნილი სირთულეების მიზეზებს და დასახონ
სათანადო ჩარევების გზები; 

 გააცნობიერებენ არსებული ამოცანებისათვის რელევანტური
სადიაგნოსტიკო ინსტრუმენტების შერჩევის, ან/და ქართულ
პოპულაციაზე რესტანდარტიზაციის, სათანადო ფსიქომეტრული
მახასიათებლების განსაზღვრისა და ამ ინსტრუმენტების
მეშვეობით მოპოვებული მასალის მაქსიმალურად ობიექტური
შეფასების მნიშვნელობას;

 გააცნობიერებენ თავიანთ, როგორც ფსიქოდიაგნოსტისა თუ
ფსიქოკონსულტანტის პასუხისმგებლობებს, აითვისებენ
ფსიქოლოგის პროფესიული საქმიანობისათვის მნიშვნელოვან
მორალურ–ეთიკურ ნორმებს და, შესაბამისად,  შეიძენენ უნარს, 
აღიარონ და  გააცნობიერონ  საკუთარი  კომპეტენციის
ფარგლები. 

ცოდნის 
პრაქტიკაში 
გამოყენება / 
პრაქტიკული 
უნარები

ფსიქოდიაგნოსტიკური და საკონსულტაციო საქმიანობის
წარმოების უნარები:

 პრობლემის პირველად შეფასებაზე ორიენტირებული ინტერვიუს
წარმართვა;
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 ბავშვის გამოკვლევის დაგეგმვისა და მშობლის ინტერვიუირების, 
ინფორმაციის შეგროვებისა და ანამნეზის ჩვევების შემუშავება;

 ბავშვებთან და მოზარდებთან ჯგუფური მუშაობის დაგეგმვა და
ჩატარება;

 ბავშვისა და მოზარდის აქტუალური მდგომარეობის შეფასება,  
კოგნიტური, ემოციური და დისპოზიციური მახასიათებელების
გაზომვა,  მიღებულ შედეგებზე დაყრდნობით მშობელთა და
მასწავლებელთა კონსულტირება;

 სიმპტომატური (ამა თუ იმ პიროვნული ნიშნის გამოხატულების
ხარისხის დადგენა) და ტიპოლოგიური (მიღებული მონაცემების
ადგილისა და მნიშვნელობის განსაზღვრა ბავშვის მთლიან
დინამიკურ სურათში) ანალიზის გაკეთება;  

 პიროვნებათა შორის ურთიერთობების სტილის, მოტივაციური
მიმართულების, თვითშეფასების, სტრესზე რეაგირების ტიპის, 
ბავშვის ადაპტურობის დონის განსაზღვრა;

 რთული მრავალგანზომილებიანი ინსტრუმენტების ან
ინსტრუმენტთა ბატარეის გამოყენება, მათ საფუძველზე
მიღებული მრავალფეროვანი მასალის ინტერპრეტირება და
რაზიუმეს შედგენა; აღნიშნული უნარ–ჩვევები შესაძლებლობას
მისცემს მათ იმუშაონ  როგორც ბავშვებისა და მოზარდების, ისე
მოზრდილთა ფსიქოდიაგნოსტიკური შეფასების სფეროში;

კვლევითი უნარები: 

 გარკვეული ფსიქიკური მოვლენის შინაარსის შესწავლის
საფუძველზე შესაბამისი ცვლადების გამოყოფა და მათი
საკვლევი მეთოდების შერჩევა, მიღებული შედეგების
კვალიფიციურად აღწერა, წარმოდგენა და ინტერპრეტირება; 
მონაცემთა ანალიზის სტატისტიკური პროგრამის SPSS–ის
ძირითადი ოპერაციების გამოყენება;

 კვლევითი სამუშაოს დამოუკიდებლად დაგეგმვა და წარმართვა; 
კვლევის განსხვავებული მეთოდების – რაოდენობრივი, 
თვისებრივი, case-study – გამოყენების უნარ–ჩვევები;

შემოქმედებითი  და ინოვაციური უნარები: 
 შესასწავლი ფენომენის თავისებურებათა გათვალისწინებით  

საკვლევ ინსტრუმენტთა ბატარეის შექმნა, რომელიც
უზრუნველყოფს ამ მოვლენის მრავალმხრივი შეფასების
შესაძლებლობას;  

 საკონსულტაციო საქმიანობის პროცესში  ეკლექტური მიდგომის
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გამოყენება, რაც  კონკრეტული შემთხვევის  გათვალისწინებით
სხვადასხვა თერაპიული ტექნიკების ელემენტების გამოყენებას
გულისხმობს; 

 გარკვეული თეორიული კონსტრუქტის ემპირიულად შესწავლის
მიზნით  სადიაგნოსტიკო ინსტრუმენტის კონსტრუირება და მისი
ფსიქომეტრული მახასიათებლები  შემოწმება;  

ზოგადი / ტრანსფერული უნარები:
 დიალოგის წარმართვის, ნდობის და კეთილგანწყობის

ატმოსფეროს შექმნის უნარი;
 საჭირო მასალისა და ინფორმაციის მოპოვების, სათანადო სახით

მათი გაანალიზებისა და წარმოდგენის უნარი;
 იდეების პროდუცირების, სხვადასხვა შეხედულებათა

კრიტიკულად განხილვის, საერთოსა და განსხვავებულის
გამოყოფის საფუძველზე ახალი შეჯერებული პოზიციის
ჩამოყალიბება;

 ზეპირი და წერილობითი პრეზენტაციის უნარი, რაც გულისხმობს
მდიდარი ლექსიკის გამოყენებით აზრის მკაფიოდ და
გამართულად ჩამოყალიბებას, სათანადო ვიზუალური მასალის, 
დიაგრამების თუ გრაფიკების გამოყენებას; 

 თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით საჭირო
ლიტერატურის მოძიება, საქმიანი კონტაქტების დამყარება
უცხოელ კოლეგებთან.

კომუნიკაციის 
უნარი:

 ჯგუფში მუშაობის, საერთო საქმიანობის დაგეგმვისა და
განხორციელების უნარი;

 დისკუსიის წარმართვის, დამაჯერებელი და დასაბუთებული
მსჯელობის, ერთობლივი დასკვნის/ რეზიუმეს შემუშავების უნარი;  

 სხვადასხვა ტიპის რესპონდენტებთან –  ბავშვებთან, 
მოზარდებთან, მათ მშობლებთან თუ პედაგოგებთან – საუბრის
ადეკვატური სტილის, სათანადო ლექსიკის შერჩევის უნარი;

 საკონსულტაციო თუ სადიაგნოსტიკო სამუშაოს ჩასატარებლად
შესაბამისი გარემოს შექმნის უნარი;

 დიაგნოსტიკური დასკვნის, რეკომენდაციების ნათლად, 
ყველასთვის გასაგები ენითა და კორექტული ფორმით
მიწოდება; რეკომენდაციის შემუშავების პროცესში თავად
შესაფასებელი პიროვნების ან მასზე პასუხისმგებელი პირის
ჩართვა.

 კრიტიკული მსჯელობისა და შეფასების უნარი; 
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დასკვნის უნარი
 ბავშვისა და მოზარდის აქტუალური მდგომარეობის შეფასების

საფუძველზე დასკვნის/ დიაგნოზის დაწერა, გამოვლენილი
სირთულეების შესაძლო მიზეზთა გამოკვეთა და შემდგომი
განვითარების პროგნოზი; 

 საკონსულტაციოდ მოსულ ინდივიდთა თავისებურებებისა და მათ
წინაშე არსებული პრობლემების ხასიათის გაანალიზების
საფუძველზე  რელევანტური სამუშაო ტექნიკების შერჩევა.

სწავლის უნარი

 მიღებული ცოდნის საფუძველზე კონკრეტული თეორიული თუ
პრაქტიკული ამოცანების განსახორციელებლად საჭირო
ლიტერატურის მოძიება; 

 ახალი ინსტრუმენტების ათვისება და მათი კვალიფიციურად
გამოყენება;

 ცოდნის მუდმივი განახლებისაკენ და შევსებისაკენ სწრაფვა; 
სწრაფვა, დროულად გაეცნონ მათი სპეციალობისა და მომიჯნავე
დისციპლინების  სიახლეებს და მიღწევებს; 

 ახალი ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად ათვისების უნარი.

ღირებულებები:

 ბავშვის ფსიქოლოგიური შეფასებისა და მშობელთა
კონსულტირებისას პროფესიული ეთიკის ნორმების დაცვა;

 მეცნიერული კეთილსინდისიერება; ობიექტურობა და
პასუხისმგებლობა შესრულებულ სამუშასთან დაკავშირებით; 

 საკუთარი კომპეტენციის საზღვრების აღიარება; 
 თვითრეალიზაციისაკენ სწრაფვა;
 ტოლერანტობა განსხვავებული აზრისა და შეხედულებების

მქონე ადამიანების მიმართ. 
სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

გამოიყენება სწავლების მეთოდთა ფართო სპექტრი. სასწავლო კურსის ხასიათი, 
მიზნები და

ამოცანები დიდწილად განსაზღვრავს იმას, თუ რომელ მეთოდებს ენიჭება
უპირატესობა ამ

კონკრეტული საგნის სწავლებისას. 

� მასალის მიწოდება ახსნა–განმარტებითი მეთოდით – მსჯელობა მოცემული საკითხის
ირგვლივ; მასალის გადმოცემისას პედაგოგს მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი/ 
ემპირიული მასალა, რომლის განხილვა ხდება შესასწავლი თემის ფარგლებში. 

� წერითი მუშაობის მეთოდი – წიგნზე მუშაობა, ამა თუ იმ თემასთან დაკავშირებული
თეორიული მასალის მოძიება, მისი გაანალიზება, ზეპირი პრეზენტაციისა და
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წერილობითისახით წარმოდგენა; დამოუკიდებელი პრაქტიკული სამუშაოს /კვლევის
შედეგების საფუძველზე გაკეთებული ინტერპრეტაციის წარმოდგენა; დიაგნოსტირების
შედეგების მიხედვით შეფასების და ინტერვენციის პროგრამის წერილობით მომზადება/ 
განხილვა; 

� პრაქტიკული მეთოდები – საკვლევ ინსტრუმენტთან მუშაობის სწავლება; კურსის
განმავლობაში შესწავლილი მეთოდის/ ინსტრუმენტის ჩატარება, მონაცემთა
დამუშავება და ანალიზი; სადიაგნოსტიკო ინსტრუმენტის გამოყენებით შეფასების
დამოუკიდებლად განხორციელება; 

� ჯგუფური მუშაობა – დამოუკიდებელი სამუშაოს ფარგლებში მოპოვებული მასალის
ჯგუფთან ერთად განხილვა; საექსპერტო შეფასების მოდელირება; როლური და
სიტუაციური თამაშები, თერაპევტი – კლიენტის როლური გათამაშება (შესწავლილ
თერაპიულ ტექნიკებზე დაყრდნობით) და შემდეგ წინასწარ განსაზღვრული
კრიტერიუმის მიხედვით დამკვირვებლის წერილობითი შეფასების განხილვა; 
მონაცემთა წარმოდგენის საუკეთესო ფორმატის ერთობლივად შემუშავება; 

� ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება დემონსტრირების მეთოდის გამოყენებით: 
ტრეინინგი/ ინტერვიუს ჩატარების დემონსტრირება; ფოკუს–ჯგუფური დისკუსიის და
ინდივიდუალური ინტერვიუს ჩატარების დემონსტრირება; ინდივიდუალური და
ჯგუფური დავალებების მიცემა და ანალიზის ტექნიკის ჩვენება; სტატისტიკურ პროგრამა
SPSS–ის სათანადო ოპერაციების ჩვენება და სწავლება; 

� შემთხვევის ანალიზი – საკვლევი შემთხვევის მოძიება; განსაკუთრებით რთული
შემთხვევების შესწავლისა და საკონსულტაციო მეთოდებისა და გზების ერთობლივად
შერჩევა ან შემუშავება; case–study მეთოდის გამოყენებით ჩატარებული კვლევის
შედეგების წარმოდგენა და მათი განხილვა განსხვავებული მიმართულების
ფსიქოთერაპიული თეორიების ჭრილში;

� გონებრივი იერიში (Brain storming) და დისკუსია - კონკრეტული თემის ფარგლებში
გარკვეული საკითხის/ პრობლემის გარშემო მსჯელობა; განსხვავებული აზრებისა და
იდეების ჩამოყალიბება; მათ საფუძველზე პრობლემის გადაწყვეტის საუკეთესო გზების
დასახვა.

ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის მიერ სასწავლო პროცესში განხორციელებული სამუშაოს შედეგები
ფასდება მრავალკომპონენტიანი მეთოდით (დასწრება სააუდიტორო და სამუშაო
ჯგუფის მეცადინეობებზე, კოლოკვიუმი, პრაქტიკული სამუშაოს შესრულება, 
პრეზენტაცია, დასკვნითი გამოცდა). თითოეული კომპონენტის წილი საბოლოო
შეფასებაში, რომელიც განისაზღვრება 100 ქულით, დამოკიდებულია სასწავლო
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კურსის სპეციფიკაზე და მის მიზნებზე.  იმისდა მიხედვით, ეს კურსი უფრო თეორიული
თუ პრაქტიკული ხასიათისაა, დასკვნით გამოცდაზე დაშვების წინაპირობა შეიძლება
იყოს, მინიმუმ, 11–დან 21–მდე ქულების დაგროვება დანარჩენ კომპონენტებში.
სტუდენტი, რომელიც მიიღებს დასკვნითი გამოცდისთვის გათვალისწინებული
მაქსიმალური ქულების ნახევარს ან მასზე ნაკლებს, ვალდებულია გადააბაროს
გამოცდა.  გავლილი კურსის ათვისების დონის საბოლოო შეფასებისას დაგროვებულ
ქულებს ემატება დასკვნით გამოცდაზე მიღებული ქულა. საბოლოო შეფასება
გამოიყვანება შეფასების 7–ბალიანი სისტემის მიხედვით: 

A - ფრიადი         91 - 100   ქულა

B  - ძალიან კარგი 81 - 90    ქულა

C - კარგი             71 - 80    ქულა

D - დამაკმაყოფილებელი     61 - 70   ქულა

E - საკმარისი                  51 - 60    ქულა

Fx - ვერ ჩააბარა (ექვემდებარება გადაბარებას)     45 - 50    ქულა

F -   ჩაიჭრა (სტუდენტმა კრედიტის მიღებისთვის ხელახლა უნდა გაიაროს კურსი)        < 
44      ქულა

სტუდენტების ნამუშევრები, განსაკუთრებით ეს ეხება პრეზენტაციებს, 
კოლოკვიუმებს და დასკვნით გამოცდას, განიხილება სამუშაო ჯგუფის ან სპეციალურად
ამისთვის განკუთვნილ შეხვედრაზე. შეხვედრების მთავარი მიზანია აღინიშნოს
სტუდენტების მიღწევები და გაანალიზდეს ტიპური შეცდომები, რათა ხელი შეეწყოს
მასალის უკეთ ათვისებისა და სწავლის პროცესის გაუმჯობესებას.     

საკონტაქტო პირი: ლუიზა არუთინოვი, მანანა მელიქიშვილი
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პროგრამის  სახელწოდება: შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია,  Work and 
Organizational Psychology

მისანიჭებელი  კვალიფიკაცია: 

შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის მაგისტრი, Master of Arts in Work and 
Organizational Psychology

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 ECTS კრედიტი;

სწავლების ენა: ქართული
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     საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: ორგანიზაციის ფსიქოლოგია უდიდესი
სამეცნიერო და ამავდროულად პრაქტიკული მნიშვნელობის მატარებელი დარგია. 
შესაბამისად, პროგარამის მიზანია მოამზადოს მკვლევარები და პრაქტიკოსი
ფსიქოლოგები შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიაში, რომელთაც, 
სამეცნიერო ცოდნაზე დაყრდნობით, შეეძლებათ ორგანიზაციაში ადამიანის
ქცევის განმაპირობებელი ფაქტორების, ადამიანსა და ორგანიზაციას შორის
ურთიერთმქმედების სისტემური ანალიზი და ადამიანური რესურსის
ეფექტურობის პროექტირება. სამაგისტრო პროგრამის მიზანია სტუდენტებმა
გაიღრმავონ ცოდნა  შემდეგი მიმართულებით: პერსონალის შერჩევისა და
შეფასების მეთოლოგიური პრინციპები,  შესრულებული სამუშაოს შეფასება, 
სამუშაოს ანალიზი, ორგანიზაციული კულტურა დაღირებულებები, პერსონალის
სოციალიზაცია, პროფესიული სტრესი, გადაწყვეტილების მიღების პროცესები
ორგანიზაციაში, საკომპენსაციო სისტემისა და სამოტივაციო პოლიტიკის  დაგეგმვა, 
ორგანიზაციული და მარკეტინგული კვლევა, გუნდური მუშაობის პრინციპები, 
ფსიქომეტრული ანალიზი, რეკლამის ფსიქიოლოგია  და სხვა. პროგრამა იძლევა  
შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის დარგში კვლევითი მუშაობის
დამოუკიდებელი დაგეგმვისა და განხორციელების კომპეტენციების შეძენისა და
პროფესიული ჩვევების სრულყოფის საშუალებას.

სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების წინაპირობები.

აუცილებელი საკავალიფიკაციო მოთხოვნები

- ბაკალავრის ხარისხი

- ერთ-ერთი უცხოური ენის (ინგლისური, ფრანგული, გერმანული) ცოდნა B1 დონეზე. 
სასურველია (არასავალდებულო მოთხოვნა): მონაწილეობა სტუდენტთა სამეცნიერო
კონფერენციებში ერთიანი საფაკულტეტო გამოცდები უნდა მოიცავდეს გამოცდას(ებს):

- შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია. გამოცდის ფორმატს განსაზღვრავს და
საგამოცდო პროგრამას ადგენს სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი. გამოცდას
იბარებს მიმართულების პროფესორებით დაკომპლექტებული კომისია.

- უცხოური ენა (თსუ უცხო ენების ფაკულტეტი ან საგამოცდო ცენტრი)

     სწავლის შედეგი

სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში მაგისტრი გაიღმავებს ცოდნას შრომისა და
ორგანიზაციის ფსიქოლოგიაში, გაეცნობა უახლეს ლიტერატურასა და კვლვებს
შრომისა და ორგანიზაციის ფსქოლოგიის ცალკეულ მიმართულებაში, შეისწავლის
ორგანიზაციული კვლევის მეთოდოლოგიასა და მეთოდებს, შეიძენს მიღებული
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ცოდნის პრაქტიკულად გამოყენებისა და პრობლემების გადაჭრის უნარს
დისციპლინასთან დაკავშირებულ ან მომიჯნავე კონტექსტში.  პროგრამის
დასრულების შემდეგ მაგისტრი შეძლებს ორგანიზაციისა და ორგანიზაციული
ქცევის ანალიზს სამ განსხვავებულ კონცეპტუალურ დონეზე: 1. ორგანიზაციის
სტრუქტურა და ფუნქციონირება, 2. ჯგუფის შემადგენლობა და ურთიერთობა, 
3. პიროვნება და ორგანიზაციული ქცევა.  სამაგისტრო პროგრამა ხელს
შეუწყობს  კვლევითი პოტენციალის განვითარებას ამ დონეების
ურთიერთქმედების შესასწავლად და სისტემური შედარებითი ანალიზის
ჩასატარებლად. მაგისტრს შეეძლება  იკვლიოს, გაანალიზოს კონტექსტური
ცვლადების გავლენა ორგანიზაციულ სტრუქტურასა და ფუნქციონირებაზე, 
ჯგუფის კომპოზიციისა და ურთიერთობების კავშირის კონტექსტურ და
სტრუქტურულ ცვლადებთან. ინდივიდულური ქცევისა და პიროვნებების
შესწავლა კონტექსთან, სტრუქტურასთან და ჯგუფურ ქცევასთან მიმართებაში..

კომპეტენციები: სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრანტები შეიძენენ
შემდეგ კომპეტენციებს:

ცოდნა:

--- შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის სფეროში უახლეს მიღწევებზე
დამყარებული ცოდნა;

--- კვლევითი სტრატეგიების/მეთოდების, აგრეთვე, მათი გამოყენების პრინციპების
შესახებ ცოდნა.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:

--- გამოყენებითი კვლევითი საქმიანობის დამოუკიდებლად დაგეგმვა, კვლევის
წარმართვა, საკვლევი სფეროსთვის ადეკვატური კვლევითი სტრატეგიის,
მეთოდის შერჩევა/გამოყენება და მოპოვებულ მონაცემთა ინტერპრეტაცია;

--- ახალი ცოდნის შექმნაზე ორიენტირებული ახლებური კვლევითი და
ანალიტიკური მეთოდებისა და მიდგომების შემუშავება;

--- შეძენილი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების პრაქტიკაში გამოყენება  (ორგანიზაციული
კვლევა, ორგანიზაციული პრობლემების იდენტიფიკაცია, პრობლემათა
დაძლევის სტრატეგიების შემუშავება, პერსონალის შერჩევის მეთოდების
აპრობაცია ტესტის კლასიკური თეორიის ბაზაზე და სხვა).

დასკვნის უნარი:

--- შრომისა და ორგანიზაციის სფეროსთვის აქტუალური საკითხების პრობლემური
გააზრება, ტრადიციული და ახალი  მიდგომების კრიტიკული ანალიზი, სინთეზი
და შეფასება; 
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--- პრობლემის გადასაჭრელად სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილების
დამოუკიდებლად მიღება.

 კომუნიკაციის უნარი – ახალი და არსებული ცოდნის ურთიერთმიმართების
დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენა, ასევე საერთაშორისო
სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატურ პოლემიკაში ჩართვა

 ცოდნის ტრანსფერის, მოვლენათა კრიტიკული ანალიზისა და სინთეზის, 
ახალი იდეების გენერირების, ცოდნის მუდმივი განახლების   უნარები.           

 სწავლის უნარი: არსებული ცოდნის გაფართოებისა თუ ინოვაციური
მეთოდების გამოყენების მზაობა.

      ღირებულებები: 

პროგრამა ორიენტირებულია შემდეგ ღირებულებათა დამკვიდრებაზე:

--- პროფესიული ეთიკური ნორმების დაცვა (კვლევებში მონაწილე ადამიანთა
უფლებების დაცვა, რეალური კვლევითი მონაცემების წარდგენა და სხვა);

--- ღირებულებათა (შრომითი განწყობები და ღირებულებები, ორგანიზაციული
ღირებულებები და კულტურა) დამკვიდრების  გზების კვლევა და მათ
დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავება;

--- მრავალეროვან კოლექტივში თანამშრომლობისთვის ეთიკური სტანდარტების
გაცნობიერება და დაცვა; 

საზოგადოდ, საქმიან ურთიერთობებში ეთიკური ნორმების დაცვა.

სწავლის შედეგის მიღწევის მეთოდები

პროგრამის ფარგლებში გამოყენებულია სწავლების შემდეგი მეთოდები:

- სალექციო, ახსნა–განმარტებითი მეთოდი

-დისკუსია, დებატები

- ჯგუფური მუშაობა (cooperative/ collaborative)

- შემთხვევის ანალიზი

- როლური და სიტუაციური თამაშები

- წიგნზე მუშაობის მეთოდი; წერითი მუშაობის მეთოდი (თეზისების შედგენა,
რეფერატის, ან ესეს შესრულება). -
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- პრაქტიკული მეთოდები – სტუდენტი შეძენილი ცოდნის საფუძველზე მენტორის
ხელმძღვანელობით ახორციელებს პრაქტიკულ აქტივობებს, იძენს გამოცდილებას და
იმყარებს ცოდნას. შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის
ფარგლებში მაგისტრანტს საშუალება აქვს გაიროს სტაჟირება/პრაქტიკა ადამიანური
რესუსრსის მენეჯმენტის ცენტრში, გამოცდების ეროვნულ ცენტრში, შ.პ.ს „მობიტელსა“ 
და შპს ,,PSP“–ში.

სტუდენტთა ცოდნის შეფასების სისტემა

სტუდენტთა ცოდნის შეფასება ხდება თითოეული საგნის სილაბუსში აღწერილი
მეთოდით. სხვადასხვა სასწავლო კურსის შეფასების კრიტერიუმები, კურსის
სპეციფიკიდან გამომდინარე, განსხვავებულია. პროგრამის ფარგლებში ძირითადად
გამოყენებულია შეფასების შემდეგი ფორმები:

--- აქტიურობა სასემინარო, ან პრაქტიკულ მეცადინეობაზე
--- საპრეზენტაციოდ მომზადებული მოხსენება
--- წერითი და ზეპირი საშინაო დავალებები
--- შუალედური გამოცდა
--- საბოლოო გამოცდა

სილაბუსებში დასკვნით გამოცდასთან ერთად გათვალისიწნებულია შუალედური
შეფასებები.  თითოეული სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება  ხორციელდება
100 ქულიანი სისტემით.

საკონტაქტო პირი: ია კუტალაძე



129

სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: სოციალური, პოლიტიკური და კულტურული
ფსიქოლოგია Social, Political and Cultural Psychology

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: სოციალური ფსიქოლოგიის მაგისტრი MA in Social Psychology.

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

სამაგისტრო პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

სწავლების ენა: ქართული

სამაგისტრო პროგრამის მიზანი:

სოციალური ფსიქოლოგიის კონცენტრაციის აქტუალობა და მიზნები: პროგრამის
მიზანია სტუდენტებმა მიიღონ ღრმა ცოდნა ფსიქოლოგიის ისეთ ფუნდამენტურ დარგში
როგორიცაა - სოციალური ფსიქოლოგია. შეისწავლონ ადამიანის სოციალურ ბუნება, 
სოციალურ ფსიქოლოგიური ფენომენები, პიროვნების სოციალური მახასიათებლებისა და
სოციალური გარემოს გავლენა ადამიანის ქცევაზე. 

პოლიტიკური ფსიქოლოგიის კონცენტრეაციის აქტუალობა და მიზნები: პოლიტიკური
ფსიქოლოგია შეისწავლის ფსიქოლოგიური ფაქტორების როლს ინდივიდისა და ჯგუფების
პოლიტიკური ქცევის რეგულაციაში და პირიქით, პოლიტიკური ფაქტორების და მოვლენების
გავლენას ფსიქიკურ პროცესებზე. ის თანამედროვე ფსიქოლოგიურ თეორიებს, ცნებებს და
მეთოდებს იყენებს პოლიტიკოსების პიროვნული თავისებურებების, მათი
გადაწყვეტილებების და ქცევების ასახსნელად. ასევე, პოლიტიკური ფსიქოლოგიის
ინტერესის სფეროშია პოლიტიკური ჯგუფების დინამიკისა და ჯგუფთაშორისი
ურთიერთობების ფსიქოლოგიური ფაქტორების ანალიზი. ინდივიდებისა და ჯგუფების
ძალაუფლებისაკენ სწრაფვის, მოტივაციის, მიღწევის და ძალაუფლების შენაჩუნების
ტექნოლოგიების ფსიქოლოგიური და სოციალურ ფსიქოლოგიური მექანიზმების შესწავლა. 
აქედან გამომდინარე, კურსის მიზანია, მოამზადოს მკვლევარი/პრაქტიკოსი, რომელსაც
შეეძლება თავისი ცოდნის გამოყენება პოლიტიკაში ჩართულ პიროვნებებთან და ჯგუფებთან
ურთიერთობაში, კერძოდ, უშუალოდ პოლიტიკურ პროცესებთან და მოვლენებთან
დაკავშირებული ინფორმაციის შეგროვება, გაანალიზება, წარდგენა, დასაბუთებული
რეკომენდაციების გაცემა და კონსულტაციების გაწევა, შესაბამისი პირებისა და
ორგანიზაციებისათვის. ასევე, სამეცნიერო კვლევითი და პედაგოგიური საქმიანობა თავისი
კომპეტენციის ფარგლებში.

კულტურული ფსიქოლოგიის კონცენტრაციის აქტუალობა და მიზნები: დღეისათვის, 
კულტურული ფსიქოლოგია წარმოადგენს თანამედროვე ფსიქოლოგიის ერთ-ერთ
სწრაფად განვითარებად დარგს, რომელიც წარმოიშვა ფსიქოლოგიისა და სხვა მოსაზღვრე
დარგების, პირველ რიგში კი ეთნოლოგიისა და კულტურული ანტროპოლოგიის
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გადაკვეთაზე. მან განსაკუთრებული აქტუალობა შეიძინა ერთის მხრივ, გლობალიზაციის
პროცესის დაჩქარებისა და მეორე მხრივ, ამ პროცესისადმი სხვა და სხვა ფორმით გაწეული
“კულტურული” წინააღმდეგობის პროცესში. მის განვითარებას, განსაკუთრებული
მნიშვნელობა ენიჭება მცირე სახელმწიფოებისა და ერების კულტურული “გადარჩენის” 
თვალსაზრისით. კულტურული ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის მთავარი მიზანია
სტუდენტებს მისცეს გაღრმავებული ცოდნა კულტურულ ფსიქოლოგიაში, მის კვლევის
მეთოდებსა და მოსაზღვრე დარგებში, გამოუმუშაოს მკვლევარისათვის აუცილებელი უნარ-
ჩვევები. აგრეთვე, სტუდენტმა შეასრულოს თეორიული და ემპირიული კვლევითი
საქმიანობა და დაწეროს მაღალ დონეზე შესრულებული სამაგისტრო შრომა.

სამაგისტრო პროგრამის ამოცანებია: 

� ცოდნა:
• სოციალურ ფსიქოლოგიაში;
• პოლიტიკურ ფსიქოლოგიაში;
• კულტურულ ფსიქოლოგიაში;
• კვლევის რაოდენობრივ და თვისობრივ მეთოდებში;
• ფსიქოლოგიის თანამედროვე მიმდინარეობებში;
• მონაცემტა სტატისტიკური დამუშავების მეთოდებში;
• ფსიქოლოგიის სხვა მონათესავე სფეროებში.

კვლევა:
• ექსპერიმენტული კვლევის პრაქტიკული ჩვევების შეძენა;
• კვლევის ჰიპოთეზების ფორმულირება და მათი ექსპერიმენტული შემოწმება;
• კვლევის შედეგების ანალიზი, განზოგადება და დასკვნის გაკეთება.

ცოდნისა და ჩვევების პრაქტიკული გამოყენება
• სოციალურ ფსიქოლოგიურ პრობლემებთან დაკავშირებულ საკითხებზე
კონსულტაციების გაცემა; 
• პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით კონსულტაციების გაცემა; 
• კულტურული კონტექსტის გათვალისწინება პრაქტიკულ საქმიანობაში;
• პრაქტიკული და გამოყენებითი კვლევების ჩათარება;
• გამოყენებითი კვლევების ანგარიშის დაწერა.

სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების წინაპირობები: 
სამაგისტრო პროგრამაში შეიძლება მონაწილეობა მიიღონ პირებმა, ვისაც აქვს: 
ბაკალავრის ხარისხი.
ინგლისური ენის ცოდნა B1 დონეზე. 
სამაგისტრო პროგრამაში ჩასარიცხად აუცილებელია: 
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• საერთო სამაგისტრო გამოცდის ქულა; 
. წერითი გამოცდა სოციალურ ფსიქოლოგიაში; 
• სამოტივაციო წერილი;

სწავლის შედეგები:
დარგობრივი კომპეტენციები:

 ცოდნა და გაცნობიერება: 
ცოდნა სოციალური ფსიქოლოგიის, პოლიტიკური ფსიქოლოგიის და კულტურული
ფსიქოლოგიის  დარგებში:
• აღნიშნული დარგების ძირითადი ცნებების ცოდნა და გააზრება;
• აღნიშნული დარგების ძირითადი თეორიული მიმდინარეობების ცოდნა და გააზრება;
• აღნიშნული დარგების მეთოდოლოგიის და პრინციპების ცოდნა;
• აღნიშნული დარგების ძირითადი ფენომენების ცოდნა;

 ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:
• პრაქტიკული და გამოყენებითი კვლევის დაგეგმვა და  ჩატარება;
• მონაცემების შეგროვება და გაანალიზება;
• კვლევის შედეგების ინტერპრეტაცია და პრობლემის განსაზღვრა;
• კვლევის ანგარიშის დაწერა;
• კონკრეტული პრობლემის მიხედვით მისი გადაწრვეტის სტრატეგიისა და ტაქტიკის
შემუშავება;
• კონსულტაციის გაცემა:
• პრობლემის გადაჭრის მონიტორინგი.

 ზოგადი /ტრანსფერული კომპეტენციები:
• მულტიდისციპლინურ გუნდში მუშაობა;
• პროფესიული ეთიკის ცოდნა.

 დასკვნის უნარი:
 ინფორმაციის შედარებითი ანალიზი, 
 არგუმენტაციისა და კრიტიკული ანალიზის უნარი, 
 ფაქტებისა და იდეების სისტემატიზაცია, ანალიზი და შეფასება,
 ჰიპოთეზის ფორმულირება.

 კომუნიკაციის უნარი
 მშობლიურ ენაზე საკუთარი მოსაზრებებისა და კვლევითი ანგარიშის ნათლად 

და მკაფიოდ ჩამოყალიბება; 
 დისკუსიის წარმართვა და პოლემიკის კორექტულად წარმოების ჩვევები;
 ელექტრონულ საძიებო სისტემებში საჭირო ინფორმაციის მოძიება;
 კვლევის შედეგების ეფექტურად წარმოდგენა და პრეზენტაცია;
 ჯგუფში მუშაობა და თანამშრომლობა;
 დამარწმუნებელი კომუნიკაციის უნარი;
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 ემპათია.
 სწავლის უნარი:

 დამოუკიდებელი მუშაობა და დასწავლის სხვადასხვა სტრატეგიის გამოყენება; 
 დროის ორგანიზებისა და დაგეგმვის უნარი; 
 დამოუკიდებლად მასალის ორგანიზება და სტრუქტურირება;
 გამოცდილებისა და უკვე დასწავლილის ახალ ცოდნასთან დაკავშირება;
 სხვადასხვა სფეროში მიღებული ცოდნის კომბინირება და ინტეგრირება.

 ღირებულებები:
 ფსიქოლოგის საქმიანობის ეთიკური ნორმების დაცვა, 
 დამკვეთის უფლებების პატივისცემა, 
 დამკვეთის შესახებ ინფორმაციის კონფიდენციალობის დაცვა,
 სამოქალაქო საზოგადოებისათვის დამახასიათებელი დემოკრათიული

ღირებულებების პატივისცემა და მათი საზოგადოებაში დანერგვის ხელშეწყობა. 

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები

ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი. 

წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს სტუდენტების მიერ პრაქტიკული
დავალებების შესრულებას და აუდიტორიაში წაკითხვა-განხილვას; ასევე გულისხმობს ესსესა
თუ რეფერატის დაწერას. 

დისკუსია/დებატები – დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა ჩართულობის
ხარისხსა და აქტივობას. დისკუსია შესაძლებელია გადაიზარდოს კამათში. ეს პროცესი არ
შემოიფარგლება მხოლოდ პროფესორის მიერ დასმული შეკითხვებით. ეს მეთოდი
უვითარებს სტუდენტს კამათისა და საკუთარი აზრის დასაბუთების უნარს.

ელექტრონული სწავლებით - შერეული ფორმა, რომელიც არ გამორიცხავს საუდიტორიოო
მეცადინეობებს, არამედ მისი მეშვეობით პროფესორი ამრავლფეროვნებს კურსს. 
პროფესორი ელექტრონულ პორტალზე ანთავსებს სასწავლო მასალებს, პრეზენტაციებს; 
სხვადასხვა ვიდეო თუ აუდიო ფაილებს; იყენებს სასწავლო ფორუმებს, როგორც სტუდენტთა
დისკუსიის ერთ-ერთ ფორმას; მიმართავს ელექტრონულ ტესტირებას, როგორც შუალედური
ან დასკვნითი გამოცდის ფორმას; 

ჯგუფური მუშაობა - ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს სტუდენტთა ჯგუფებად დაყოფას და
მათთვის სასწავლო დავალების მიცემას. ჯგუფის წევრები ინდივიდუალურად ამუშავებენ
საკითხს და პარალელურად უზიარებენ მას ჯგუფის დანარჩენ წევრებს. დასახული ამოცანიდან
გამომდინარე შესაძლებელია ჯგუფის მუშაობის პროცესში წევრებს შორის მოხდეს ფუნქციების
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გადანაწილება. ეს სტრატეგია უზრუნველყოფს ყველა სტუდენტის მაქსიმალურ ჩართულობას
სასწავლო პროცესში.

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - სასწავლო მეთოდი, რომელიც ახალი ცოდნის
მიღების და ინტეგრაციის პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს პრობლემას. 

შემთხვევის ანალიზი (Case study) - პროფესორი სტუდენტებთან ერთად ლექციაზე განიხილავს
კონკრეტულ შემთხვევებს - მაგალითებს მედიიდან, რომლებსაც ყოველმხრივ და
საფუძვლიანად შეისწავლიან. 

გონებრივი იერიში (Brain storming) - ეს მეთოდი გულისხმობს კონკრეტული თემის
ფარგლებში კონკრეტული საკითხის/პრობლემის შესახებ მაქსიმალურად ბევრი, 
რადიკალურად განსხვავებული, აზრის, იდეის ჩამოყალიბებასა და მისი გამოთქმის
ხელშეწყობას. აღნიშნული მეთოდი ხელს უწყობს პრობლემისადმი შემოქმედებითი მიდგომის
განვითარებას. 

როლური და სიტუაციური თამაშები - სტუდენტს საშუალებას აძლევს სხვადასხვა პოზიციიდან
შეხედოს საკითხს და ეხმარება მას ალტერნატიული თვალსაზრისის ჩამოყალიბებაში. ისევე
როგორც დისკუსია, როლური თამაშებიც უყალიბებს სტუდენტს საკუთარი პოზიციის
დამოუკიდებლად გამოთქმისა და კამათში მისი დაცვის უნარს. დემონსტრირების მეთოდი – ეს
მეთოდი ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენას გულისხმობს. შედეგის მიღწევის
თვალსაზრისით ის საკმაოდ ეფექტურია. ხშირ შემთხვევაში უმჯობესია, მასალა
ერთდროულად აუდიო და ვიზუალური გზით მიეწოდოს სტუდენტებს. შესასწავლი მასალის
დემონსტრირება შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც მასწავლებლის, ისე სტუდენტის
მიერ. ეს მეთოდი გვეხმარება თვალსაჩინო გავხადოთ სასწავლო მასალის აღქმის სხვადასხვა
საფეხური, დავაკონკრეტოთ, თუ რისი შესრულება მოუწევთ სტუდენტებს დამოუკიდებლად; 
ამავე დროს, ეს სტრატეგია ვიზუალურად წარმოაჩენს საკითხის/პრობლემის არსს. 

ახსნა–განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. 
პროფესორს მასალის გადმოცემისას, მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის
დაწვრილებით განხილვაც ხდება მოცემული თემის ფარგლებში. 

ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს პროფესორისა და სტუდენტის აქტიურ
ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული
მასალის პრაქტიკული ინტერპრეტაცია.

პროფესორი შესაძლოა იყენებდეს ზემოთჩამოთვლილ ერთ ან რამდენიმე მეთოდს ან
ნებისმიერ სხვა მეთოდს კონკრეტული სასწავლო ამოცანიდან გამომდინარე.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა
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სტუდენტის ცოდნა ფასდება თსუ-ში დადგენილი და მიღებული შეფასების სისტემით. 

განვლილი კურსის ათვისების დონის საბოლოო შეფასება შემდეგნაირად მოხდება: 
სილაბუსით გათვალისწინებული შეფასების კომპონენტების მიხედვით  დაგროვილ
ქულებს დაემატება საბოლოო წერით გამოცდაზე მიღებული ქულა. საბოლოო
შეფასება გამოიყვანება შეფასების 7-ბალიანი სისტემით: 

A _ უმაღლესი                      91 _ 100   ქულა

B  _ ძალიან კარგი                81 _ 90   ქულა

C _ კარგი                               71 _ 80   ქულა

D _ დამაკმაყოფილებელი    61 _ 70   ქულა

E _ საკმარისი                       51 _ 60   ქულა

Fx _ ჩაჭრილი

(ექვემდებარება გადაბარებას)  45 - 50   ქულა

F_ ჩაჭრილი

(არ ექვემდებარება გადაბარებას)         < 44   ქულა

კრედიტი  მიენიჭება თუ გადალახავს 51 ქულას.

სამაგისტრო შრომა: სოციალურ, პოლიტიკურ ან კულტურული ფსიქოლოგიის
სფეროში ექსპერიმენტული ან ემპირიული კვლევა. კვლევითი ნაშრომის შეფასება 100 
ქულიანია. შეფასება ხდება შემდეგი კრიტერიუმებით:

კვლევითი ნაშრომის შეფასების სქემა

შეფასების კრიტერიუმი - ქულა

1 საკითხზე თანამედროვე ლიტერატურის კრიტიკული ანალიზი 10

2 საკითხის დაყენება, ჰიპოთეზის, კვლევის მიზნისა და ამოცანების ფორმულირება
10
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3 ექსპერიმენტული კვლევის დაგეგმვა და დიზაინი 10

4 შედეგების ანალიზი ამოცანებისა და კვლევის ჰიპოთეზის მიხედვით10

5 სტატისტიკური მეთოდების ცოდნა და ადეკვატური გამოყენება მონაცემთა
დამუშავებისათვის 10

6 მონაცემების თეორიული ინტერპრეტაციის უნარი და არსებულ კვლევებთან
მიღებული შედგების მიმართება 10

7 დასკვნების შესაბამისობა კვლევის ჰიპოთეზასა და ამოცანებთან 10

8 ნაშრომის სტრუქტურა და გაფორმება თვალსაჩინო საშუალებებით 10

9 ნაშრომის ენობრივ-გრამატიკული მხარე 10

10 კვლევის ორგანიზება, წარმართვა და მონაცემების შეგროვების აკურატულობა
10

სადიპლომო ნაშრომი დაცულად ჩაითვლება თუ სტუდენტი გადალახავს 61 ქულას.

საკონტაქტო პირი: შალვა აბზიანიძე
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განწყობის ფსიქოლოგია, კვლევა და კონსულტირება Psychology of Attitude, Research 
and Counceling

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფსიქოლოგიის მაგისტრი (განწყობის 
ფსიქოლოგია, კვლევა და კონსულტირება) MA Psychology (Psychology of Attitude, 

Research and Counceling)

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

სამაგისტრო პროგრამი სმოცულობა: სამაგისტრო პროგრამის მოცულობა
განისაზღვრება 120 კრედიტის ოდენობით.

სწავლების ენა: ქართული

პროგრამის მიზანი 

განწყობის ფსიქოლოგია ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანისი ზოგადფსიქოლოგიური 
თეორიაა, რომელსაც ძალუძს ადამიანის ფსიქიკური აქტივობის ახსნა, ანალიზი. 
სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, ამ თეორიაზე დაყრდნობით, ფსიქოლოგიური, 
ფსიქოთერაპიული პროცესების კვლევა და მონაცემთა პრაქტიკული გამოყენება. 
პროგრამა ითვალისწინებს სამაგისტრო დონეზე მთლიან პიროვნული თეორიების 
შესწავლას მათ შედარებით ანალიზს და კვალიფიკაციის ამაღლებას განწყობის 
ფსიქოლოგიაში, ფსიქოლოგიურ კონსულტირებასა და ფსიქოთერაპიაში; პროფესიულ 
განათლებას განწყობის თეორიის სფეროში, კერძოდ სენსორული, მოტორული, 
სოციალური განწყობების შესწავლას და მათი მოქმედების კანონზომიერებების 
ათვისებას; განწყობის ფენომენთან დაკავშირებული განსხვავებული შეხედულებების 
შემეცნებას, რომელიც არსებობს ქართულ, ამერიკულ და ევროპულ სკოლებს შორის,
თანამედროვე გაცნობას; პიროვნების ფსიქოლოგიური დახმარების თეორიებისა და 
ტექნიკების ათვისებას. პროგრამის მიზანია თანამედროვე ფსიქოდინამიკური და 
ჰუმანისტურ-ეგზისტენციალური ფსიქოთერაპიული და ფსიქოკონსულტაციური 
მეთოდების და მოდელების სწავლება; მისი ამოცანაა სტუდენტების ფოკუსირება 
მოახდინოს განწყობის ფსიქოლოგიურ მთლიან პიროვნებისეულ მიდგომაზე; ამ 
მიმართულების ფილოსოფიური, თეორიული საფუძვლებისა და გამოყენებით 
ფსიქოლოგიაში განწყობის ჩამოყალიბებისა და შეცვლის კანონზომიერებათა 
შესწავლაზე; კვლევის მეთოლოგიის ათვისებასა და განწყობის კანონზომიერებათა 
პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენებაზე

სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების წინაპირობები 
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•ბაკალავრის ხარისხი ან სპეციალისტის დიპლომი (ან ერთ საფეხურიანი სწავლების 
დიპლომის)  ფლობა ნებისმიერ სპეციალობაში. 

•საუნივერსიტეტო მოთხოვნების გარდა მაგისტრატურაში ჩამბარებლებისათვის 
აუცილებელია მოტივაციის წერილის წარმოდგენა, რომელშიც ასახული იქნება 
აპლიკანტის სურვილი, მოლოდინი, მოტივაცია და ხედვა თუ რატომ აბარებს ის 
კონკრეტულად ამ სპეციალობაზე. დამატებით აპლიკანტს შეუძლია წარმოადგინოს 
ნებისმერი ინფორმაცია, რომელიც ასახავს მის აქტივობას,  კვალიფიკაციის დონეს ან 
სამუშაო გამოცდილებას სამეცნიერო ან პრაქტიკული საქმიანობის თვალსაზრისით; 

•სამუშაო გამოცდილება არ არის სავალდებულო და ამ პროგრამაზე ჩაბარების 
უფლება აქვს 2010 წლის ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულს. 

• მისაღები გამოცდები უნდა ჩატარდეს წერითი ფორმით. წერითი გამოცდის დრო 3 
საათი. ამ სამაგისტრო პროგრამის მსურველებთან საბოლოო ჩარიცხვამდე 
აუცილებლი კომპონენტი უნდა იყოს ინტერვიუ პროგრამის ხელმძღვანელთან და 
სასწავლო პროგრამის განმხორციელებელ მიმართულების წევრებთან (კომისია 
მაქსიმუმ  3 აკადემიური თანამშრომლის შემადგენლობით)

სწავლის შედეგები

1.სტუდენტები მიიღებენ ცოდნას თანამედროვე ფსიქოლოგიასა და ფსიქოლოგიურ 
კონსულტირებაში განწყობის ფსიქოლოგიური სკოლის, ფსიქოდინამიკურ და 
ჰუმანისტურ მიდგომათა უახლეს მიღწევათა შესახებ

2.სტუდენტები განავითარებენ  ფსიქოლოგ მკვლევარისა და ფსიქოლოგ 
კონსულტანტისთვის პრაქტიკაში მოქმედებისათვის აუცილებელ უნარებს, შეეძლებათ 
პრაქტიკული სიტუაციის შესაბამისად დაგეგმონ კვლევისა თუ ინტერვენციის გეგმა, 
მოპოვებული მასალის საფუძველზე მოახდინონ მეცნიერულად გამართული და  სწორი 
დასკვნების გამოტანა, შეიმუშავონ შესაბამისი რეკომენდაციები,შემდგომ კი 
განახორციელონ სიტუაციის მართვისა და მონიტორინგისთვის აუცილებელი 
ღონისძიებანი ინდივიდუალური და ჯგუფური მუშაობის დროს.

3.სტუდენტები პროგრამის გავლის შედეგად დახვეწავენ ფსიქოლოგ მკვლევარისადა 
კონსულტანტისთვის აუცილებელ კომუნიკაციურ უნარებს, რომლებიც უზრუნველყოფს 
მათ ეფექტურ ფუნქციონირებას როგოირც ინდივიდუალურ ასევე ჯგუფურ დონეზე.

4. სტუდენტები დაეუფლებიან და გააღრმავებენ პროფესიულ ცოდნა და დახვეწენ 
პროფესიული უნარებს, აითვისებენ სწავლისა და სწავლების თანამედროვე მეთოდებს
და მეთოდოლოგიას სხვადასხვა ფსიქოლოგიური მიმდინარეობის კონტექსტში.
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5.სტუდენტები განავითარებენ აბსტრაქტული აზროვნების, ანალიზისა და სინთეზის
უნარს. განწყობის თეორიის შესწავლა ღრმა და საფუძვლიან ინტელექტუალურ
განათლებას განაპირობებს. სტუდენტები გაერკვევიან ქართული ფსიქოლოგიური
სკოლის მიღწევებში., პარალელს გაავლებს ევროპასა და ა.შ.შ.-ში განწყობის კვლევის
პროცესთან. იაზროვნებენ ისეთ თემებზე, როგორიცაა სიტუაციური, დისპოზიციური, 
პიროვნული განწყობა, სტუდენტებს საშუალება მიეცემათ გამოიმუშავონ მეცნიერული
პრობლემის დაყენების, ანალიზის სინთეზის, დასკვნის გაკეთების უნარი, რაც
ანალიტიკურ და კრიტიკულ აზროვნებას განუვითარებს მათ.

სტუდენტისცოდნისშეფასებისსისტემა

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები 

სამაგისტრო პროგრამა მოიცავს სალექციო,ლაბორატორიულ მეცადინეობებს 
რომელთა დროს გამოყენებული იქნება:

� ლექციური

� დემონსტრირების მეთოდები(ვიდეომასალების ჩვენება),6

� შემთხვევის ანალიზი

� თანამშრომლობითი სწავლება, 

სასემინარო და პრაქტიკულ სამუშაო ჯგუფებში გამოყენებული იქნება 

� წიგნზე მუშაობისა და 

� წერითი მუშაობის მეთოდები, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: 
ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, რეფერატის, ან 
ესეს შესრულებას. 

პრაქტიკულ მეცადინეობებსა და სემინარებზე, სუპერვიზიის დროს გამოყენებულ იქნება 

� ჯგუფური მუშაობა

� გონებრივი იერიში, 

� როლური და სიტუაციური თამაშები, 

� დისკუსია, 

� დებატები 

� ინდუqცია, დედუqციაანალიზიდასინთეზი

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

ცოდნისშეფასებაწარმოებს100ქულიანისისტემით და შემდეგ კომპონენტებს მოიცავს: 
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- აქტიურობაპრაქტიკულიმეცადინეობების დროს/შემოწმდება: აღქმის უნარი, 
სალექციო თემის დამუშავების სისრულე, დამოუკიდებელი მსჯელობის უნარი, 
დისკუსიის უნარი და სხვ.:  0 – 20ქულა;

- I შუალედური შეფასება  0 – 25ქულა  /შუალედური შეფასება
ტარდებაწერითიფორმითმე-6 კვირაში; ფასდება I-V საკითხების ცოდნისა და
გაცნობიერების დონე, დამუშავებულილიტერატურისსისრულე, 
ლოგიკურიაზროვნების, აზრისმკაფიოდგადმოცემისადამსჯელობისუნარი, 
წერითიმეტყველებისკულტურა/;

- II შუალედური  შეფასება  0 – 25ქულა/ მეორე შუალედური შეფასებაც ტარდება
წერითი ფორმით მე-11 კვირაში; ფასდება VI-X საკითხების ცოდნისა და
გაცნობიერების დონე, დამუშავებულილიტერატურისსისრულე, 
ლოგიკურიაზროვნების, აზრისმკაფიოდგადმოცემისადამსჯელობისუნარი, 
წერითიმეტყველებისკულტურა/;

- შემაჯამებელიგამოცდა: 0 - 30ქულა. 
შემაჯამებელიგამოცდატარდებაწერითიფორმით სემესტრის დასრულების
შემდეგ. ფასდება ყველა ძირითადი
სალექციოსაკითხებისცოდნისადაგაცნობიერებისდონე. 
დამუშავებულილიტერატურისსისრულე, ლოგიკურიაზროვნების, 
აზრისმკაფიოდგადმოცემისადამსჯელობისუნარი, 
წერითიმეტყველებისკულტურა. 
შემაჯამებელგამოცდაზეგანსაკუთრებულიყურადღებაუნდამიექცესცოდნისსინთე
ზისადაახალიიდეებისკონსტრუირებისუნარს.

შემაჯამაბელგამოცდაზედაიშვებასტუდენტი, 
რომელსაცშუალედურიშეფასებებისადაშემაჯამებელიგამოცდისმაქსიმალურიქულისგა
თვალისწინებითშესაძლებელიადაუგროვდეს51ქულა.  შემაჯამებელი გამოცდა
ჩაბარებულად ითვლება, თუკი სტუდენტი გამოცდაზე მიიღებს გამოცდის მაქსიმალური
ქულის ნახევარზე მეტს.

ცოდნის საბოლოო შეფასება ხდება დაგროვილი ქულების საერთო ჯამით შემდეგი
სქემის შესაბამისად:

ქულებისრაო
დენობა

ნიშა
ნი

შეფასება სტუდენტისცოდნისშეფასებისკრიტერიუმები

91-100 A ფრიადი სასწავლო კურსის ყველა კომპონენტის მოთხოვნა
ზედმიწევნით არის შესრულებული. სტუდენტი
ავლენს საგნის ღრმა ცოდნას, ერუდირებულია, 
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გააჩნია გამორჩეული ლოგიკური და
დამოუკიდებელი მსჯელობის უნარი. გამოავლინა
სასწავლო-საპროგრამო მასალის ათვისებისა და
გადმოცემისას შემოქმედებითი მიდგომის, აგრეთვე
თეორიული ცოდნის პრაქტიკული ამოცანების
გადაწყვეტისათვის გამოყენების, ანალიტიკური და
კრიტიკული შეფასების უნარი და დამოუკიდებელი
მუშაობის უნარ-ჩვევები. მაღალ დონეზე ფლობს
ტრანსფერულ უნარ-ჩვევებს.

81-90 B ძალიანკ
არგი

სასწავლო კურსის ყველა კომპონენტის მოთხოვნა
კარგად არის შესრულებული (მცირე ხარვეზებით) 
სტუდენტი ავლენს საგნის კარგ ცოდნას, ლოგიკურად
და დამოუკიდებლად მსჯელობს. გამოავლინა
სასწავლო-საპროგრამო მასალის ათვისებისა და
გადმოცემისას შემოქმედებითი მიდგომის, აგრეთვე
თეორიული ცოდნის პრაქტიკული ამოცანების
გადაწყვეტისათვის გამოყენების, ანალიტიკური და
კრიტიკული შეფასების უნარი და დამოუკიდებელი
მუშაობის უნარ-ჩვევები. კარგად ფლობს
ტრანსფერულ უნარ-ჩვევებს.

71-80 C კარგი სასწავლო კურსის კომპონენტების მოთხოვნები
ძირითადად შესრულებულია. სტუდენტი ავლენს
საგნის საკმაოდ კარგ ცოდნას, აითვისა პროგრამით
რეკომენდირებული ძირითადი ლიტერატურა, 
უმნიშვნელო შეცდომებს უშვებს დამოუკიდებლად
მსჯელობისას. გამოამჟღავნა დამოუკიდებელი
მუშაობის პრაქტიკული ჩვევები, აგრეთვე შემდგომში
სასწავლო მუშაობისა თუ პროფესიული
საქმიანობისას შეძენილი ცოდნის დამოუკიდებლად
შევსება-განახლების უნარ-ჩვევები. საშუალოდ
ფლობს ტრანსფერულ უნარ-ჩვევებს.

61-70 D დამაკ-
მაყოფი
ლებელი

სასწავლო კურსის მოთხოვნების შესრულების
ხარისხი დამაკმაყოფილებელია (მნიშვნელოვანი
ხარვეზებით). სტუდენტი ავლენს საგნის საშუალო
დონის ცოდნას, რაც საკმარისია შემდგომში
სწავლისა და მომავალი პროფესიული
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საქმიანობისათვის. შეზღუდულია შესაბამისი
თემატიკის ირგვლივ დამოუკიდებელი მსჯელობისას. 
უნარი შესწევს მიღებული ცოდნის დამოუკიდებლად
შევსება-განახლებისა შემდგომში სასწავლო
მუშაობისა თუ პროფესიული საქმიანობის დროს. 
გამოამჟღავნა საპროგრამო მასალის თეორიული
ცოდნის ელემენტარული პრაქტიკული ამოცანების
გადაწყვეტისათვის გამოყენების უნარი, 
დამოუკიდებელი მუშაობის მინიმალური ჩვევები. 
დამაკმაყოფილებლად ფლობს ტრანსფერულ უნარ-
ჩვევებს.

51-60 E საკმარის
ი

სასწავლო კურსის მოთხოვნები შესრულებულია
მინიმალურად. სტუდენტი ავლენს საგნის ცოდნას
საკმაოდ შეზღუდულ ფარგლებში. დამოუკიდებლად
მსჯელობისას უშვებს ბევრ უზუსტობებს. სრულად არ
იცნობს რეკომენდებულ ძირითად ლიტერატურას. 
დისციპლინის სწავლების პროცესში გამოამჟღავნა
ლოგიკური აზროვნებისა და შემოქმედებითი
მიდგომის მინიმალური დონე. ნაწილობრივ ავლენს
ტრანსფერულ უნარ-ჩვევებს.

41-50 FX ვერჩააბა
რა

სასწავლო კურსის მოთხოვნები შესრულებულია
მინიმალურად. სტუდენტი ვერ ავლენს საგნის
თეორიულ ცოდნას. პრაქტიკულად ვერ მსჯელობს
საგნის საკითხების შესახებ. დაუშვა პრინციპული
შეცდომები პროგრამით გათვალისწინებული
დავალების შესრულების დროს. ბუნდოვანი
წარმოდგენა აქვს რეკომენდებულ ძირითად
ლიტერატურაზე. ფაქტიურად ვერ ავლენს
ტრანსფერულ უნარ-ჩვევებს, მაგრამ ინტენსიური
მეცადინეობის შედეგად და მასწავლებელთან
კონსულტაციების შემდეგ შეძლებს სასწავლო კურსის
მოთხოვნების სათანადო დონეზე დაკმაყოფილებას.

0-40 F ჩაიჭრა მიუხედავადგამოცდაზედაშვებისა
(დაგროვილიაქვსარანაკლებ21ქულა) 
სტუდენტმაკრედიტისმიღებისათვისთავიდანუნდაგაია
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შემაჯამებელი გამოცდა ჩაბარებულად ითვლება, თუკი სტუდენტი გამოცდაზე მიიღებს
გამოცდის მაქსიმალური ქულის ნახევარზე მეტს.

საკონტაქტო პირი: დიმიტრი ნადირაშვილი

პროგრამის  სახელწოდება: კონფლიქტების ანალიზი და მართვა Conflict Analysis and 
Management  

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: კონფლიქტოლოგიის მაგისტრი, Master   of Arts in 
Conflictology

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 ECTS კრედიტი;

სწავლების ენა: ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის
კომპტენციების გამომუშავებასა და დასაქმების სფეროს განსაზღვრაზე. 

კონფლიქტის ანალიზის და მართვის სამაგისტრო პროგრამა მომზადებულია აშშ ჯორჯ
მეისონის უნივერსიტეტის კონფლიქტის ანალიზის და გადაჭრის ინსტიტუტთან 4 წლიანი
თანამშრომლობის შედეგად მათი უშუალო კონსულტაციებით და შეესაბამება ამ
ინსტიტუტის სამაგისტრო პროგრამას.

კონფლიქტების ანალიზის და მართვის სამაგისტრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს
მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტები, რომლებსაც ექნება ცოდნა სხვადსხვა დონის
კონფლიქტების სტრუქტურის, შინაარსის და დინამიკის ძირითადი კანონზომიერებათა
შესახებ. Pპროგრამა მოიცავს როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ კომპონენტებს, 
რაც საშუალებას იძლევა პროგრამის კურსდამთავრებულებს გამოუმუშავდეთ უნარ-
ჩვევები  სხვადასხვა დონის კონფლიქტების მოგვარების და პრევენციისთვის. კურსის
მიზანია, მოამზადოს მკვლევარი/პრაქტიკოსი, რომელსაც შეეძლება თავისი ცოდნის
გამოყენება ისეთი კონფლიქტების ანალიზის, მოგვარების და პრევენციისთვის, 
როგორიცაა ინტერპერსონალური, ინტერჯგუფური, ოჯახური, ბიზნეს კონფლიქტები, 
ეთნიკური, რელიგიური, პოლიტიკური თუ სახელმწიფოთა შორის კონფლიქტები. 
აღნიშნული სამაგისტრო სპეციალობის კურსდამთავრებულს მიენიჭება MA  
(კონფლიქტის ანალიზის და მართვის სფეროში) მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.

პროგრამაზე მიღების წინაპირობები და წესი

როსსასწავლოპროგრამა.
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კონფლიქტოლოგიაში სამაგისტრო პროგრამა ინტერდისციპლინარულია და მასზე
ჩაბარება შეუძლია ნებისმიერი სპეციალობის ბაკალავრს ან 5 წლიანი უმაღლესი
განათლების დიპლომის მქონეს, რომელიც გადალახავს სახელმწიფო სამაგისტრო
გამოცდის მინიმალურ ზღვარს. Aაუცილებელია უცხო ენაში B-1 დონის სერტიფიკატი. 
ბარდება წერილობითი გამოცდა კონფლიქტოლოგიაში. საგამოცდო საკითხების
გაცნობა შესაძლებელია თსუ კონფლიქტოლოგიის ინსტიტუტში (თსუ, 2 კორპუსი, 
ოთახი 240, ტელ 225 20 95), ასევე თსუ-ს ვებგვერდზე www.tsu.ge

სწავლის შედეგი:

სამაგისტრო კურსის გავლის შემდეგ კურსდამთავრებული:
 უნდა ფლობდეს ღრმა თეორიულ ცოდნას
 უნდა ფლობდეს კონფლიქტის კვლევის მეთოდებს, მონაცემების სტატისტიკური  

დამუშავების, შედეგების ანალიზის და პრეზენტაციის მეთოდებს;
 უნდა ფლობდეს კონფლიქტის მოგვარების ალტერნატულ მეთოდებს.
 შეეძლოს მეცნიერული თუ პრაქტიკული კვლევების დამოუკიდებლად ჩატარება;
 იცნობდეს შესაბამისი და მოსაზღვრე სფეროში დასაქმებული ორგანიზაციების

საქმიანობას და სპეციფიკას.

პროგრამის  შედეგად განვითარებული ზოგადი კომპეტენციები:

 ანალიტიკური/კრიტიკული აზროვნების გაღრმავება.
 მეცნიერების ეთიკის დაცვის   გაცნობიერება.
 სხვადასხვა სფეროებიდან მიოპოვებული მასალების და  შესრულებული კვლევის

შედეგების კრიტიკული გააზრების უნარი.
 ინფორმაციის (მონაცემების თუ სიტუაციის) ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული

დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი.
 განზოგადების უნარის გაღრმავება.
 უწყვეტი განათლების (მთელი ცხოვრების განმავლობაში სწავლის) საჭიროების

გაცნობიერება.

დარგობრივი კომპეტენცია:

1. ცოდნა და გაცნობიeრება:
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 კონფლიქტების სფეროში არსებული ცოდნის თეორიული საფუძვლების
დაუფლება.

 Mმიმდინარე და ქრესტომატიული კონფლიქტების შესახებ ინფორმაციის ფლობა.
 რეალური კონფლიქტების ანალიზის უნარი
 კვლევის მეთოდების , მათ შორის პროგრამათა პაკეტის (SPSS) გამოსაყენებლად

საჭირო ცოდნის შეძენა.
 კონფლიქტის ანალიზის და მართვის   კომპლექსური საკითხების გაცნობიერება.

2. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:
 კვლევის მასალების დასამუშავებლად სხვადასხვა კვლევის მეთოდების გამოყენე-

ბით  კონფლქტების სფეროში არსებული ემპირიული მასალის დამოუკიდებლად
დამუშავების უნარი.

 ფუნდამენტური, ისე პრაქტიკული ხასიათის კვლევის დაგეგმვისა და ჩატარების უნა-
რის შემუშავება.

 კონკრეტული კონფლიქტების ანალიზის საფუძველზე რეკომენდაციების
შემუშავებისთვის  საჭირო ცოდნა და  უნარ-ჩვევები

3. დასკვნის უნარი:
 მასალის დამუშავების შედეგების ანალიზის, განმარტების, ჯეროვანი დასკვნების

გაკეთების უნარის შემუშავება.

შედეგების მიღწევის მეთოდები

ლექცია, სემინარი, პრეზენტაცია, შემთხვევების ანალიზი (ჩასე სტუდიეს), 
ლაბორატორიული მუშაობა, გონებრივი იერიში, როლური თამაშები, ტრენინგები, 
კვლევითი სამუშაო, პრაქტიკა, სიმულაციები და გამოცდილებითი სწავლა-სწავლების
სხვა მეთოდები.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა;

I. სემინარი
1. ტესტი
2. კითხვარი
3. თემის/რეფერატის წერა მეთვალყურეობის ქვეშ
4. Pპრეზენტაცია
5. დისკუსია
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II. შუალედური გამოცდა
1. ტესტი
2. ზეპირი გამოცდა
3. წერითი გამოცდა
4. გამოცდა ლიტერატურის გამოყენებით
5. თრენინგის და მედიაციის სესიის ჩატარება

III. დასკვნითი გამოცდა:
1. ტესტი
2. ზეპირი გამოცდა
3. წერითი გამოცდა
4. გამოცდა ლიტერატურის გამოყენებით

საკონტაქტო პირი: გუგული მაღრაძე
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პროგრამის  სახელწოდება: მედია და ახალი ტექნოლოგიები “Media and New 
Technology”

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი ჟურნალისტიკის მაგისტრი (MA in Journalism)

სწავლების საფეხური:  მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 ECTS კრედიტი;

სწავლების ენა: ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის
კომპტენციების გამომუშავებასა და დასაქმების სფეროს განსაზღვრაზე. 

სამაგისტრო პროგრამა განკუთვნილია ნებისმიერი სპეციალობის ბაკალავრიატის
დამთავრებულთათვის, ვინც გადაწყვეტს ახალ პროფესიად ჟურნალისტობის არჩევას. 
პროგრამის მიზანია ამ ადამიანებს შეასწავლოს ჟურნალისტიკა და გამოუმუშავოს მათ
პრაქტიკოსი ჟურნალისტისთვის საჭირო უნარ-ჩვევები. 

ის სპეციალური ცოდნა, რაც სწავლების პირველ საფეხურზე -  ბაკალავრიატში, 
შეიძინეს, ხელს შეუწყობს დარგობრივი ჟურნალისტიკის განვითარებას. ეს
განპირობებულია შრომის ბაზრის საჭიროებით, შრომის ბაზარზე არსებული ხარვეზების 
კორექტირებით. 

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს მაღალკვალიფიციური ჟურნალისტი, რაც
ქართულ მედიას შემატებს განათლებულ, პროფესიული ჩვევების თვალსაზრისით
კარგად მომზადებულ, კონკურენტუნარიან კადრს, რომლისათვისაც ჟურნალისტობა
გაცნობიერებული არჩევანი იქნება.

პროგრამის მიზანია ასევე ტექნოლოგიების გაძლიერებულად სწავლება, რადგან 
საქართველოშიც სულ უფრო და უფრო მეტად პოპულარული ხდება ინტერნეტმედია. 
თანამედროვე დასავლურ სამყაროში ხშირად საუბრობენ მედიის კონვერგენციაზე ანუ 
პროცესზე, როცა იშლება მიჯნა მედიის სხვადასსხვა სახეებს შორის. ამდენად, 
თანამედროვე ჟურნალისტიკის სწავლება  წარმოუდგენელია ტექნოლოგიების გარეშე. 

სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრს ეცოდინება, როგორ
მოიპოვოს, დაამუშავოს, და გაავრცელოს ინფორმაცია; როგორ მოამზადოს ტელე თუ
რადიო გადაცემა; როგორ შექმნას გაზეთისა თუ ჟურნალის კონცეფცია და როგორ
წეროს ეფექტურად მედიის ამა თუ იმ სახეობისთვის. თეორიულ ცოდნასთან ერთად, 
სტუდენტები დაეუფლებიან პროფესიული ეთიკის ნორმებსა და მედია სამართლის
პრინციპებს.



147

პროგრამის დასრულების შემდეგ, კურსდამთავრებულები შეძლებენ სამაუწყებლო თუ
ბეჭდურ მედიაპროდუქციის წარმოებაში ეფექტურ მონაწილეობას. პრაქტიკულად
შეძლებენ სატელევიზიო თუ რადიო სიუჟეტის მომზადებას, ვიდეო თუ აუდიო მასალის
დამუშავებას, მონტაჟს, გადაცემის დამოუკიდებლად აწყობას; ახალი გაზეთისა თუ
ჟურნალისათვის კონცეფციის შექმნას, აუდიტორიის კვლევას მედია პროდუქტის
დასაფუძნებლად; თემების დაგეგმვას, სტატიების წერასა და რედაქტირებას, 
ფოტოილუსტრაციების მომზადებას; 

სწავლის დასრულების შემდეგ, მაგისტრი პრაქტიკულად შეძლებს ვებტექნოლოგიების
გამოყენებით ახალი მედია ორგანიზაციის - ინტერნეტრადიოს, ინტერნეტტელევიზიის, 
ინტერნეტგაზეთისა თუ ინტერნეტჟურნალის   დაფუძნებას. საბოლოო შედეგი
თანამედროვე ცოდნით აღჭურვილი ჟურნალისტია, რომელიც დამოუკიდებლად
შეძლებს საკუთარი ნამუშევრის ტექსტურ, ვიდეო თუ აუდიო ინტერპტრეტაციას, 
ინტერნეტში განთავსებას. 

კურსამთავრებულები შეიძლება დასაქმდნენ ნებისმიერი სახის მედია ორგანიზაციაში. 
მათ შორის რეგიონალურ (ბეჭდურ, სამაუწყებლო თუ ინტერნეტ) მედიაშიც, რომელიც 
ახლა ვითარდება და განვითარების დიდი პერსპექტივა აქვს.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:

ვინაიდან მაგისტრატურაში სწავლის მსურველი დამწყებია ჟურნალისტიკაში, ჩვენ არ
ვითხოვთ გამოცდის ჩაბარებას ჟურნალისტიკის რომელიმე დისციპლინაში. 
შესაძლებლად მიგვაჩნია, დავჯერდეთ გასაუბრებას (სამოტივაციო წერილი და ზეპირი
გასაუბრება). ამასთან, მაგისტრატურაში სწავლის მოსურნეს აუცილებლად უნდა
ჰქონდეს ერთი საუნივერსიტეტო განათლება მაინც ნებისმიერ სფეროში ბაკალავრის
ხარისხი ან დიპლომირებული სპეციალისტის სტატუსი (გარდა ჟურნალისიტიკისა).

სწავლის შედეგი:

სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრს ეცოდინება, როგორ
მოიპოვოს, დაამუშავოს, გაავრცელოს და შეინახოს ინფორმაცია, როგორ იმუშაოს
წყაროებთან და მონაცემთა ბაზებთან. მაგისტრს ექნება საკმარისი კომპეტენცია, რათა
ძალიან მალე გაიაროს ადაპტაცია გაზეთში, ჟურნალში, რადიოში, ტელევიზიასა თუ
ინტერნეტ-გამოცემაში მუშაობის დაწყებისას, ეცოდინება თითოეული მათგანისათვის
საჭირო წერა, გაეცნობა მედია ორგანიზაციის მართვასა და სტრუქტურული
დანაყოფების ფუნქციებს. გარდა ამისა, მას ექნება სპეციალური ცოდნა, რომელიც
წინამდებარე სამაგისტრო პროგრამის გავლამდე მიიღო უმაღლეს სასწავლო
დაწესებულებაში, რაც ხელს შეუწყობს მისი, როგორც ჟურნალისტის გარკვევას



148

ადამიანური საქმიანობის კონკრეტულ სფეროში და წაახალისებს დარგობრივი
ჟურნალისტიკის განვითარებას.

  

ცოდნა და გაცნობიერება

სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრს
ეცოდინება, როგორ მოიპოვოს, დაამუშავოს, 
გაავრცელოს და შეინახოს ინფორმაცია, როგორ იმუშაოს
წყაროებთან და მონაცემთა ბაზებთან;

გააცნობიერებს მედია სისტემების როლს
დემოკრატიზაციისა და საზოგადოების განვითარებას
პროცესში;

ტექნოლოგიების როლის გაცნობიერება მედიის ამა თუ იმ
სახეობასთან მიმართებით. 

თეორიულ ცოდნასთან ერთად კურსდამთავრებული
დაეუფლება  ჟურნალისტის საქმიანობისთვის საჭირო  
პროფესიული ეთიკის ნორმებს.

მაგისტრს ექნება საკმარისი კომპეტენცია, იმისათვის, რომ
პროგრამის დასრულებისთანავე სრულფასოვნად
ჩაერთოს გაზეთის, ჟურნალის, რადიოს, ტელევიზიის თუ
ინტერნეტგამოცემების მუშაობის პროცესში;

ათვისებული ექნება თითოეული მათგანისათვის საჭირო
წერის ტექნიკა;

გაეცნობა მედია ორგანიზაციის მართვასა და
სტრუქტურული დანაყოფების ფუნქციებს.

გარდა ამისა, მას ექნება სპეციალური ცოდნა, რომელიც 
წინამდებარე სამაგისტრო პროგრამის გავლამდე მიიღო 
უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებაში.  ეს კი ხელს 
შეუწყობს დარგობრივი ჟურნალისტიკის განვითარებას.

ცოდნის პრაქტიკაში 
გამოყენება / პრაქტიკული 
უნარები

დებატებში მონაწილეობისა და კრიტიკული აზროვნების
უნარი, რასაც შემდგომ ჟურნალისტური  პროდუქციის
შექმნისას გამოიყენებს;

კვლევითი უნარები: მედიის სხვადასხვა სახის
დასაფუძნებლად განახორციელოს კვლევითი
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პროექტები;

მედიაპროდუქციის წარმოების უნარი: 
პროგრამის კურსდამთავრებულს უნდა გააჩნდეს შემდეგი
უნარები: 

ხმის, გამოსახულების, წერილობითი თუ ზეპირი სიტყვის
მეშვეობით პროდუქციის ეფექტურად დემონსტრირების
უნარი;

მედია შეტყობინების (მესიჯების) შექმნის უნარი.

პრაქტიკულად შეძლოს კომპეტენციების დემონსტრირება
მედიის ამა თუ იმ სახეობაში;

პრაქტიკულად უნდა შეძლოს ვებტექნოლოგიების
გამოყენებით ინტერნეტრადიოს, ინტერნეტ-ტელევიზიის, 
ინტერნეტგაზეთისა თუ  ინტერნეტჟურნალის დაფუძნება.

შემოქმედებითი, ინოვაციური და წარმოსახვითი უნარები: 
შეძლოს შემოქმედებითი იდეების დემონსტრირება, რაც
დაეფუძნება წინასწარ განსაზღვრულ კონცეფ-ციებსა თუ
სტრატეგიებს.

კურსდამთავრებულს უნდა შეეძლოს შემოქმედებითი
მუშაობა სხვადასხვა ფორმით – წერილობით თუ ზეპირად, 
ხმასთან და გამოსახულებასთან;

ჩამოუყალიბდეს ადაპტაციის უნარი, რათა
შემოქმედებითად  შეძლოს პროდუქციის მომზადება
სხვადასხვა მიზნობრივი აუდიტორიისათვის და მედიის ამა
თუ იმ სახისათვის.

ზოგადი / ტრანსფერული უნარები
გამართულად წერისა და  ეფექტურად საუბრის უნარი;

სხარტად და შემოქმედებითად  მუშაობის უნარი;



150

იდეებისა და ინფორმაციების შეგროვებისა და
ორგანიზების უნარი;

ინფორმაციების ძიების, გადამოწმებისა და მომზადების
უნარი;        

ინფორმაციის წყაროთა განსაზღვრის უნარი;

რესპონდენტებთან კორექტული ურთიერთობების
დამყარების უნარი;

არგუმენტების დამარწმუნებლად ფორმულირება და მათი
ეფექტურად გამოხატვა,  როგორც წერილობით, ასევე
სიტყვიერად ან სხვა ფორმებით;

ფორმატის, მოცულობისა და დედლაინის
გათვალისწინებით მასალათა მომზადების უნარი;

ციფრული ტექნოლოგიებისა და აუდიო-ვიზუალური
საშუალებების გამოყენების უნარი; 

ვებგვერდების კეთების უნარი;
გუნდში ეფექტურად მუშაობისა და პასუხისმგებლობის
განაწილების უნარი. 

კომუნიკაციის უნარი:

დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის
შედეგების პრეზენტაციიის უნარი აკადემიურ თუ 
პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ და უცხოურ 
ენებზე, აკადემიური პატიოსნების სტანდარტებისა და 
საინფორმაციო-
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა 
გათვალისწინებით;

რესპონდენტებთან კორექტული ურთიერთობების
დამყარების უნარი; არგუმენტების დამარწმუნებლად
ფორმულირება და მათი ეფექტურად გამოხატვა,  
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როგორც წერილობით, ასევე სიტყვიერად ან სხვა
ფორმებით;

დასკვნის უნარი

რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის
უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე
დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; უახლეს
მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური
სინთეზი; 

სწავლის უნარი

სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის
პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება და
სტრატეგიულად დაგეგმვის მაღალი დონე; ცოდნის
განახლებისა და ინოვაციური მეთოდების გამოყენების
მზაობა.

ღირებულებები:

ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების  
დამოკიდებულების შეფასება  და ახალი ღირებულებების 
დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა.
სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ, 
პრაქტიკულ მუშაობაში მაგისტრები დაამკვიდრებენ  ისეთ 
ღირებულებებს, როგორიცაა პროფესიული 
ჟურნალისტური სტანდარტისა და ეთიკური ნორმების 
დაცვა; სხვადასხვა კულტურული ჯგუფის 
მრავალფეროვნების გაშუქება; მიუკერძოებლობისა და 
ბალანსის დაცვა; ადამიანის უფლებების პატივისცემა; ე.წ. 
„სიძულვილის ენის“ არ გამოვლენა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები; 

ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი;

წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს სტუდენტ ჟურნალისტთა მიერ
პრაქტიკული დავალებების (ნიუსების, სტატიების, ინტერვიუებისა თუ რეპორტაჟების) 
შესრულებას და აუდიტორიაში წაკითხვა-განხილვას; ასევე გულისხმობს ესსესა თუ
რეფერატის დაწერას. 

დისკუსია/დებატები – დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა
ჩართულობის ხარისხსა და აქტივობას. დისკუსია შესაძლებელია გადაიზარდოს
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კამათში. ეს პროცესი არ შემოიფარგლება მხოლოდ პროფესორის მიერ დასმული
შეკითხვებით. ეს მეთოდი უვითარებს სტუდენტს კამათისა და საკუთარი აზრის
დასაბუთების უნარს. 

ელექტრონული სწავლებით - შერეული ფორმა, რომელიც არ გამორიცხავს
საუდიტორიოო მეცადინეობებს, არამედ მისი მეშვეობით პროფესორი
ამრავლფეროვნებს კურსს. პროფესორი ელექტრონულ პორტალზე ანთავსებს
სასწავლო მასალებს, პრეზენტაციებს; სხვადასხვა ვიდეო თუ აუდიო ფაილებს; იყენებს
სასწავლო ფორუმებს, როგორც სტუდენტთა დისკუსიის ერთ-ერთ ფორმას; მიმართავს
ელექტრონულ ტესტირებას, როგორც შუალედური ან დასკვნითი გამოცდის ფორმას; 

ჯგუფური მუშაობა - ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს სტუდენტთა ჯგუფებად
დაყოფას და მათთვის სასწავლო დავალების მიცემას. ჯგუფის წევრები
ინდივიდუალურად ამუშავებენ საკითხს და პარალელურად უზიარებენ მას ჯგუფის
დანარჩენ წევრებს. დასახული ამოცანიდან გამომდინარე შესაძლებელია ჯგუფის
მუშაობის პროცესში წევრებს შორის მოხდეს ფუნქციების გადანაწილება. ეს სტრატეგია
უზრუნველყოფს ყველა სტუდენტის მაქსიმალურ ჩართულობას სასწავლო პროცესში.

წიგნზე მუშაობის მეთოდი

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - სასწავლო მეთოდი, რომელიც ახალი
ცოდნის მიღების და ინტეგრაციის პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს პრობლემას. 

შემთხვევის ანალიზი (Case study) - პროფესორი სტუდენტებთან ერთად ლექციაზე
განიხილავს კონკრეტულ შემთხვევებს - მაგალითებს მედიიდან, რომლებსაც
ყოველმხრივ და საფუძვლიანად შეისწავლიან. 

გონებრივი იერიში (Brain storming) - ეს მეთოდი გულისხმობს კონკრეტული თემის
ფარგლებში კონკრეტული საკითხის/პრობლემის შესახებ მაქსიმალურად ბევრი, 
რადიკალურად განსხვავებული, აზრის, იდეის ჩამოყალიბებასა და მისი გამოთქმის
ხელშეწყობას. აღნიშნული მეთოდი ხელს უწყობს პრობლემისადმი შემოქმედებითი
მიდგომის განვითარებას, რაც მეტად მნიშვნელოვანია ჟურნალისტისათვის.

როლური და სიტუაციური თამაშები - თოქშოუების თუ ინტერვიუების ფორმით
განხორციელებული როლური თამაშები სტუდენტს საშუალებას აძლევს სხვადასხვა
პოზიციიდან შეხედოს საკითხს და ეხმარება მას ალტერნატიული თვალსაზრისის
ჩამოყალიბებაში. ისევე როგორც დისკუსია, როლური თამაშებიც უყალიბებს სტუდენტს
საკუთარი პოზიციის დამოუკიდებლად გამოთქმისა და კამათში მისი დაცვის უნარს. 
დემონსტრირების მეთოდი – ეს მეთოდი ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენას
გულისხმობს. შედეგის მიღწევის თვალსაზრისით ის საკმაოდ ეფექტურია. ხშირ
შემთხვევაში უმჯობესია, მასალა ერთდროულად აუდიო და ვიზუალური გზით
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მიეწოდოს სტუდენტებს. შესასწავლი მასალის დემონსტრირება შესაძლებელია
განხორციელდეს როგორც მასწავლებლის, ისე სტუდენტის მიერ. ეს მეთოდი
გვეხმარება თვალსაჩინო გავხადოთ სასწავლო მასალის აღქმის სხვადასხვა საფეხური, 
დავაკონკრეტოთ, თუ რისი შესრულება მოუწევთ სტუდენტებს დამოუკიდებლად; ამავე
დროს, ეს სტრატეგია ვიზუალურად

წარმოაჩენს საკითხის/პრობლემის არსს. 

ახსნა–განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. 
პროფესორს მასალის გადმოცემისას, მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის
დაწვრილებით განხილვაც ხდება მოცემული თემის ფარგლებში.

ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს პროფესორისა და სტუდენტის
აქტიურ ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას
იძენს თეორიული მასალის პრაქტიკული ინტერპრეტაცია. პროფესორი შესაძლოა
იყენებდეს ზემოთჩამოთვლილ ერთ ან რამდენიმე მეთოდს ან ნებისმიერ სხვა მეთოდს
კონკრეტული

სასწავლო ამოცანიდან გამომდინარე.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა;

(A) 91 -100 ფრიადი
(B) 81 -90 ძალიან კარგი
(C) 71 -80 კარგი
(D) 61 -70 დამაკმაყოფილებელი
(E) 51 - 60 საკმარისი
(FX) 41 - 50 ვერ ჩააბარა, სტუდენტს ეძლევა საბოლოო გამოცდის ერთხელ
გადაბარების უფლება
(F) 0 – 40 ჩაიჭრა, სტუდენტმა კრედიტის მიღებისთვის თავიდან უნდა გაიაროს კურსი

საკონტაქტო პირი: დალი ოსეფაშვილი
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პროგრამის სახელწოდება - ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები  (Eurasian and Caucasus 

Studies)

მისანიჭებელი ხარისხი: სოციალურ მეცნიერებათა მაგისტრი, სწავლების ძირითადი 
დარგი: ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

სწავლების კრედიტები (ECTS): 120

სწავლების ენა: ინგლისური

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: აღნიშნული ინგლისურენოვანი
პროგრამა განუვითარებს  სტუდენტს ანალიტიკური აზროვნების უნარს, შეუქმნის
ინტერდისციპლინარული ცოდნის საფუძველს და დაეხმარება იმ პროცესების
გაანალიზებაში, რომლებიც ჩვენს რეგიონში ხდება. პროგრამა შექმნილია სამხრეთ
კავკასიაში მიმდინარე ეკონომიკური, სოციალური, და პოლიტიკური
ტრანსიოფრმაციით დაინტერესებული სტუდენტებისთვის და აქვს ძლიერი ფოკუსი  
საერთაშორისო ურთირთობებზე.   პროგრამა შექმნილია დასავლეთ ევროპისა და
აშშ-ს ცნობილი უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობით. სტუდენტებს ეძლევათ
უნიკალური შანსი მიიღონ სოცილაურ მეცნიერებათა მაგისტრის ხარისხი, რომელიც
დასავლური განათლების  სტანდარტების შესაბამისია.  პროგრამის
კურსდამთავრებულები მიიღებენ შემდეგ  აკადემიურ ხარისხს: სოციალურ
მეცნიერებთა მაგისტრი ევრაზიისა  და  კავკასიის კვლევებში. ივანე ჯავახიშვილის
თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი გასცემს დიპლომებს
კურსდამთავრებულთათვის. დიპლომის დანართი შეესაბამება ბოლონიის
პროცესის მოთხოვნებს ევროპული უნივერსიტეტებისათვის. პროგრამაში
მონაწილეობა ან ჩართულობა ასევე შეუძლიათ უცხოლელ სტუდენტებსაც.   

  პროგრამის მიზანია განავითაროს კვლევა  სამხრეთ კავკასიის რეგიონში
ეკონომიკური, სოციალური და პოლიტიკური ტრანსოფრმაციის შესახებ.  ამ მიზნის
მისაღწევად პროგრამა  იყენებს ინტეგრირებულ მიდგომებს ტრანსფორმაციის
სწავლებებში. ინტეგრირებულ მიდგომებში ჩვენ ვგულისხმობთ: 1) 
ტრანსოფრმაციაზე საფუძვლიან დაკვირვებას სხვადასხვა მეცნიერული
დისციპლინების კუთხიდან, როგორიცაა პოლიტიკური მეცნიერებები, 
საერთაშორისო ურთიერთობები, ეკონომიკა, სოციოლოგია, სამართალი და
ისტორია; 2) კურიკულუმში თეორიული და კვლევითი საგნების კომბინირებას.  
კურსის დამატებითი მიზანია სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს შორის ხელი შეუწყოს
აკადემიური რესურსების გაცვლას და კვლევითი თანამშრომლობის მხარდაჭერას. 
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პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები: ბაკლავრის ხარისხი ან მასთან  
გათანაბრებული კვალიფიკაცია,რომელიმე აკადემიურ სფეროში. სასურველია
საფუძველი ქონდეს სოციალურ მეცნიერებებში.   

      სწავლის შედეგი

ცოდნა და
გაცნობიერება

სასწავლო პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ
კურსდამთავრებული ფლობს ტრანზიციული სწავლებების საფუძვლებს, 
სამხრეთ კავკასიაში ეკონომიოკური, პოლიტიკური, და სოციალური
ტრანსოფრმაციის ჩათვლით. ტრანსოფრმაციასთან დაკავშირეულ
ანალიზისა და კვლევის მეთოდებს. კურსდამთავრეულს აქვს ანალიზის
უნარი, ინერტდისციპლინარული ცოდნის საფუძველი და პრაქტიკული აღქმა
იმ პროცესებისა, რომელიც ხდება სამხრეთ კავკასიის რეგიონში.  
კურსდამთავრებულს შუძლია ჩაატაროს  თვითკმარი  სამეცნიოერო და
ანალიტიკური კვლევა ტრანზიციულ სწავლებებში. შეუძლია წარმოადგინოს
კვლევის შედეგები როგორც ვერბალურად,  ასევე წერილობითი სახითაც.

ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

სწავლის წარმატებით დასრულება  სტუდენტს საშუალებას მისცემს
მოახდინოს ეკონომიკური, სოციალური და პოლიტიკური ტრანზიციის   
თეორიული  მიდგომების  ინტეგრირება პარქტიკულ და კომუნიკაციურ
უნარებთან. კურსდამთავრებულებს  შეეძლებათ გააცნობიერონ
ადგილობრივი, საერთაშორისო და ეროვნული სამთავრობო და
არასამთავრობო ორგანიზაციების ქმედებები და შეძლებენ მონაწილოება
მიიღონ ამ ქმედებებში. სოციალური კვლევებისა ჩატარების ცოდნა  
საშუალებას მისცემს კურსდამთავრებულებს აწარმოონ    სამხრეთ კავკასიის
ტრანსოფმაციისა და მისი სოციალური ცხოვრების თაობაზე  ხარისხიანი
კვლევა. გამომდინარე აქედან პროგრამა მოამზადებს მომავალ
პრაქტიკოსებს, რომლებიც გეგმავენ გახდნენ მკვლევარები, სამოქალაქო
მოხელეები, პოლტიკური გადაწყვეტილების მიმღებები  და დასაქმდნენ
სამთავრობო თუ არა სამთავრობო სექტორებსა და ორგანიზაციებში.

კომუნიკაციის
უნარი

კურსდამთავრებულს შეეძლება აწარმოოს კვლევა დამოუკიდებლად და
მოახდინოს კვლევის შედეგის პრეზენტაცია, როგორც ზეპირისტყვიერად,  
ისე კომპიუტერული პროგრამის მეშვეობით.

კურსდამთავრებულს შეეძლება ეფექტური კომუნიკაცია აწარმოოს
დაინტერესებულ პირთან, მონაწილეობა მიიღოს გუნდურ მუშაობაში, გაიგოს
და კრიტიკულად გაანალიზოს ინგლისურენოვანი ტექსტი.
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სწავლის უნარი
შეძლებს სწავლის გაგრძელებას დოქტორანტურის საფეხურზე. ჩაატარებს
დამოუკიდებლ კვლევას.

დასკვნის უნარი
შეძლებს დამოუკიდებლად დაგეგმოს კვლევა, მოახიდინოს ლიტერატურის
კრიტიკული მიმოხილვა, ახსნას კვლევა და შეაჯამოს შდეგები; ჩაერთოს
დებატებში და მოახიდნოს ეფექტური კომუნიკაცია

ღირებულებები

საერთაშორისო პოლიტიკური განვითარების ნორმატიული შეფასება; 
მკვლევარის პასუხისმგებლობის გაცნობიერება საზოგადოების წინაშე. 
კულტურული ტოლერანტობა, ეთნიკური უმცირესობების პატივისცემა, და
მულტიკულტურულ საზოგადოებაში მშვიდობიანი თანაცხოვრების  
სტრატეგიის განვითარება. 

შედეგების მიღწევის მეთოდები

ლექცია, სემინარი, პრეზენტაცია, შემთხვევების ანალიზი (ჩასე სტუდიეს), 
ლაბორატორიული მუშაობა, გონებრივი იერიში, როლური თამაშები, ტრენინგები, 
კვლევითი სამუშაო, პრაქტიკა, სიმულაციები და გამოცდილებითი სწავლა-სწავლების
სხვა მეთოდები.

შეფასების სისტემა
ქულა შეფასება შფასების

კლასიფიკაცია
GPA

91%-100% (A)  “ფრიადი” დადებითი 4.0

81%-90% (B)  “ძალიან კარგი” დადებითი 3.0

71%-80% (C)  “კარგი” დადებითი 2.0

61%-70% (D)  “დამაკმაყოფილებელი” დადებითი 1.0

51%-60% (E)  “საკმარისი” დადებითი 0.5

41%-50% (FX)  “ჩაიჭრა”

( გამოცდის გადაბარების უფლებით)

უარყოფითი 0.0

0%-40% (F) “ჩაიჭრა”
(კურსი უნდა გიაორს ხელახლა)

უარყოფითი 0.0
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საკონტაქტო პირი:  ფიქრია ასანიშვილი

პროგრამის სახელწოდება: ქართულად: სოციალური მუშაობა Social Work
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ქართულად: სოციალური მუშაობის მაგისტრი
ინგლისურად: Master of Social Work
სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 კრედიტი

სწავლების ენა: ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის
კომპეტენციების გამომუშავებასა და დასაქმების სფეროს განსაზღვრაზე: სოციალური
მუშაობის სამაგისტრო პროგრამის მიზანი შესაძლებელია განისაზღვროს   3 დონეზე:

 აკადემიურ დონეზე პროგრამის მიზანია სტუდენტები უზრუნველყოს სოციალური
მუშაობის პრაქტიკისთვის ფუნდამენტური დისციპლინების კრიტიკული ცოდნით
და სოციალური მუშაობის პრაქტიკის თეორიული საფუძვლებით. 

 პროფესიულ დონეზე პროგრამა მიზნად ისახავს მოამზადოს სტუდენტები იმ
პროფესიული სტანდარტების შესაბამისად, რომლებიც მოეთხოვება
სოციალური მუშაობის პრაქტიკას და რომლებიც შემუშავებულია
საერთაშორისო და ადგილობრივი ვალიდური ინსტიტუციების მიერ.

 პროგრამის საბოლოო მიზანია, მიაღწიოს პროფესიული და აკადემიური
სტანდარტების ინტეგრაციას და მოამზადოს კრიტიკული რეფლექსიის მქონე
პრაქტიკოსი, რომელიც დაინტერესებულია განავითაროს თავისი პროფესიული
უნარ-ჩვევები.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 
 მინიმუმ ბაკალავრის ხარისხი;
 საერთო სამაგისტრო გამოცდა;
 გამოცდა სოციალურ მუშაობაში;

სწავლის შედეგი: ცოდნა და გაცნობიერება - პროგრამის დასრულების შემდეგ
სოციალური მუშაობის  მაგისტრები დაეუფლებიან ღრმა ცოდნას  თუ როგორ უნდა
შეფასდეს ის, რაც აკონსტრუირებს სოციალური მუშაობის პრაქტიკას; გააცნობიერებენ
პიროვნულ და პროფესიულ ღირებულებებს და მათ გავლენას იმ სამუშაოზე, რასაც
სოციალური მუშაკი ასრულებს. ისინი ისწავლიან, თუ რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს
სქესს, ასაკს, კლასობრივ კუთვნილებას, სექსუალობას, უნარშეზღუდულობას და
სოციალურად სტრუქტურირებული განსხვავებების სხვა ფორმებს მათ პროფესიულ
პრაქტიკაზე; ისწავლიან, თუ როგორ იმუშაონ ისე, რომ ხელი შეუწყონ სხვადასხვა
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სერვისის მომხმარებლის გაძლიერებას, რათა არ მოხდეს მათზე ზეწოლა და
დისკრიმინაცია.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - სოციალური მუშაობის მაგისტრები
გამოიმუშავებენ სოციალური მუშაობის პრაქტიკის სოციალური და პოლიტიკური
კონტექსტის კრიტიკულ გაგებას, ასევე, შეიძენენ ჰოლისტური პრაქტიკის უნარ-ჩვევებს, 
რომელიც ინდივიდებს განიხილავს პლურალისტური საზოგადოების ფართო
კონტექსტში; ისწავლიან, თუ როგორ მოახდინონ თეორიისა და პრაქტიკის
ინტეგრირება სოციალურ მუშაობაში; ღრმად დაუფლებიან სოციალური მუშაობის ისეთ
მეთოდებს, როგორიცაა ჯგუფური მუშაობა, ოჯახებთან მუშაობა, ამოცანაზე
ორიენტირებული სოციალური მუშაობა, კოგნიტური ბიჰევიორული მუშაობა და ა.შ. მათ
ექნებათ შესაძლებლობა, რომ მოახდინონ ამ მეთოდების გამოყენება პრაქტიკის
ორგანიზაციებში.

დასკვნის უნარი - მაგისტრატურის კურსდამთავრებულს შეეძლება, რომ
სოციოლოგიური მონაცემების დამოუკიდებლად დამუშავებისა და გაანალიზების
საფუძველზე გააკეთოს დასკვნები შესასწავლი პრობლემის არსის, მისი გადაჭრის
გზების შესახებ. 

კომუნიკაციის უნარი - მაგისტრატურის კურსდამთავრებულს შეეძლება კომუნიკაცია
დაამყაროსროგორც ქართულ, ისევე უცხო ენაზე  ყველა იმ ადამიანთან თუ ჯგუფთან, 
რომლებიც მისი კვლევის ობიექტს წარმოადგენენ (რესპონდენტები, ექსპერტები, 
სხვადსახვა სამიზნე ჯგუფების წარმომადგენლები და სხვ.). მას განვითარებული ექნება
სოციალური უნარები, კერძოდ, შეეძლება ჯგუფური მუშაობა, მათ შორის, 
ინტერდისციპლინულ ჯგუფში მუშაობა. 

სწავლის უნარი – მაგისტრი შეძლებს სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვას და სწავლის
პროცესის თავისებურებების გაცნობიერებას. სოციოლოგიის მაგისტრს შეეძლება, რომ მის
მიერ ათვისებული ცოდნა და გამოცდილება გადასცეს სხვებს.

ღირებულებები, რომლესაც შეიძენენ პროგრამის დასრულების შემდეგ:

სოციალური მუშაობის მაგისტრები გააცნობიერებენ იმას, თუ რამდენად 
მნიშვნელოვანია, რომ განვითარდეს კლიენტზე ორიენტირებული პოლიტიკის 
გამომუშავება. მათ განუვითარდებათ უნარ-ჩვევები იმისა, თუ თავად როგორ 
განახორციელონ ღირსეული და ღირებულებებზე დაფუძნებული  პრაქტიკა. ასეთ 
ღირებულებებს მიეკუთვნება:

 პროფესიული ეთიკის პრინციპების პატივისცემა;
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 კვლევის ობიექტის (ადამიანები, ჯგუფები) უფლებების, პირველ რიგში, მათი
ანონიმურობის დაცვა;

 პლაგიატის უარყოფა;
 ქსენოფობიური და ეთნოცენტრისტული დამოკიდებულებების უარყოფა; 

განსხვავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების დაფასება და
პატივისცემა;

მაგისტრატურის კურსდამთავრებულებს, აგრეთვე, გამომუშავებული ექნებათ ზოგადი
(ტრანსფერული) უნარები: აბსტრაქტული აზროვნება, მოვლენათა კრიტიკული
ანალიზი და სინთეზი, ახალი იდეების გენერირება, ცოდნის მუდმივი განახლება, 
სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოძიება და ანალიზი, დისკუსიის წარმართვა, 
საკუთარი ნაშრომისა და მოსაზრებების საჯარო წარდგენა და ა.შ.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:
შედეგების მისაღწევად გამოყენებული იქნება სწავლებისა და სწავლის შემდეგი 
მეთოდები: 

5. ვერბალური, ანუ  ზეპირსიტყვიერი მეთოდი;
6. წიგნზე მუშაობის მეთოდი; 
7. წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს:

ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების 
შედგენა, რეფერატის, ან ესეს შესრულება, და ა.შ.;

8. პრაქტიკული მეთოდები, რომლებიც სტუდენტს პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს 
ჩამოუყალიბებს: სასწავლო და პედაგოგიური პრაქტიკა, საველე მუშაობა და სხვ.

სწავლების პროცესში გამოყენებული იქნება, აგრეთვე, ისეთი მეთოდები, როგორიცაა:   
7. დისკუსია, დებატები;
8. ჯგუფური მუშაობა (cooperative/ collaborative);
9. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება(PBL);
10. შემთხვევის ანალიზი;
11. გონებრივი იერიში (Brain storming);
12. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტის გაწეული შრომის შეფასება ითვალისწინებს გარკვეულ თანაფარდობას
შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას შორის. თითოეული
სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება ხორციელდება 100–ქულიანი სისტემით. 
შუალედური შეფასებები შეიძლება დაეყრდნოს შემდეგ აქტივობებს: 

 აქტიურობა სასემინარო, ან პრაქტიკულ მეცადინეობაზე;
 საკონტროლო სამუშაო;
 საპრეზენტაციოდ მომზადებული მოხსენება;
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 წერითი და ზეპირი საშინაო დავალებები;
 შუალედური გამოცდა;
 საბოლოო გამოცდა

და სხვა.

დაუშვებელია დასკვნითი გამოცდის შეფასება 40 ქულაზე მეტით.
საკონტაქტო პირი: იაგო კაჭკაჭიშვილი

სადოქტორო პროგრამის დასახელება: ორგანიზაციის განვითარება და
კონსულტირება. Organization Development and Consulting

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფსიქოლოგიის დოქტორი PhD in Psychology

სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 180 კრედიტი.

სწავლების ენა: ქართული

სადოქტორო პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია ორგანიზაციის განვითარებისა და
კონსულტირების დანერგვის ხელშეწყობა საქართველოში, არსებული ცოდნის
გაღრმავება და ახალი გამოცდილების დაგროვება, უმაღლესი რანგის
სპეციალისტების მომზადება, რომლებიც იმუშავებენ უმაღლეს საგანმანათლებლო ან
კვლევით დაწესებულებებში; დოქტორანტების მაღალირანგის მეცნიერებად, 
მკვლევარებად და პრაქტიკოსებად ჩამოყალიბება.

სადოქტორო პროგრამაზე მიღების წინაპირობა: პროგრამა ინტერდისციპლინურია. 
მიიღებიან მინიმუმ მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე
პირები, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ მოთხოვნებს: უცხო ენის B2 დონეზე
ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან შესაბამისი სერტიფიკატით და გასაუბრება
სპეციალობაში.

სწავლის შედეგი: კურსდამთავრებულს უნდა ჰქონდეს შემდეგი დარგობრივი და
ზოგადი კომპეტენციები: 

ა) ცოდნა და გაცნობიერება: უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა და მისი
ეკონომიკური, სამართლებრივი და ფსიქოლოგიური ასპექტების გააზრება–
გაცნობიერება; ორგანიზაციათა სტრუქტურისა და დინამიკის, ასევე ორგანიზაციებში
ადამიანური ფაქტორის და მისი როლის გაცნობიერება; ორგანიზაციის ელემენტებზე
დაკვირვება და ორგანიზაციაში მიმდინარე პროცესების სიღრმისეული ანალიზი, რაც
არსებული ცოდნის გაფართოებისა და ინოვაციური მეთოდების გამოყენების
საშუალებას იძლევა (რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის აუცილებელი სტანდარტის
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დონეზე); არსებული ცოდნის ხელახალი გააზრებისა და ნაწილობრივ გადაფსების
გზით, ცოდნის განახლებული ფარგლების გაცნობიერება; სადოქტორო თემის
ირგვლივ ინტეგრაციული ცოდნის მოპოვება და გენერირება.

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად
დანერგვა, განხორციელება და ზედამხედველობა; ახლებური კვლევითი და
ანალიტიკური მეთოდებისა და მიდგომების შემუშავება, რომლებიც ახალი ცოდნის
შექმნაზეა ორიენტირებული და აისახება საერთაშორისო რეფერირებად
პუბლიკაციებში; ორგანიზაციის განვითარების სფეროში დამოუკიდებელი სამუშაოების
ჩატარება; კურიკულუმების შედგენა; სასწავლო პროცესის წარმართვა და სწავლება; 
არსებული ცოდნის გაფართოება და ახალი საკონსულტაციო მეთოდების შექმნა; 
სადოქტორო თემის ირგვლივ ინტეგრაციული ცოდნის მოპოვება და გენერირება. 
სიტუაციის დამოუკიდებლად გაანალიზება, ეფექტური გადაწყვეტილებების მიღება და
პრობლემის გადაჭრა; ორგანიზაციის განვითარებისათვის აუცილებელი ინოვაციის –
ორგანიზაციის განვითარებისა და კონსულტირების დანერგვა საქართველოში.

გ) დასკვნის უნარი: შეუძლია საერთაშორისო თუ ეროვნულ დონეზე სამეცნიერო
საზოგადოებასთან უახლესი სამეცნიერო მიღწევების გარკვევით და დასაბუთებულად
წარმოჩენა; ახალი რთული და წინააღმდეგობრივი იდეების კრიტიკული ანალიზი,  
პრობლემების იდენტიფიკაცია და მათი გადაჭრისათვის ეფექტური
გადაწყვეტილებების მიღება.

დ) კომუნიკაციის უნარი: ორგანიზაციის განვითარების და კონსულტირების სფეროში
ახალი ცოდნის არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირის დასაბუთებულად და
გარკვევით წარმოჩენა; ასევე საერთაშორისო აკადემიურ წრეებთან თემატურ
პოლემიკაში ჩართვა უცხო ენაზე.

ე) სწავლის უნარი: აქვს ორგანიზაციის განვითარების და კონსულტირების სფეროს
უახლეს სამეცნიერო მიღწევებზე დაფუძნებული ახალი შეხედულებების გაცნობის
გზების, შესწავლის, ათვისებისა. უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან
გამომდინარე ახალი იდეების/პროცესების განვითარების მზაობა სწავლისა და
პროფესიული საქმიანობის, მათ შორის კვლევის პროცესში.

ვ) ღირებულებები: ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ
დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავება; პროფესიული ეთიკის
ნორმების დაცვა; განსხვავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების დაფასება და
პატივისცემა; სხვა კულტურის წარმომადგენლებთან წარმატებული კომუნიკაციისთვის
საჭირო ინტერპერსონალური კომუნიკაციებისფლობა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 
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• ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი;• დისკუსია/დებატები;

• წიგნზე მუშაობის მეთოდი;

• დემონსტრირების მეთოდი;

• ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი;

• წერითი მუშაობის მეთოდი.

პროფესორი შეიძლება იყენებდეს ერთ ანრამდენიმე მეთოდს, ან ნებისმიერსხვა
მეთოდს კონკრეტული სასწავლო–კვლევითი ამოცანის შესასრულებლად.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

ქულები შეფასება

91-100 ფრიადი, A

81-90 ძალიან კარგი, B

71-80 კარგი, 

61-70 დამაკმაყოფილებელი, D

51-60 საკმარისი, E

41-50 ვერ ჩააბარა, F

0-40 ჩაიჭრა, F

დოქტორანტის სადისერტაციო ნაშრომის შეფასებისათვის შესაძლებელია შეფასების
შემდეგი სისტემის გამოყენება: 

სადისერტაციო ნაშრომის შეფასება ხდება საერთო/საუნივერსიტეტო სტანდარტის
შესაბამისად: 

ფრიადი, ძალიან კარგი, კარგი, საშუალო და დამაკმაყოფილებელი შეფასების
მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება ფსიქოლოგიის დოქტორის აკადემიური
ხარისხი. არადამაკმაყოფილებელი შეფასების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება
ერთი წლის განმავლობაში გადამუშევებული სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის
უფლება. სრულიად არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში
დოქტორანტი კარგავს იმავე სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლებას.

საკონტაქტო პირი: ნოდარ ბელქანია
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სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია
(ინტერდისციპლინური) Psychological Anthropology (interdisciplinary) 

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი (ქართულად და ინგლისურად): ფსიქოლოგიური
ანთროპოლოგიის დოქტორი PhD in Psychological Anthropology

სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 180

სწავლების ენა: ქართული

პროგრამის მიზანი: სადოქტორო პროგრამის მიზანია თანამედროვე ფსიქოლოგიური
ანთროპოლოგიის აქტუალური თემატური და კვლევითი პრობლემების მცოდნე
სპეციალისტთა ჩამოყალიბება, თანამედროვე ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის
სფეროს გამდიდრება ახალი მეცნიერული ცოდნით, განწყობის თეორიის შემდგომი
განვითარება, უმაღლესი სკოლისთვის პედაგოგიური კადრის მომზადება.

სადოქტორო პროგრამაზე მიღების წინაპირობები. პროგრამა ინტერდისციპლინურია
და ამდენად ღიაა. სავალდებულია უცხო ენის B2 დონეზე ცოდნის დადასტურება
გამოცდით ან შესაბამისი სერტიფიკატით და გასაუბრება სპეციალობაში პროგრამის
მიმღებ დარგობრივ კომისასთან.

პროგრამის შედეგი: პროგრამული სწავლების სრული კურსის გავლისა და
დისერტაციის დაცვის შემდეგ კურსდამთავრებულს

გამოუმუშავდება: 

ცოდნა და გაცნობიერება:

• ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის სფეროში უახლეს მიღწევებზე დამყარებული
ცოდნა, ტრადიციულ თეორიულ პარადიგმათა შემოქმედებითი და პრობლემური
გააზრების გამოცდილება, ცოდნის განახლებულიფარგლების გაცნობიერება;

• ფსიქოლოგიურ ანთროპოლოგიასთან მჭიდროდ დაკავშირებულ სამეცნიერო
სფეროთა ინტეგრალური და პრობლემური ხედვა როგორც თეორიულ, ისე
მეთოდოლოგიურპლანში; 

• არსებული ცოდნის გაფართოებისა თუ ინოვაციური მეთოდების გამოყენების მზაობა
(რეფერირებადი პუბლიკაციისთვის აუცილებელი სტანდარტის დონეზე); 

• ღრმა ინტეგრალური ცოდნა მის მიერ დამუშავებული თემის შესახებ;
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• განწყობის თეორიის შუქზე კონკრეტულ საკითხთა ინტერპრეტაციისა და ახსნის
გამოცდილება;

• საფუძვლიანი ცოდნა სინთეზური კვლევითი სტრატეგიების/მეთოდების, აგრეთვე, 
მათი გამოყენების პრინციპების შესახებ.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

• ინოვაციური და, საზოგადოდ, მეცნიერული და გამოყენებითი კვლევითი საქმიანობის
დამოუკიდებლად დაგეგმვა, წარმართვა და გაძღოლა, საკვლევი სფეროსთვის
ადეკვატური კვლევითი სტრატეგიის, მეთოდის შერჩევა/გამოყენება და მოპოვებულ
მონაცემთა ინტერპრეტაცია;

• სინთეზური კვლევითი სტრატეგიებისა და მეთოდების გამოყენება; 5

• ახალი ცოდნის შექმნაზე ორიენტირებული ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური
მეთოდებისა და მიდგომების შემუშავება;

• საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში ასახვადი მეცნიერული პროდუქციის
შექმნა;

• თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი მაინტეგრირებელი სალექციო კურსების
შექმნა და გაძღოლა.

• შეძენილი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამოყენებას სხვადასხვა სოციოკულტურულ
კონტექსტში.

დასკვნის უნარი: 

• ტრადიციულ თეორიულ პარადიგმათა შემოქმედებითი და პრობლემური გააზრება, 
ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების კრიტიკული
ანალიზი, სინთეზი და შეფასება; 

• პრობლემის გადასაჭრელად სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილების
დამოუკიდებლად მიღება; 

• ჩამოყალიბებული ინტერდისციპლინური აზროვნების საფუძველზე თეორიული
ცოდნის ზოგადმეცნიერულ კონტექსტში გააზრება და შესაბამისი პრობლემური
საკითხების დასმა;

• განსხვავებულ ქვეყნებში მიღებულ მონაცემთა შემოქმედებითად, დროის
მოთხოვნების შესაბამისად გააზრება და ინტერპრეტაცია;
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კომუნიკაციის უნარი: ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის დარგში ახალი და
არსებული ცოდნის ურთიერთმიმართების დასაბუთებულად და არგუმენტირებულად
წარმოჩენა, ასევე საერთაშორისო აკადემიურ წრეებში თემატურ პოლემიკაში ჩართვა
უცხოურენაზე; 

სწავლის უნარი: ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის უახლეს მიღწევებზე
დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე, ახალი იდეების გენერირების და
განვითარების მზაობა სწავლისა და საქმიანობის, მათ შორის კვლევის პროცესში.

კურსდამთავრებულის კომპეტენცია, აგრეთვე, მოიცავს:

• ისტორიის, ენის, პრაქტიკებისა და კონცეპტუალური კატეგორიების მქონე კულტურულ
ჯგუფთა სპეციფიკური  თავისებურებების დადგენას, სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფთა
უკონფლიქტო თანაარსებობის ხელშემწყობ პრობლემათა ანალიზს და  ადეკვატური
რეკომენდაციების შეთავაზებას;

• მონაწილეობას ანთროპოლოგიური სტრატეგიების დაგეგმვაში, სოციოკულტურული
ცხოვრების განსხვავებულ სფეროთა დინამიკის კვლევებში; 

• სოციალური ცხოვრების სხვადასხვა სფეროს უზრუნველყოფასრეალისტური და
სიღრმისეული კონსულტაციებით.  კურსდამთავრებულს, აგრეთვე, გამომუშავებული
ექნება ზოგადი (ტრანსფერული) - აბსტრაქტული აზროვნების, მოვლენათა კრიტიკული
ანალიზისა და სინთეზის, ახალი იდეების გენერირების, ცოდნის მუდმივი განახლების, 
სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოძიებისა და ანალიზის, საერთაშორისო
კონტექსტში მუშაობის - უნარები.

ღირებულებები: პროგრამა ორიენტირებულია შემდეგღირებულებათა დამკვიდრებაზე:

• პროფესიული ეთიკური ნორმების (პროფესიონალთა ურთიერთპატივისცემა და
აღიარების უნარი, კვლევებში მონაწილე ადამიანთა უფლებების დაცვა, რეალური
კვლევითი მონაცემების წარმოდგენა, ყოველგვარი ანგაჟირებულობის მიუღებლობა)  
მიდევნება;

• განსხვავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების დაფასება და პატივისცემა;

• კულტურათა ეფექტური დიალოგისთვის კულტურებსა და კონტექსტებს შორის
განსხვავებების ცოდნა/გაცნობიერება და გათვალისწინება; 

• სხვა კულტურის წარმომადგენლებთან წარმატებული კომუნიკაციისთვის
ინტერპერსონალური კომპეტენტურობის (იზომორფული ატრიბუცია, ქცევის ანალიზის
უნარი, სხვათა მოლოდინების ცოდნა და საჭიროებისამებრ, გათვალისწინება და სხვ.) 
ფლობა; 
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• აგრესიული ეთნოცენტრიზმის მიუღებლობა; 

• მრავალეროვან კოლექტივში თანამშრომლობისთვის ეთიკური სტანდარტების
გაცნობიერება და დაცვა; 

• საზოგადოდ, საქმიან ურთიერთობებში ეთიკური ნორმების დაცვა. 

• ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი
ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:

ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი;

დისკუსია/დებატები – სტუდენტთა ჩართულობის ხარისხისა და აქტივობის
ასამაღლებლად, კრიტიკული აზროვნების (ალტერნატიული თვალსაზრისების
გამოვლენა, არგუმენტებისა და კონტრარგუმენტების, შეფასების წარმოჩენა, ერთი
თვალსაზრისის სხვადასხვა პოზიციიდან შეფასება, პრობლემის ანალიზისა და
გადაჭრის ალტერნატიული გზების გამოვლენა/შეფასება)  განსავითარებლად, 
სტუდენტში კამათის კულტურის ჩამოსაყალიბებლად. პროფესორი წარმართავს
დისკუსიას და პერიოდულად ერთვება მასში.

წიგნზე მუშაობა - თეორიული მასალების (სალექციო და საპრეზენტაციო) დამუშავება. 

წერითი მუშაობა - წერითი კოლოკვიუმების შესრულება, ესსეს დაწერა, საპრეზენტაციო
ტექსტის, აგრეთვე, კვლევითი დავალების წერილობითიფორმით მომზადება. 

შემთხვევის ანალიზი (Case study) - კროსკულტურულ კვლევებზე დაყრდნობით
ლექციაზე კონკრეტული კულტურალური

შემთხვევების განხილვა; მეთოდთა სწავლებისას კონკრეტული კვლევების განხილვის
საფუძველზე მეთოდის გამოყენებასთან დაკავშირებული სპეციფიკური ასპექტების
რეფლექსია.

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - პრობლემის დასმა და გამოყენება
საწყის ეტაპად ახალი ცოდნის მიღებისა და კონტექსტუალიზაციისთვის.

გონებრივი იერიში (Brain storming) - სტუდენტებში შემოქმედებითი მიდგომის
განსავითარებლად, კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით რადიკალურად
განსხვავებული აზრების, იდეების გამოვლენის, გენერირებისა და ვერბალიზაციის
ხელშეწყობა. 
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პროფესორის მიერერთი ანრამდენიმე მეთოდის გამოყენება ხდება სასწავლო კურსის
ამოცანების შესაბამისად.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა; 

(A) 91 -100 ფრიადი

(B) 81 -90 ძალიან კარგი

(C) 71 -80 კარგი

(D) 61 -70 დამაკმაყოფილებელი

(E) 51 - 60 საკმარისი

(FX) 41 - 50 ვერჩააბარა, სტუდენტს ეძლევა საბოლოო გამოცდის
ერთხელგადაბარებისუფლება

(F) 0 – 40 ჩაიჭრა, სტუდენტმა კრედიტის მიღებისთვის თავიდანუნდა გაიაროს კურსი.10

სადისერტაციო ნაშრომის შეფასება ხდება საერთო/საუნივერსიტეტო სტანდარტის
შესაბამისად. 

ფრიადი, ძალიან კარგი, კარგი, საშუალო და დამაკმაყოფილებელი შეფასების
მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება ფსიქოლოგიის დოქტორის აკადემიური
ხარისხი. არადამაკმაყოფილებელი შეფასების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება
ერთი წლის განმავლობაში გადამუშევებული სადისერტაციო ნაშრომის
წარდგენისუფლება. სრულიად არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების
შემთხვევაში დოქტორანტი კარგავს იმავე სადისერტაციო ნაშრომის
წარდგენისუფლებას.

საკონტაქტო პირი: ლალი სურმანიძე
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სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: მასობრივი კომუნიკაცია (Mass 
Communications); 

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: მასობრივი კომუნიკაციის დოქტორი (PhD in Mass 
Communications)

სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: მასობრივი კომუნიკაციის სადოქტორო
პროგრამა წარმოადგენს სასწავლო პროგრამებისა (სასწავლო კომპონენტი) და
სამეცნიერო კვლევების (კვლევითი კომპონენტი) ერთობლიობას და იგი მოიცავს 180 
კრედიტს.

სწავლების ენა: ქართული

სადოქტორო პროგრამის მიზანი: სადოქტორო პროგრამის მიზანია მასობრივი
კომუნიკაციის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტების მეცნიერული, 
ინტერდისციპლინური მიდგომით კვლევა, თანამედროვე მედიის და მასობრივი
კომუნიკაციის მიმართულებით ახალი ცოდნის და მეცნიერული გამოცდილების შექმნა, 
მედიის და მასკომუნიკაციის სისტემების არსში წვდომა, შესაბამისი წინადადებების
შემუშავება და განვითარების პერსპექტივების დასახვა. 

პროგრამა აგებულია ორიგინალური კვლევის მოქნილობის პრინციპსა და
ინტერდისციპლინური გამოცდილების შეძენაზე. პროგრამა ამზადებს მომავალ
ლექტორებს და მკვლევრებს ჟურნალისტიკის და მასკომუნიკაციის მიმართულებით.  

დოქტორანტს სემინარებზე შესაძლებლობა მიეცემა სხვადასხვა მიმართულებით
გაიფართოოს ცოდნა, გაეცნოს უახლეს მიღწევებს, მოემზადოს აკადემიური
საქმიანობისთვის და თავადაც აქტიურად ჩაერთოს სამეცნიერო- კვლევით
საქმიანობაში, იყოს თვითორგანიზებული და აითვისოს კვლევის წარმართვისთვის
აუცილებელი მენეჯერული თვისებები. პროგრამა ფოკუსირებულია კვლევითი
უნარების განვითარებაზე; 



170

პროგრამა დოქტორანტს ამზადებს აკადემიური კარიერისთვის. მომავალი მკვლევარი
მზად იქნება აკადემიურ სფეროში თავისი კონტრიბუცია შეიტანოს ახალი ცოდნის, 
ფაქტების ან არსებული ინფორმაციის იმგვარი ინტერპრეტაციით, რომელიც
მნიშვნელოვანი იქნება სამეცნიერო საზოგადოებისთვის. პროგრამის ფარგლებში მას
შესაძლებლობა მიეცემა იყოს ტუტორი, მკვლევარი-ასისტენტი და ასევე, გახდეს
ასისტენტ პროფესორი. დისერტაციის  დაცვის შემდეგ მას უნდა შეეძლოს
რეფერირებადი საერთაშორისო ჟურნალისა და კონფერენციებისთვის სამეცნიერო
პუბლიკაციების წარმოდგენა.

პროგრამის მიზანია კურსდამთავრებულს გამოუმუშაოს ის აუცილებელი თვისებები, 
რომელიც არსებული ცოდნის გაფართოებისა და ინოვაციური მეთოდების გამოყენების
საშუალებასთან ერთად ახალი ცოდნის შექმნას და ტირაჟირებას შეუწყობს ხელს. 
მასობრივი კომუნიკაციის სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებული
უფლებამოსილია საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო და კვლევით
დაწესებულებებში დაიკავოს შესაბამისი თანამდებობა კანონმდებლობით
გათვალისწინებული წესების დაცვით.

სადოქტორო პროგრამაზე მიღების წინაპირობა: მასობრივი კომუნიკაციის
სადოქტორო პროგრამაზე მიიღებიან მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული
აკადემიური ხარისხის მქონე პირები, რომლებიც აკმაყოფილებენ დოქტორანტურის
მინიმალური სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს: უცხო ენის B2 დონეზე ცოდნის
დადასტურება გამოცდით ან შესაბამისი სერტიფიკატით და გასაუბრება სპეციალობაში.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

1. ვერბალური;

2. დისკუსია/დებატები;

3. წყაროებთან მუშაობა;

4. დემონსტრირება;

5. ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი.

6. წერითი მუშაობა. 

პროფესორი შეიძლება იყენებდეს ერთ ან რამდენიმე მეთოდს, ან ნებისმიერ სხვა
მეთოდს, კონკრეტული სასწავლო-კვლევითი ამოცანის შესასრულებლად. 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა (შეფასების ზოგადი წესი):
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დოქტორანტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით. კრედიტის მისაღებად საჭირო
მინიმალურ შეფასებას  წარმოადგენს 51 ქულა. დოქტორანტის ცოდნის შეფასება ხდება
შემდეგი სქემით:

ქულები შეფასება

91-100 ფრიადი, A

81-90 ძალიან კარგი, B

71-80 კარგი, C

61-70 დამაკმაყოფილებელი, D

51-60 საკმარისი, E

41-50 ვერ ჩააბარა, FX

0-40 ჩაიჭრა, F

დოქტორანტის სადისერტაციო ნაშრომის შეფასებისათვის შესაძლებელია შეფასების
შემდეგი სისტემის გამოყენება:

ქულები შეფასება

summa cum laude ფრიადი(შესანიშნავი ნაშრომი)

magna cum laude ძალიან კარგი (შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს
ყოველმხრივ აღემატება)

cum laude კარგი (შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს) აღემატება

bene საშუალო (შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ
აკმაყოფილებს)

rite დამაკმაყოფილებელი (შედეგი, რომელიც, ხარვეზების მიუხედავად, წაყენებულ

მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს)

insufficienter არადამაკმაყოფილებელი (შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს
მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო ვერ აკმაყოფილებს)

sub omni canone სრულიად არადამაკმაყოფილებელი (შედეგი, რომელიც წაყენებულ
მოთხოვნებს სრულიად ვერ აკმაყოფილებს) 
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ფრიადი, ძალიან კარგი, კარგი, საშუალო და დამაკმაყოფილებელი შეფასების
მიღების შემთხვევაში, დოქტორანტს ენიჭება მასობრივი კომუნიკაციის დოქტორის
აკადემიური ხარისხი. არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში, 
დოქტორანტს ენიჭება ერთი წლის განმავლობაში გადამუშავებული სადისერტაციო
ნაშრომის წარდგენის უფლება. სრულიად არადამაკმაყოფილებელი შეფასების
მიღების შემთხვევაში, დოქტორანტი კარგავს იგივე სადისერტაციო ნაშრომის
წარდგენის უფლებას.

საკონტაქტო პირი: მარიამ გერსამია

პროგრამის სახელწოდება: სადოქტორო პროგრამა -“პოლიტიკის მეცნიერება” Ph.D 
program in Political Science 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორი Ph.D in Political 
Science

სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 180 ECTS

სწავლების ენა: ქართული ენა

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: წარმოდგენილი სადოქტორო პროგრამა
მიზნად ისახავს პოლიტიკის და პოლიტიკური სფეროს საკვანძო  მომენტების
გამოკვეთას და სპეციალისტების მომზადებას ჩვენი ქვეყნისა და რეგიონისათვის
განსაკუთრებით აქტუალური საკითხების მეცნიერული  კვლევისათვის; დარგში
მიღებული ცოდნის გაღრმავებას; ძირითადი მეცნიერული უნარების განვითარებას; 
კვლევისა და სწავლების თანამედროვე  მეთოდების შესწავლის საფუძველზე ახალი
ცოდნის და ინფორმაციის შექმნასა და გენერირებას. 

პოლიტიკურ მეცნიერებაში სადოქტორო პროგრამა ეფუძნება მოდულარულ სისტემას
და მიზნად ისახავს დისციპლინის ცალკეული  პრობლემური სფეროების
გამოკვლევას.დარგში მიღებული ცოდნის გაღრმავებას; ძირითადი მეცნიერული
უნარების განვითარებას; კვლევისა და  სწავლების თანამედროვე მეთოდების
შესწავლას. კურსდამთავრებულს უნდა შესწევდეს უნარი, კრიტიკულად გააანალიზოს



173

დაგროვილი ცოდნა,  შემოქმედებითად განავითაროს იგი და პასუხისმგებლობით
მოეკიდოს სამეცნიერო ინფორმაციის ტრანსფორმაციასა და გავრცელებას  
პუბლიკაციების, სწავლებისა და პრაქტიკაში დანერგვის გზით.

სადოქტორო პროგრამა პოლიტიკურ მეცნიერებაში ემსახურება ამ დარგში
მკვლევარისა და აკადემიური სფეროს მომავალი სპეციალისტის  მომზადებას, 
რომლესაც შესწევს ახალი ცოდნის გენერირება და თავისი სადოქტორო დისერტაციით
ემსახურება ახალი ცოდნის შექმნას პოლიტიკურ  მეცნიერებაში. 

პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო პროგრამის მიზანია დოქტორანტის
ინტელექტუალური პროფესიული და აკადემიური განვითარება,  სამეცნიერო და
უმაღლესი სკოლის პედაგოგიური კადრების მომზადება, აკადემიური და კვლევითი
რესურსების დაახლოება, ქვეყანაში სამეცნიერო  მუშაობის გააქტიურება და ხარისხის
ამაღლება, საერთაშორისო აკადემიურ და სამეცნიერო სივრცეში ჩართვა, ახალი
ცოდნის შექმნისა და  დანერგვისთვის ხელის შეწყობა. სადოქტორო პროგრამა
პოლიტიკის მეცნიერებაში მიზნად ისახავს პოლიტიკის სფეროში სამეცნიერო და
უმაღლესი  სკოლის პედაგოგიური კადრების მომზადებას და მთავრდება პოლიტიკის
მეცნიერების დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭებით. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

• მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის ფლობა.

• უცხო ენის B2 დონეზეცოდნის დადასტურება გამოცდით ან შესაბამისი სერტიფიკატით
და გასაუბრება სპეციალობაში.

სწავლის შედეგი: 

დოქტორს უნდა შეეძლოს: კვლევის შედეგად ახალი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების
შექმნა; დაგროვილი ცოდნის შემოქმედებითი განვითარება; 

პოლიტიკური მეცნიერების სფეროს, მისი ისტორიისა და ძირითადი მიმართულებების
გაგება კონცეპტუალურ და სისტემურ დონეზე; სოციალურ  მეცნიერებათა სივრცეში
პოლიტიკური მეცნიერების ადგილის განსაზღვრა; თანამშრომლობა სხვა დარგების
წარმომადგენლებთან  ინტერდისციპლინური კვლევისა და სწავლების პროცესში; 
ცოდნის ეფექტური და გასაგები ფორმით გადმოცემა; მას უნდა ესმოდეს მიღებული  
ცოდნის პრაქტიკული გამოყენების ასპექტები და შეეძლოს როგორც სასწავლო, ასევე
კვლევითი პროცესის დაგეგმვა და განხორციელება.

ცოდნა და გაცნობიერება
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ფართო და მრავალფეროვანი თეორიული მიდგომების, საუნივერსიტეტო კურსებისა
და სპეციალური სასწავლო კურსის შესწავლის საფუძველზე, დოქტორანტი ფლობს
მეცნიერული კვლევის თანამედროვე მეთოდებს, პოლიტიკის სფეროს მეცნიერული
ანალიზის ხერხებსა და მეთოდებს, აქვს  ღრმა და სისტემური ცოდნა პოლიტიკის
მეცნიერების ინტერდისციპლინურ ხასიათზე, იცნობს პოლიტიკის მეცნიერების არჩეული
დარგის და  მომიჯნავე სპეციალობის პრობლემებს და განვითარების ტენდენციებს.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

შეძენილი სისტემური და სიღრმისეული ცოდნის საფუძველზე შეუძლია
სრულფასოვნად ჩაერთოს პოლიტიკის მეცნიერების ფარგლებში მიმდინარე  
სამეცნიერო დისკუსიებში და აწარმოოს თეორიული ან გამოყენებითი კვლევა, 
რომელიც თვისებრივად გაამდიდრებს არსებულ ცოდნას ამ სფეროში. კვლევის
რელევანტური მეთოდოლოგიის და მეთოდიკის სრულყოფილი ცოდნა მას
საშუალებას აძლევს, დამოუკიდებლად წარმართოს ან უხელმძღვანელოს კვლევით
პროექტს (პროექტებს). შეუძლია მრავალი სხვადასხვა პერსპექტივით საკითხების
განხილვა, თითოეული მიდგომის  საფუძვლიანი კრიტიკული ანალიზი და შეფასება, 
რაც ხელს უწყობს კვლევის მეთოდოლოგიის სწორ და დასაბუთებულ შერჩევას, 
დამოუკიდებელი

გადაწყვეტილებების მიღების უნარის განვითარებას. 

აქვს უნარი, დამოუკიდებლად შეიმუშაოს და განახორციელოს კომპლექსური
კვლევითი პროექტი, ან უხელმძღვანელოს საშუალო ან დიდ კვლევით ჯგუფს კვლევის
ახალი მეთოდების და მიდგომების გამოყენებით; შეუძლია თავად დაგეგმოს და თავისი
უშუალო ხელმძღვანელობით განახორციელოს კომპლექსური კვლევითი პროექტის
სრული ციკლი. აქვს კვლევითი პრობლემის შემცველი გარემოს სრულფასოვანი
იდენტიფიცირების უნარი. შეუძლია აგრეთვე დიდი კვლევითი პროექტების მართვა.

დასკვნის უნარი

ფუნდამენტური და ემპირიული კვლევის პროცესში შეუძლია ჰიპოთეზის დასაბუთება ან
უარყოფა, აქვს ახალი, ინოვაციური დასკვნების  შემოთავაზების უნარი, რითაც
საკუთარი წვლილი შეაქვს სამეცნიერო საზოგადოებაში. დოქტორანტს პოლიტიკის
მეცნიერებაში აქვს ასევე კვლევის  შედეგად მიღებული დასკვნების არგუმენტირებული
დასაბუთების უნარი. აქვს არსებული პრობლემების ახლებური ახნის უნარი.3

კომუნიკაციის უნარი: 

შეუძლია ელექტრონულ მონაცმეთა ბაზებთან მუშაობა, ახალი კვლევითი
ინსტრუმენტების მოდელირება და ტესტირება, აქვს სამეცნიერო სტატიის წერის
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აკადემიური უნარ-ჩვევები, რაც აკმაყოფილებს რეფერირებად ჟურნალებში
გამოქვეყნების სტანდარტებს; პედაგოგიური პრაქტიკისა და  კოლოქვიუმების
საფუძველზე გამომუშავებული აქვს აუდიტორიასთან მუშაობის უნარი, რაც ეხმარება
აკადემიურ და პროფესიულ წინსვლაში.  საერთაშორისო სამეცნიერო
საზოგადოებასთან პოლიტიკის მეცნიერების თემატურ პოლემიკაში ჩართვა უცხოურ
ენაზე.

სწავლის უნარი: 

პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორი სიცოცხლის მანძილზე პროფესიული და
აკადემიური კარიერის გაუმჯობესების პროცესში უნარიანია  არსებული ცოდნის
გაღრმავებისა და ახალი ცოდნის შემდგომი გენერირების მიზნით იზრუნოს
პროფესიულ და აკადემიურ პროექტებსა და  გრანტების დაფინანსების წყაროების
მოძიებასა და შემდგომ განვითარებაზე. 

ღირებულებები: 

პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორს შესწევს უნარი დემოკრატიული ღირებულებების
დასამკვიდრებად და სამოქალაქო საზოგადოების  მშენებლობის ხელშეწყობის მიზნით
აწარმოოოს კვლევა და მათ საფუძველზე განსაზღვროს მათი მიღწევის ოპტიმალური
საშუალებები. 

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

1. ვერბალური/წერითი

2. წიგნზე/ელექტრონულ მასალებსა და წყაროებზე მუშაობა

3. დემონსტრირების მეთოდი (ვიდეო-აუდიო, ფოტო, PPT მასალების მეშვეობით)

4. ახსნა–განმარტებითი მეთოდი

5. დისკუსია/დებატები, 

6. ჯგუფური მუშაობა

7. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება(PBL)

8. შემთხვევის ანალიზი (case-study)

9. გონებრივი იერიში (Brain storming)

10. როლური და სიტუაციური თამაშები
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11. ელექტრონული სწავლება (ჰიბრიდული) - თსუ ელექტრონული სწავლების
პორტალი

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას
წარმოადგენს 51 ქულა; შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი

კომპონენტის მიხედვით. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ
სილაბუსებში. გთავაზობთ ზოგად ჩარჩოს:

91 -100 ფრიადი, A 

81-90 ძალიან კარგი, B 4

71-80 კარგი, C 

61-70 დამაკმაყოფილებელი, D 

51-60 საკმარისი, E 

41-50 ვერჩააბარა, FX 

0-40 ჩაიჭრა, F 

სადისერტაციო ნაშრომის შეფასება ხდება საერთო/საუნივერსიტეტო სტანდარტის
შესაბამისად: 

summa cum laude friadi (შესანიშნავი ნაშრომი)

magna cum laude Zalian kargi (შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ
აღემატება)

cum laude kargi (შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს) აღემატება

bene საშუალო (შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ
აკმაყოფილებს)

rite damakmayofilebeli (შედეგი, რომელიც, ხარვეზების მიუხედავად, წაყენებულ
მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს)

insufficienter არადამაკმაყოფილებელი (შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს

მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო ვერ აკმაყოფილებს)
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sub omni canone სრულიად არადამაკმაყოფილებელი (შედეგი, რომელიც წაყენებულ
მოთხოვნებს სრულიად ვერ აკმაყოფილებს)

საკონტაქტო პირი: მალხაზ მაცაბერიძე
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სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: კონფლიქტების ანალიზი და მართვა, Conflict 
Analysis and Management

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი PhD in Social 
Sciences

სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 180

სწავლების ენა: ქართული

პროგრამის მიზანი: დოქტორანტურის დონეზე კონფლიქტების მართვის პროგრამის
მიზანია მოამზადოს უმაღლესი კვალიფიკაციის სპეციალისტები კონფლიქტის
ანალიზის და მართვის სფეროში, რომელთაც ექნებათ კონფლიქტების შესახებ ღრმა
თეორიული ცოდნა, ანალიტიკური აზროვნების უნარი და პრაქტიკული უნარ ჩვევები
სხვადასხვა კონფლიქტების ანალიზისა და მოგვარების, სამეცნიერო კვლევების
წარმოების, მიმდინარე კონფლიქტების ანალიზის და შესაბამისი რეკომენდაციების
შემუშავებისათვის კონფლიქტების მოგვარების და პრევენციის, მშვიდობის
მშენებლობის და შენარჩუნების სფეროში. ამასთან ერთად შეეძლებათ სამეცნიერო
პედაგოგიური მუშაობის წარმართვა კონფლიქტოლოგიის დარგის მომავალი
სპეციალისტების მოსამზადებლად და სათანადო ტრენინგების და კონსულტაციების
ჩასატარებლად.  კონფლიქტების ანალიზის და მართვის სპეციალისტების დასაქმების
სფერო ვრცელია: მათ შეუძლიათ იმუშაონ ყველა სფეროში, სადაც უაღრესად
მნოშვნელოვანია კონფლიქტების პრევენცია, მოგვარება, მართვა. Aასეთი შეიძლება
იყოს როგორც სამთავრობო, ისე კერძო ორგანიზაციები, ადგილობრივი თემი, 
სასწავლო დაწესებულებები, და სხვა. Mმათ მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანა
შეუძლიათ საერთაშორისო კონფლიქტების მოგვარებასა და პრევენციაში. ასევე, ისინი
მზადდებიან სამეცნიერო კვლევითი და პედაგოგიური საქმიანობისათვის თავისი
კომპეტენციის ფარგლებში.

სადოქტორო პროგრამაზე მიღების წინაპირობები. 

მაგისტრის ხარისხი კონფლიქტების მართვაში ან სხვა სპეციალობაში და უცხო ენის
ცოდნის B2 დონეზე დადასტურება გამოცდით ან შესაბამისი სერტიფიკატით და
გასაუბრება სპეციალობაში.

სწავლის შედეგები: 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

• კონფლიქტების მართვის სფეროში უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, 
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• არსებული ცოდნის გაფართოებისა თუ ინოვაციური მეთოდების გამოყენების მზაობა
(რეფერირებადი პუბლიკაციისთვის აუცილებელი სტანდარტის დონეზე); 

• ღრმა ინტეგრალური ცოდნა მის მიერ დამუშავებული თემის შესახებ;2ცოდნის
პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

• ინოვაციური და, საზოგადოდ, მეცნიერული და გამოყენებითი კვლევითი საქმიანობის
დამოუკიდებლად დაგეგმვა, წარმართვა და გაძღოლა, საკვლევი სფეროსთვის
ადეკვატური კვლევითი სტრატეგიის, მეთოდის შერჩევა/გამოყენება და მოპოვებულ
მონაცემთა ინტერპრეტაცია;

• სინთეზური კვლევითი სტრატეგიებისა და მეთოდების გამოყენება; 

• ახალი ცოდნის შექმნაზე ორიენტირებული ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური
მეთოდებისა და მიდგომების შემუშავება;

• საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში ასახვადი მეცნიერული პროდუქციის
შექმნა;

• თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი მაინტეგრირებელი სალექციო კურსების
შექმნა და გაძღოლა.

• შეძენილი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამოყენებას სხვადასხვა სოციოკულტურულ
კონტექსტში.

დასკვნის უნარი: 

• ტრადიციულ თეორიულ პარადიგმათა შემოქმედებითი და პრობლემური გააზრება, 
ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების კრიტიკული
ანალიზი, სინთეზი და შეფასება; 

• პრობლემის გადასაჭრელად სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილების
დამოუკიდებლად მიღება; 

• ჩამოყალიბებული ინტერდისციპლინური აზროვნების საფუძველზე თეორიული
ცოდნის ზოგადმეცნიერულ კონტექსტში გააზრება და შესაბამისი პრობლემური
საკითხების დასმა;

• განსხვავებულ ქვეყნებში მიღებულ მონაცემთა შემოქმედებითად, დროის
მოთხოვნების შესაბამისად გააზრება და ინტერპრეტაცია;
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კომუნიკაციის უნარი: ახალი და არსებული ცოდნის ურთიერთმიმართების
დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენა, ასევე საერთაშორისო სამეცნიერო
საზოგადოებასთან თემატურპოლემიკაში ჩართვა უცხოურენაზე; 

სწავლის უნარი: კონფლიქტოლოგიის დარგში უახლეს მიღწევებზე დამყარებული
ცოდნიდან გამომდინარე, ახალი იდეების განვითარების მზაობა სწავლისა და
საქმიანობის, მათ შორის კვლევის პროცესში.

ღირებულებები: პროგრამა ორიენტირებულია შემდეგღირებულებათა დამკვიდრებაზე:

• პროფესიული ეთიკური ნორმების (პროფესიონალთა ურთიერთპატივისცემა და
აღიარების უნარი, კვლევებში მონაწილე ადამიანთა უფლებების დაცვა, რეალური
კვლევითი მონაცემების წარმოდგენა, ყოველგვარი ანგაჟირებულობის მიუღებლობა) 

მიდევნება;

• განსხვავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების დაფასება და პატივისცემა;

• კულტურათა ეფექტური დიალოგისთვის კულტურებსა და კონტექსტებს შორის
განსხვავებების ცოდნა/გათვალისწინება; 

• სხვა კულტურის წარმომადგენლებთან წარმატებული კომუნიკაციისთვის
ინტერპერსონალური კომპეტენტურობის (იზომორფული ატრიბუცია, ქცევის ანალიზის
უნარი, სხვათა მოლოდინების ცოდნა და საჭიროებისამებრ, გათვალისწინება და სხვ.) 
ფლობა; 

• აგრესიული ეთნოცენტრიზმის მიუღებლობა; 

• მრავალეროვან კოლექტივში თანამშრომლობისთვის ეთიკური სტანდარტების
გაცნობიერება და დაცვა; 

• ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი
ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:

ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი;

დისკუსია/დებატები – სტუდენტთა ჩართულობის ხარისხისა და აქტივობის
ასამაღლებლად, კრიტიკული აზროვნების  (ალტერნატიული თვალსაზრისების
გამოვლენა, არგუმენტებისა და კონტრარგუმენტების, შეფასების წარმოჩენა, ერთი
თვალსაზრისის სხვადასხვა პოზიციიდან შეფასება, პრობლემის ანალიზისა და
გადაჭრის ალტერნატიული გზების გამოვლენა/შეფასება) განსავითარებლად, 
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სტუდენტში კამათის კულტურის ჩამოსაყალიბებლად. პროფესორი წარმართავს
დისკუსიას და პერიოდულად ერთვება მასში.

წიგნზე მუშაობა - თეორიული მასალების (სალექციო და საპრეზენტაციო) დამუშავება. 

წერითი მუშაობა - წერითი კოლოკვიუმების შესრულება, ესსეს დაწერა, საპრეზენტაციო
ტექსტის, აგრეთვე, კვლევითი დავალების წერილობითი ფორმით მომზადება. 

შემთხვევის ანალიზი (Case study) - კროსკულტურულ კვლევებზე დაყრდნობით
ლექციაზე კონკრეტული კულტურალური შემთხვევების განხილვა; მეთოდთა
სწავლებისას კონკრეტული კვლევების განხილვის საფუძველზე მეთოდის
გამოყენებასთან დაკავშირებული სპეციფიკური ასპექტების რეფლექსია.

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - პრობლემის დასმა და გამოყენება
საწყის ეტაპად ახალი ცოდნის მიღებისა და კონტექსტუალიზაციისთვის.

გონებრივი იერიში (Brain storming) - სტუდენტებში შემოქმედებითი მიდგომის
განსავითარებლად, კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით რადიკალურად
განსხვავებული აზრების, იდეების გამოვლენის, გენერირებისა და ვერბალიზაციის
ხელშეწყობა. 

პროფესორის მიერ ერთი ან რამდენიმე მეთოდის გამოყენება ხდება სასწავლო კურსის
ამოცანების შესაბამისად.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა. 

(A) 91 -100 ფრიადი

(B) 81 -90 ძალიან კარგი

(C) 71 -80 კარგი6

(D) 61 -70 დამაკმაყოფილებელი

(E) 51 - 60 საკმარისი

(FX) 41 - 50 ვერჩააბარა, სტუდენტს ეძლევა საბოლოო გამოცდის ერთხელ
გადაბარების უფლება

(F) 0 – 40 ჩაიჭრა, სტუდენტმა კრედიტის მიღებისთვის თავიდან უნდა გაიაროს კურსი.

სადისერტაციო ნაშრომის შეფასება ხდება საერთო/საუნივერსიტეტო სტანდარტის
შესაბამისად:
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საკონტაქტო პირი: გუგული მაღრაძე
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პროგრამის სახელწოდება: ქართულად: სადოქტორო პროგრამა „სოციოლოგია“ PhD 
Program in Sociology

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ქართულად: სოციოლოგიის დოქტორი Doctor of 
Sociology 

სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 180 კრედიტი

სწავლების ენა: ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის
კომპეტენციების გამომუშავებასა და დასაქმების სფეროს განსაზღვრაზე: 

სოციოლოგიის სადოქტორო პროგრამის მიზანია სოციოლოგიაში სრულფასოვანი
მკვლევრის ჩამოყალიბება, რომელიც შეძლებს როგორც თეორიული, ისე
გამოყენებითი კვლევების ჩატარებას პროფესიული სტანდარტების გათვალისწინებით. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი, უცხო ენის B2 დონეზე ცოდნის დადასტურება
გამოცდით ან შესაბამისი სერტიფიკატით და გასაუბრება სპეციალობაში. 

სწავლის შედეგი: 

ცოდნა და გაცნობიერება - პროგრამის დასრულების შემდეგ სოციოლოგიის დოქტორი
უნდაფლობდესღრმა და კვალიფიციურცოდნას თანამედროვე სოციოლოგიის
ძირითად თეორიებსა და კვლევის მეთოდებში. მას უნდა შეეძლოს არა მხოლოდ ამ
ცოდნის გაზიარება,  არამედ მისი ოპერაციული და ინოვაციური გამოყენება.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - სოციოლოგიის დოქტორი უნდა ფლობდეს
მაღალპროფესიული სტანდარტებით ემპირიული სოციალური კვლევის ჩატარების
უნარ-ჩვევებს (ანუ უნდა შეეძლოს თანამედროვე ემპირიული კვლევის მეთოდების
ადეკვატური გამოყენება საზოგადოებისათვის აქტუალური საკითხების
შესწავლისთვის); ამასთან, მას უნდა შეეძლოს ამა თუ იმ მეთოდის ინოვაციური
გამოყენება. მას ექნება უნარი განსაზღვროს სხვადასხვა სოციალური პრობლემის
კვლევის გზები და ჩამოაყალიბოს ღრმა და ეფექტური რეკომენდაციები ამ
პრობლემების გადასაჭრელად; ექნება უნარი,  ჩაერთოს სხვადასხვა მეთოდით
წარმართულ კვლევით პროექტებში როგორც ძირითადი მკვლევარი ან თავად
გაუძღვესკვლევითი პროექტის განხორციელებას; ხარისხიანად და მაღალ დონეზე
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აწარმოოს კვლევა არსებული ეთიკური და პროფესიული სტანდარტების სრული
დაცვით.

დასკვნის უნარი - დოქტორანტურის კურსდამთავრებულს შეეძლება, რომ
სოციოლოგიური მონაცემების მაღალპროფესიულ დონეზე და დამოუკიდებლად
დამუშავებისა და გაანალიზების საფუძველზე გამოიტანოს დასკვნები შესასწავლი
პრობლემის არსის, მისი გადაჭრის გზების შესახებ. 

კომუნიკაციის უნარი - დოქტორანტურის კურსდამთავრებულს შეეძლება კომუნიკაცია
დაამყაროს ყველა იმ სტრუქტურასთან, ადამიანთან თუ ჯგუფთან, რომლებიც მისი
კვლევის ინტერესებში შედის. მას შეეძლება წარმართოს მოლაპარაკებები კვლევის
დაგეგმვისა და ორგანიზების მიმართულებით. ასევე, შეეძლება პროფესიული
კომუნიკაცია ყველა იმ სოციალურ ერთეულთან,  რომელიც მისი კვლევის ობიექტს
შეადგენს. სოციოლოგიის დოქტორს განვითარებული ექნება სოციალური უნარები, 
კერძოდ, შეეძლება ჯგუფური მუშაობა, მათ შორის, ინტერდისციპლინურ ჯგუფში
მუშაობა. და საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატურ
პოლემიკაშიჩართვაუცხოურენაზე.

სწავლის უნარი – სოციოლოგიის უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან
გამომდინარე ახალი იდეების/პროცესების გნვითარების მზაობა სწავლისა და
საქმიანობის, მათ შორის, სწავლებისა და კვლევის პროცესში. სოციოლოგიის
დოქტორს შეეძლება, რომ მის მიერ ათვისებული ცოდნა და გამოცდილება გადასცეს
სხვებს, ანუ აქტიურად იყოს ჩართული სასწავლო პროცესში როგორც პროფესორის
ასისტენტი ბაკალავრიატის ყველადონის კურსების საფეხურზე. 

ღირებულებები: 

ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ დასამკვიდრებლად
ინოვაციური მეთოდების შემუშავება შემდეგი ასპექტების გათვალისწინებით:

� პროფესიული ეთიკის პრინციპების პატივისცემა

� კვლევის ობიექტის (ადამიანები, ჯგუფები) უფლებების, პირველ რიგში, მათი
ანონიმურობის დაცვა

� პლაგიატის უარყოფა

� ქსენოფობიური და ეთნოცენტრისტული დამოკიდებულებების უარყოფა; 
განსხვავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების დაფასება და პატივისცემა;

დოქტორნატურის კურსდამთავრებულებს, აგრეთვე, გამოუმუშავდებათ
ზოგადი/ტრანსფერული უნარები: აბსტრაქტული აზროვნება,  მოვლენათა კრიტიკული
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ანალიზი და სინთეზი, ახალი იდეების გენერირება, ცოდნის მუდმივი განახლება, 
სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოძიება და ანალიზი, დისკუსიის წარმართვა, 
საკუთარი ნაშრომისა და მოსაზრებების საჯარო წარდგენა და ა.შ.

სწავლის მეთოდები: 

1. ვერბალური მეთოდი

2. წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: 
ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება,  მასალის დაკონსპექტება, თეზისების
შედგენა, რეფერატის, ან ესეს შესრულება, და ა.შ.

3. პრაქტიკული მეთოდები, რომლებიც სტუდენტს პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს
ჩამოუყალიბებს: სასწავლო და პედაგოგიური  პრაქტიკა, საველე მუშაობა და სხვ.

სწავლების პროცესში გამოყენებული იქნება, აგრეთვე, ისეთი მეთოდები, როგორიცაა:

1. დისკუსია, დებატები

2. ჯგუფური მუშაობა (cooperative/ collaborative)

3. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება(PBL)

4. შემთხვევის ანალიზი

5. გონებრივი იერიში (Brain storming)

6. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

სტუდენტის გაწეული შრომის შეფასება ითვალისწინებს გარკვეულ თანაფარდობას
შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას შორის. თითოეული
სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება ხორციელდება 100–ქულიანი სისტემით. 

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; კრედიტის მისაღებად საჭირო
მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 

ქულა;

სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხდება შემდეგი სქემით:

ქულები შეფასება

91-100 ფრიადი A
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81-90 ძალიან კარგი, B

71-80 კარგი, C

61-70 დამაკმაყოფილებელი, D51-60 საკმარისი, E

41-50 ვერ ჩააბარა FX

0-40 ჩაიჭრა, F

შუალედური შეფასებები შეიძლება დაეყრდნოს შემდეგ აქტივობებს:

• აქტიურობა სასემინარო, ან პრაქტიკულ მეცადინეობაზე

• საპრეზენტაციოდ მომზადებული მოხსენება

• წერითი და ზეპირი საშინაო დავალებები

• შუალედური გამოცდა

• საბოლოო გამოცდა

და სხვა.

დაუშვებელია დასკვნითი გამოცდის შეფასება 40 ქულაზე მეტით.

სადისერტაციო ნაშრომის შეფასება ხდება საერთო/საუნივერსიტეტო სტანდარტის
შესაბამისად.

საკონტაქტო პირი: იაგო კაჭკაჭიშვილი
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პროგრამის სახელწოდება: სადოქტორო პროგრამა “სოციალური მუშაობა“ PhD 
Program in Social Work

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ქართულად: სოციალური მუშაობის დოქტორი Doctor of 
Social Work

სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 180 კრედიტი

სწავლების ენა: ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის
კომპეტენციების გამომუშავებასა და დასაქმების  სფეროს განსაზღვრაზე: 

სოციალური მუშაობის სადოქტორო პროგრამის მიზანია:

• აკადემიურ დონეზე სტუდენტები უზრუნველყოს სოციალური მუშაობის პრაქტიკისთვის
ფუნდამენტური დისციპლინების კრიტიკული ცოდნით და სოციალური მუშაობის
პრაქტიკის თეორიული საფუძვლებით. 

• პროფესიულ დონეზე პროგრამა მიზნად ისახავს მოამზადოს სტუდენტები იმ
პროფესიული სტანდარტების შესაბამისად, რომლებიც მოეთხოვება სოციალური
მუშაობის პრაქტიკას და რომლებიც შემუშავებულია საერთაშორისო და ადგილობრივი
ვალიდური ინსტიტუციების მიერ.

• პროგრამის საბოლოო მიზანია, მიაღწიოს პროფესიული და აკადემიური
სტანდარტების ინტეგრაციას და მოამზადოს კრიტიკული რეფლექსიის მქონე
პრაქტიკოსი, რომელიც დაინტერესებულია განავითაროს თავისი პროფესიული უნარ-
ჩვევები დარომელსაც შეეძლება ინტერვენცია სოციალური პროცესების ყველა დონეზე
სოციალური თერაპიის კუთხით.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 
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მაგისტრის აკადემიური ხარისხი, უცხო ენის B2 დონეზე ცოდნის დადასტურება
გამოცდით ან შესაბამისი სერტიფიკატით და გასაუბრება სპეციალობაში.

სწავლის შედეგი: 

ცოდნა და გაცნობიერება - პროგრამის დასრულების შემდეგ სოციალური მუშაობის
დოქტორი დაეუფლება ღრმა ცოდნას იმისა, თუ როგორ უნდა შეფასდეს ის, რაც
აკონსტრუირებს სოციალური მუშაობის პრაქტიკას; გააცნობიერებს პიროვნულ და
პროფესიულ ღირებულებებს და მათ გავლენას იმ სამუშაოზე, რასაც სოციალური
მუშაკი ასრულებს. მას ეცოდინება, თუ რა გავლენა შეიძლებაჰქონდეს სქესს, ასაკს, 
კლასობრივ კუთვნილებას, სექსუალობას, უნარშეზღუდულობას და სოციალურად
სტრუქტურირებული განსხვავებების სხვა ფორმებს მათ პროფესიულ პრაქტიკაზე; 
ისწავლის, თუ როგორ იმუშაონ ისე, რომ ხელი შეუწყოს სხვადასხვა სერვისის
მომხმარებლის გაძლიერებას, რათა არმოხდეს მათზე ზეწოლა და დისკრიმინაცია.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - სოციალური მუშაობის დოქტორები
გამოიმუშავებენ სოციალური მუშაობის პრაქტიკის სოციალური და პოლიტიკური
კონტექსტის კრიტიკულ გაგებას, ასევე, შეიძენენ ჰოლისტური პრაქტიკის უნარ-ჩვევებს, 
რომელიც ინდივიდებს განიხილავს პლურალისტური საზოგადოების ფართო
კონტექსტში; ისწავლიან, თუ როგორ მოახდინონ თეორიისა და პრაქტიკის
ინტეგრირება სოციალურ მუშაობაში; ღრმად დაუფლებიან სოციალური მუშაობის ისეთ
მეთოდებს, როგორიცაა ჯგუფური მუშაობა, ოჯახებთან მუშაობა, ამოცანაზე
ორიენტირებული სოციალური მუშაობა, კოგნიტური ბიჰევიორული მუშაობა და ა.შ. მათ
ექნებათ შესაძლებლობა, რომ მოახდინონ ამ მეთოდების გამოყენება პრაქტიკის
ორგანიზაციებში.

სოციალური მუშაობის დოქტორშ შეეძლება სერიოზული ინტერვენციის
განხორციელება მოწყვლადი ჯგუფების სოციალური რეაბილიტაციისა და ინკლუზიის
მიმართულებით, ექნება იმის უნარი, რომ მონაწილეობა მიიღოს სახელმწიფოს
სოციალური პოლიტიკის განსაზღვრაში სოციალური პროგრამების ინიცირების და
პროფესიული სტანდარტების განსაზღვრის მიმართულებით. 

დასკვნის უნარი - დოქტორანტურის კურსდამთავრებულს შეეძლება, რომ
სოციოლოგიური მონაცემების დამოუკიდებლად დამუშავებისა და გაანალიზების
საფუძველზე გააკეთოს დასკვნები შესასწავლი პრობლემის არსის, მისი გადაჭრის
გზების შესახებ. 

კომუნიკაციის უნარი - დოქტორანტურის კურსდამთავრებულს შეეძლება კომუნიკაცია
დაამყაროს ყველა იმ ადამიანთან თუ ჯგუფთან, რომლებიც მისი კვლევის ობიექტს
წარმოადგენენ (ექსპერტები, რესპონდენტები, სხვადსახვა სამიზნე, მოწყვლადი
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ჯგუფების წარმომადგენლები და სხვ.). მას განვითარებული ექნება სოციალური
უნარები, კერძოდ, შეეძლება ჯგუფური მუშაობა, მათ შორის, ინტერდისციპლინარულ
ჯგუფში მუშაობა და საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატურ
პოლემიკაში ჩართვა უცხოურ ენაზე.

სწავლის უნარი – სოციალური მუშაობის უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან
გამომდინარე ახალი იდეების/პროცესების განვითარების მზაობა სწავლისა და
საქმიანობის, მათ შორის, სწავლებისა და კვლევის პროცესში. სოციოლოგიის
დოქტორს შეეძლება, რომ მის მიერ ათვისებული ცოდნა და გამოცდილება გადასცეს
სხვებს, ანუ აქტიურად იყოს ჩართული სასწავლო პროცესში როგორც პროფესორის
ასისტენტი ბაკალავრიატის ყველადონის კურსების საფეხურზე. 

ღირებულებები:

ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ დასამკვიდრებლად
ინოვაციური მეთოდების შემუშავება შემდეგი ასპექტების გათვალისწინებით:

� სოციალური მუშაობის პროფესიული ეთიკის პრინციპების პატივისცემა� კვლევის
ობიექტის (ადამიანები, ჯგუფები) უფლებების, პირველ რიგში, მათი ანონიმურობის
დაცვა

� პლაგიატის უარყოფა

� ქსენოფობიური და ეთნოცენტრისტული დამოკიდებულებების უარყოფა; 
განსხვავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების დაფასება და პატივისცემა;

� სოციალური თანასწორიბის პატივისცემა კურსდამთავრებულებს, აგრეთვე, 
გამომუშავებული ექნებათ ზოგადი/ტრანსფერული უნარები: აბსტრაქტული აზროვნება, 
მოვლენათა კრიტიკული ანალიზი და სინთეზი, ახალი იდეების გენერირება, ცოდნის
მუდმივი განახლება, სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოძიება და ანალიზი, 
დისკუსიის წარმართვა, საკუთარი ნაშრომისა და მოსაზრებების საჯარო წარდგენა და
ა.შ.

სწავლის მეთოდები: 

შედეგების მისაღწევად გამოყენებული იქნება სწავლებისა და სწავლის შემდეგი
მეთოდები:

1. ვერბალური მეთოდი
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2. წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: 
ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების
შედგენა, რეფერატის, ან ესეს შესრულება, და ა.შ.

3. პრაქტიკული მეთოდები, რომლებიც სტუდენტს პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს
ჩამოუყალიბებს: სასწავლო და პედაგოგიური პრაქტიკა, საველე მუშაობა და სხვ.

სწავლების პროცესში გამოყენებული იქნება, აგრეთვე, ისეთი მეთოდები, როგორიცაა:

1. დისკუსია, დებატები

2. ჯგუფური მუშაობა (cooperative/ collaborative)

3. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება(PBL)

4. შემთხვევის ანალიზი

5. გონებრივი იერიში (Brain storming)

6. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

თითოეული სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება ხორციელდება 100–ქულიანი
სისტემით. სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; კრედიტის მისაღებად
საჭირო მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა;

სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხდება შემდეგი სქემით:

ქულები შეფასება91-100 ფრიადი A

81-90 ძალიან კარგი, B

71-80 კარგი, C

61-70 დამაკმაყოფილებელი, D

51-60 საკმარისი, E

41-50 ვერ ჩააბარა FX

0-40 ჩაიჭრა, F

სადისერტაციო ნაშრომის შეფასება ხდება საერთო/საუნივერსიტეტო სტანდარტის
შესაბამისად.
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საკონტაქტო პირი: იაგო კაჭკაჭიშვილი
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სადოქტორო პროგრამა: სოციალური, პოლიტიკური და კულტურული ფსიქოლოგია; 
Social, Political and Cultural Psychology.

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფსიქოლოგიის დოქტორი Doctor of Philosophy 
(PhD) in Psychology

სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 180

სწავლების ენა: ქართული

მიზანი: სოციალური, პოლიტიკური და კულტურული ფსიქოლოგიის სადოქტორო
პროგრამა მიზნად ისახავს:

• მისცეს დოქტორანტს გაღრმავებული ცოდნა ფსიქოლოგიის შესაბამის დარგებში;

• ხელი შეუწყოს დოქტორანტს სადოქტორო დისერტაციის შესრულებასა, დაცვასა და
აკადემიური ხარისხის (PhD) მოპოვებაში;

• მოამზადოს უმაღლეს საგანმანათლებლო ან კვლევით დაწესებულებებში სამუშაოდ.

პროგრამაზე მიღების წინაპირობები

მაგისტრის ხარისხი ფსიქოლოგიაში და უცხო ენის B2 დონეზე ცოდნის დადასტურება
გამოცდით ან შესაბამისი სერტიფიკატით და გასაუბრება სპეციალობაში.

შედეგი: პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო და სამეცნიერო კომპონენტების
სრული კურსის გავლის და სადოქტორო  დისერტაციის დაცვის შემდეგ დოქტორს
ექნება არჩეულ დარგში ღრმა თეორიული ცოდნა, კვლევის მეთოდებიისა და  
სტატისტიკური ანალიზის გამოყენების უნარ-ჩვევები და უმაღლეს სკოლასა და სხვა
შესაბამის ორგანიზაციებში მუშაობის  კომპეტენცია. სოციალური, პოლიტიკური და
კულტურული ფსიქოლოგიის სადოქტორო პროგრამის დასრულების შემდეგ

კურსდამთავრებულს ექნება შემდეგი კომპეტენციები:

ა)ცოდნა და გაცნობიერება – სოციალური, პოლიტიკური და კულტურული
ფსიქოლოგიის ღრმა ცოდნა, ამ და მომიჯნავე სფეროებში  არსებული უახლესი
მიღწევების ცონდა, კვლევის მეთოდების ღრმა ცოდნა; იმის გაცნობიერება, რომ
საჭიროა მიღებული ცოდნის  მუდმივი განახლება

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა, 
განხორციელება და ზედამხედველობა; კვლევითი  და ანალიტიკური მეთოდებისა და
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მიდგომების შემუშავება, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული და
აისახება  საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში;

გ) დასკვნის უნარი - დოქტორანტურის კურსდამთავრებულს შეეძლება, რომ
სოციალური, პოლიტიკური და კულტურული  ფსიქოლოგიის მონაცემების
მაღალპროფესიულ დონეზე დამოუკიდებლად დამუშავებისა და გაანალიზების
საფუძველზე 2 გამოიტანოს დასკვნები შესასწავლი პრობლემის არსის, მისი გადაჭრის
გზების შესახებ.

დ) კომუნიკაციის უნარი - ახალი ცოდნის არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში
დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენა,  ასევე საერთაშორისო სამეცნიერო
საზოგადოებასთან თემატურპოლემიკაში ჩართვა უცხოურ ენაზე. პროფესიული ეთიკის
ნორმების  შესაბამისად და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიწევების
გამოყენებით (ელექტრონული ფოსტა, სოციალური  ქსელები და ა.შ.);

ე) სწავლის უნარი - სოციალური, პოლიტიკური და კულტურული ფსიქოლოგიის
უახლეს მიღწევებზე დამყარებული  ცოდნიდან გამომდინარე ახალი იდეების ან
პროცესების განვითარების მზაობა სწავლისა და საქმიანობის, მათ შორის კვლევის
პროცესში; სწავლის პროცესში გამოყენებული სწავლისა და სწავლების მეთოდებიდან
გამომდინარე, სტუდენტებს თვითონაც  განუვითარდებათ სწავლისა და სწავლრების
უნარები (ეტაპების დაგეგმვა, ყურადღების კონცენტრაცია, სასწავლო მასალის
გაცნობიერება და ა.შ.);

ვ) ღირებულებები - ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ
დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების  შემუშავება. სტუდენტებს
განუვითარდებათ სამყაროს მულტიკულტურული ხედვის, სხვა კულტურების
წარმიმადგენლებისადი  შემწყნარებლობის და საკუთარი კულტურის პატივისცემის
ღირებულებები. განუვითარდებათ სამყაროს ენვირონმენტალისტური და  
სიტუაციონისტური ხედვის ხედვა, სხვა კულტურების წარმიმადგენლებისადი
შემწყნარებლობის და საკუთარი კულტურის  პატივისცემის, ასევე ზოგადსაკაცობრიო
ღირებულებები.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

1. დისკუსია, დებატები

2. ჯგუფური მუშაობა (cooperative/ collaborative)

3. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება(PBL)

4. შემთხვევის ანალიზი
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5. გონებრივი იერიში (Brain storming)

6. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება

ცოდნის შეფასების სისტემა: სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი
სისტემით;კრედიტის მისაღებად საჭირო

მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხდება
შემდეგი სქემით:

ქულები შეფასება

91-100 ფრიადი A

81-90 ძალიან კარგი, B

71-80 კარგი,C

61-70 დამაკმაყოფილებელი, D

51-60 საკმარისი, E

41-50 ვერ ჩააბარა FX

0-40 ჩაიჭრა, F

სადისერტაციო ნაშრომის შეფასება ხდება საერთო/საუნივერსიტეტო სტანდარტის
შესაბამისად. ფრიადი, ძალიან კარგი, კარგი, საშუალო და დამაკმაყოფილებელი
შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება ფსიქოლოგიის დოქტორის
აკადემიური ხარისხი. არადამაკმაყოფილებელი შეფასების შემთხვევაში დოქტორანტს
ენიჭება ერთი წლის განმავლობაში გადამუშევებული სადისერტაციო ნაშრომის
წარდგენის უფლება. სრულიად არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების
შემთხვევაში დოქტორანტი კარგავს იმავე სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის
უფლებას.

საკონტაქტო პირი: შალვა აბზიანიძე
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პროგრამის სახელწოდება: საზოგადოებრივი გეოგრაფია “Human Geography” 

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: საზოგადოებრივი გეოგრაფიის დოქტორი – PhD 
in Human Geography.

სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით – 180 კრედიტი.

სწავლების ენა – ქართული;

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის
კომპტენციების გამომუშავებასა და დასაქმების  სფეროს განსაზღვრაზე

საზოგადოებრივი გეოგრაფიის სადოქტორო პროგრამის მიზანია
მაღალკვალიფიციური, საერთაშორისო აკადემიურ და  კვლევით ბაზარზე
კონკურენტუნარიანი სპეციალისტის მომზადება, რომელსაც ხელეწიფება როგორც
პრაქტიკულ სფეროში  დამოუკიდებელი მუშაობა და კოლექტიური საქმიანობის
წარმართვა, ასევე წვლილის შეტანა გეოგრაფიული მეცნიერების განვითარებაში და
მომავალი თაობის სპეციალისტთა აღზრდაში.

ამ თვალსაზრისით, დოქტორანტურის დამთავრების შემდეგ სპეციალისტი უნდა იყოს
საერთაშორისო პროფესიულ ქსელებსა და  საზოგადოებებში თანამშრომლობისა და
ახალი ცოდნის გენერირების შემძლე. ის საფუძვლიანად უნდა იცნობდეს და ფლობდეს  
როგორც თანამედროვე გეოგრაფიულ კონცეფციებს, პარადიგმებსა და იდეებს, ასევე
ზოგადად სამეცნიერო და ექსპერტულ  მეთოდებსა და მიდგომებს. ის უნდა იყოს მზად
საქმიანობის წარმატებით წარმართვისათვის სახელმწიფო დაწესებულებაში, 
არასამთავრობო  სტრუქტურებში და კერძო სექტორში, რომლებიც სივრცითი/გარემოს
დაგეგმვისა და ანალიზის სფეროში მოქმედებენ. მას ასევე  უნდა შეეძლოს
საერთაშორისო ორგანიზაციებში და უცხოურ სააგენტოებთან თანამშრომლობა. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

საზოგადოებრივ გეოგრაფიაში სადოქტორო პროგრამაზე ჩაბარების მსურველი უნდა
იყოს მაგისტრის ხარისხის მქონე ან მასთან  გათანაბრებული პირი გეოგრაფიაში ან
მომიჯნავე დარგში (სოციალური და/ან პოლიტიკური მეცნიერება, ეკონომიკა, გარემოს
და  დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერება).

უცხო ენის B2 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან შესაბამისი სერტიფიკატით
და გასაუბრება სპეციალობაში. 

სწავლის შედეგი; 
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ცოდნა და გაცნობიერება თანამედროვე გეოგრაფიული კონცეფციებისა და
პარადიგმების ღრმა ცოდნა, რაც  არსებული ცოდნის გაფართოებისა თუ ინოვაციური
მეთოდების გამოყენების  საშუალებას იძლევა;სოციალურ-ეკონომიკური და
პოლიტიკური პროცესების  სივრცითი ასპექტების პროფესიული ანალიზი. სამეცნიერო
კვლევის  თანამედროვე და ტრადიციული მეთოდების გამოყენების მიზანშეწონილობის  
განსაზღვრა კონკრეტული მიზნის მისაღწევად და ამოცანების  
გადასაწყვეტად.პროგრესული, დემოკრატიული ღირებულებებისა და  პროფესიული
ეთიკის ნორმების ცოდნა. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება / პრაქტიკული უნარები

• სრული კომპეტენცია სამეცნიერო კვლევის წარმოებისათვის, სასწავლო  პროცესის
წარმართვისათვის, საქმიანობის დაგემვისა და გადაწყვეტილებების  მიღებისათვის.

• დისკუსიების წარმართვა და მოდერირება, მიუკერძოებელი ანალიზი,  კრიტიკული
მიდგომა პრობლემური თემებისათვის.

•ლიდერობა და ინტერდისციპლინურ და ინტერკულტურულ გარემოში  
თანამშრომლობა..

• საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (გის) საფუძვლიანი  გამოყენება. 

• აკადემიური პროცესის დამოუკიდებლად დაგეგმვა და წარმართვა.

• ახალი იდეებისა და კვლევებისათვის ფინანსებისა და რესურსების  მოძიების უნარი.

ღირებულებები:

კურსდამთავრებულები დაამკვიდრებენ ისეთ ღირებულებებს, როგორიცაა  
პროფესიული ეთიკა, კულტურული ტოლერანტობა, თანამშრობლობა,  
სამართლიანობა, ადამიანის უფლებების პატივისცემა.

დასკვნის უნარი. დამოუკიდებლად დაგეგმვისა და გადაწყვეტილების მიღების უნარი; 
ზოგად-სამეცნიერო რეკომენდაციების და დასკვნების შემუშავების უნარი; ინფორმაციის

შეგროვების/მოპოვებისა, სისტემატიზაციისა, ვიზუალიზაციისა და ანალიზის უნარი; 
პროექტებისა და შეთავაზებების წერა.

სწავლის უნარი: საზოგადოებრივი გეოგრაფიის უახლეს მიღწევებზე დამყარებული
ცოდნიდან  გამომდინარე ახალი იდეების/პროცესების განვითარების მზაობა სწავლისა
და  საქმიანობის, მათ შორის სწავლებისა და კვლევის პროცესში. ახალი ცოდნისა და
ღირებულებების გენერირების უნარი; ინფორმაციის შეგროვების/მოპოვებისა, 
სისტემატიზაციისა, ვიზუალიზაციისა და ანალიზის უნარი; სხვისთვის ძირითადი
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საზოგადოებრივ-გეოგრაფიული თეორიების,  კონცეფციების, ასევე პროცესებისა და
მოვლენების ძირითადი მახასიათებლების ახსნის (სწავლების) უნარი. 

კომუნიკაციის უნარი. საერთაშორისო საზოგადოებასთან გეოგრაფიის თემატურ
საკითხებზე უცხო (ინგლისური) ენაზე თავისუფალად ურთიერთობის უნარი; 
კომპიუტერული და სხვა თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი; პროფესიული, ინტერდისციპლინური და
ინტერკულტურული/საერთაშორისო პროფესიული გუნდების ხელმძღვანელობის
უნარი; დროის მენეჯმენტისა და დაგეგმვის უნარი;

სწავლის მეთოდები; 

ვერბალური, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი,

ლიტერატურასა და სხვა წყაროებზე მუშაობის მეთოდი,

საველე კვლევისა და დაკვირვების მეთოდი,

შედარებითი ანალიზის მეთოდი,

სივრცით-დროითი ანალიზის მეთოდი,

სისტემური მიდგომის მეთოდი,4

მონაცემთა ვიზუალიზაციისა და კარტოგრაფიული მეთოდი,

სტატისტიკური ანალიზის მეთოდი,

გუნდური მუშაობა და დისკუსია,

გეოინფორმაციული (გის) და დისტანციური ზონდირების მეთოდი,

SWOT ანალიზი,

პროფესიული ნეტვორკინგი და ფანდრაიზინგი.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა; 

(A) 91 -100 ფრიადი

(B) 81 -90 ძალიან კარგი

(C) 71 -80 კარგი
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(D) 61 -70 დამაკმაყოფილებელი

(E) 51 - 60 საკმარისი

(FX) 41 - 50 ვერჩააბარა, სტუდენტს ეძლევა საბოლოო გამოცდის ერთხელ
გადაბარების უფლება

(F) 0 – 40 ჩაიჭრა, სტუდენტმა კრედიტის მიღებისთვის თავიდან უნდა გაიაროს კურსი

სადისერტაციო ნაშრომის შეფასება ხდება საერთო/საუნივერსიტეტო სტანდარტის
შესაბამისად. 

საკონტაქტო პირი: იოსებ სალუქვაძე
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სადოქოტორო პროგრამის დასახელება: შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:  ფსიქოლოგიის დოქტორი. PhD in Psychology

სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 180

სწავლების ენა: ქართული

სადოქტორო პროგრამის მიზანი: შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის დარგში
სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის დამოუკიდებელი დაგეგმვისა და განხორციელების
კომპეტენციების შეძენა და პროფესიული ჩვევების სრულყოფა.

შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის სადოქტორო პროგრამის მიზანია ხელი
შეუწყოს სადოქტორო პროგრამის მონაწილეების მეცნიერებად, მკვლევარებად და
მაღალი რანგის პრაქტიკოსებად ჩამოყალიბებას. ამასთან, შრომისა და  ორგანიზაციის
ფსიქოლოგიის სადოქტორო პროგრამის პრიორიტეტია:

სწავლების მეთოდებისა და მეთოდოლოგიის დაუფლება:

⇒ სწავლების ეფექტური მეთოდების ათვისება;

⇒ კურიკულუმის და კურსის სასწავლო პროგრამის დაგეგმვის და დიზაინის შესწავლა.

ორგანიზაციის კონსულტანტისატვის აუცილებელი ცოდნისა და უნარებისფორმირება:

⇒ პრობლემის იდენტიფიკაცია;

⇒ ეფექტური კომუნიკაცია;

⇒ პრობლემის დაძლევისათვისრეკომენდაციების მიწოდება.

სადოქტორო პროგრამაზე მიღების წინაპირობები

მაგისტრის ხარისხი და უცხო ენის B2 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან
შესაბამისი სერტიფიკატით და გასაუბრება სპეციალობაში.

პროგრამის შედეგი. სადოქტორო პროგრამის დამთავრების შემდგომ სპეცილისტს
უნდა შეეძლოს:
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ფსიქოლოგიის დარგში დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის დაგეგმვა
და წარმოება; სასწავლო კურსის პროგრამის შედგენა და სასწავლო პროცესის
წარმართვა _ უმაღლეს სასწავლებელში სწავლება და პროფესიული წვრთნა.

უფრო დეტალურად პროგრამის დასრულების შემდეგ ისინი შეიძენენ შემდეგ
კომპეტენციებს:

ცოდნა და გაცნობიერება:

⇒ შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის სფეროში უახლეს მიღწევებზე
დამყარებული ცოდნა, ტრადიციულ თეორიულ პარადიგმათა შემოქმედებითი და
პრობლემური გააზრება.

⇒ შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიასთან მჭიდროდ დაკავშირებულ
სამეცნიერო სფეროთა ინტეგრალური და პრობლემური ხედვაროგორც თეორიულ, 
ისე მეთოდოლოგიურ პლანში; 

⇒ ღრმა ინტეგრალური ცოდნა დამუშავებული თემის შესახებ;

⇒ საფუძვლიანი ცოდნა კვლევითი სტრატეგიების/მეთოდების, აგრეთვე, მათი
გამოყენების პრინციპების შესახებ.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

⇒ ინოვაციური და, საზოგადოდ, მეცნიერული და გამოყენებითი კვლევითი საქმიანობის
დამოუკიდებლად დაგეგმვა,  კვლევის წარმართვა, საკვლევი სფეროსთვის
ადეკვატური კვლევითი სტრატეგიის, მეთოდის შერჩევა/გამოყენება და მოპოვებულ
მონაცემთა ინტერპრეტაცია;

⇒ ახალი ცოდნის შექმნაზე ორიენტირებული ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური
მეთოდებისა და მიდგომების შემუშავება;

⇒ საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში ასახვადი მეცნიერული პროდუქციის
შექმნა;

⇒ თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი სალექციო კურსების შექმნა და გაძღოლა;5

⇒ შეძენილი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების პრაქტიკაში გამოყენება (ორგანიზაციული
კვლევა, ორგანიზაციული პრობლემების  იდენტიფიკაცია, პრობლემათა დაძლევის
სტრატეგიების შემუშავება და სხვა). 

დასკვნის უნარი: 
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⇒ ტრადიციულ თეორიულ პარადიგმათა შემოქმედებითი და პრობლემური გააზრება, 
ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების კრიტიკული
ანალიზი, სინთეზი და შეფასება; 

⇒ ახალი მეთოდების შემუშავება;

⇒ პრობლემის გადასაჭრელად სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილების
დამოუკიდებლად მიღება.

კომუნიკაციის უნარი: ახალი და არსებული ცოდნის ურთიერთმიმართების
დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენა,  ასევე საერთაშორისო სამეცნიერო
საზოგადოებასთან თემატურპოლემიკაში ჩართვა უცხოურენაზე . 

სწავლის უნარი: არსებული ცოდნის გაფართოების, განვითარების თუ ინოვაციური
მეთოდების გამოყენების მზაობა (რეფერირებადი პუბლიკაციისთვის აუცილებელი
სტანდარტის დონეზე);

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

შედეგების მისაღწევად გამოყენებული იქნება სწავლებისა და სწავლის შემდეგი
მეთოდები: 

1. ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი

2. წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: 
ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების
შედგენა, რეფერატის, ან ესეს შესრულება, და ა.შ.

3. პრაქტიკული მეთოდები, რომლებიც სტუდენტს პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს
ჩამოუყალიბებს: სასწავლო და პედაგოგიური პრაქტიკა, საველე მუშაობა და სხვ.

სწავლების პროცესში გამოყენებული იქნება, აგრეთვე, ისეთი მეთოდები, როგორიცაა:

1. დისკუსია, დებატები

2. ჯგუფური მუშაობა (cooperative/ collaborative)

3. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება(PBL)

4. შემთხვევის ანალიზი

5. გონებრივი იერიში (Brain storming)

6. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება
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სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; კრედიტის მისაღებად საჭირო
მინიმალურ შეფასებას

წარმოადგენს 51 ქულა; სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხდება შემდეგი სქემით:

ქულები

შეფასება

91-100 ფრიადი A8

81-90 ძალიან კარგი, B

71-80 კარგი,C

61-70 დამაკმაყოფილებელი, D

51-60 საკმარისი, E

41-50 ვერ ჩააბარა FX

0-40 ჩაიჭრა, F

საკონტაქტო პირი: ია კუტალაძე
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პროგრამის სახელწოდება: გენდერის კვლევა

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი/კვალიფიკაცია: გენდერის დოქტორი, PhD in 
Gender

სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 180

სწავლების ენა: ინგლისური

პროგრამის მიზანი: 

გენდერის კვლევის სადოქტორო პროგრამის მიზანია გენდერის კვლევის
დისციპლინაში ახალი  ცოდნის გენერირება, არსებული ცოდნის გაღმავება, გამოყენება
და გავცელება სწავლებისა და  სამეცნიერო ნაშრომების მეშვეობით სოციალური
კვლევის მეთოდებში გაღმავებულ დონეზე  ინტენსიური ტრენინგის განხორციელება, 
დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევის  განხორციელებისა და აკადემიური სწავლების
პრაქტიკისათვის აუცილებელი უნარების  განვითარება. 

პროგრამა მოამზადებს მაღალი დონის მკვლევარებსა და პრაქტიკოსებს გენდერის
კვლევის  დისციპლინაში. კურსდამთავრებულებს ექნებათ გენდერის თეორიული და
ფილოსოფიური საფუძვლების გაღრმავებული ცოდნა, განავრცობენ გენდერში
დამოუკიდებელი კვლევების  ჩატარების და გენერირებული ინფორმაციის დამუშავების
უნარებსა და ხერხებს, გამოიყენებენ  გენდერულ პერსპექტივას ნებისმიერ
პრობლემური ანალიზის დროს და შეეძლებათ დისციპლინის სწავლება უმაღლეს
სასწავლებლებში ახალი მეთოდოლოგიების გამოყენებით.

პროგრამის ძირითადი ნაწილი ეთმობა კვლევას, მოიცავს სასწავლო კომპონენტს, და
ისახავს შემდეგ ამოცანებს: 

- სტუდენტთა სადოქტორო კვლევის ხელშეწყობა და განვითარება, 

- გენდერის კვლევაში თეორიული ცოდნის გაღრმავება და სრულყოფა, ახალი ცოდნის
გენერირება

- აკადემიური სწავლების/პედაგოგიკის უნარების განვითარების ხელშეწყობა. 
შესაბამისად, პროგრამის კურიკულუმი შედგება სამი მიმართულებისგან: ძირითადი, 
დისციპლინის მიხედვით გაღრმავებული ცოდნის შეძენა და ახალი ცოდნის
გენერირება, კვლევისა და სწავლების ახალი მეთოდოლოგიების ათვისება და
მომზადება აკადემიური პრაქტიკისათვის.

სადოქტორო პროგრამაზე მიღების წინაპირობები: 
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აპლიკანტები უნდა აკმაყოფილებდნენ შემდეგ მოთხოვნებს:

� ფლობდეს მაგისტრის აკადემიურ ხარისხს. მაგისტრის ხარისხი სოციალურ
მეცნიერებებში, განსაკუთრებით გენდერის კვლევაში სასურველია.

� ინგლისური ენის ცოდნა - B2 დონე - აპლიკანტმა უნდა ჩააბაროს მისაღები გამოცდა
თსუ-ს ენების ცენტრში ან წარმოადგინოს ცოდნის დამადასტურებელი შესაბამისი
საერთაშორისო სერთიფიკატი (TOEFL IBT , IELTS 6, ან რომელიმე სხვა
საერთაშორისო ტესტი). აპლიკანტებს, რომლებსაც განათლება მიღებული აქვთ
საზღვარგარეთ (გავლილი  აქვთ ინგლისურენოვანი პროგრამები) გამოცდის ჩაბარება
ან სერთიფიკატის წარმოდგენა  არ მოეთხოვებათ.

� ჰქონდეს გენდერის კვლევის სამაგისტრო პროგრამიდან ძირეული კურსების
შესაბამისი  ცოდნა. აპლიკანტმა, რომელსაც არ ექნება მიღებული გენდერის ან ქალთა
საკითხებში მაგისტრის აკადემიური ხარისხი, უნდა ჩააბაროს მისაღები გამოცდა
სპეციალობაში,  „გენდერის კვლევის“ სამაგისტრო პროგრამის ძირითადი კურსების
საკითხავი მასალის  შესწავლისა და წინასწარი მომზადების შედეგად. აღნიშნული
საკითხავი მასალა და  საგამოცდო საკითხები წინასწარ იქნება ხელმისაწვდომი
პოტენციური  აპლიკანტებისთვის.

სწავლის შედეგი: 

ა) ცოდნა და გაცნობიერება: 

სადოქტორო პროგრამა სთავაზობს დოქტორანტებს ცოდნის ახალ დონეს
დისციპლინაში.  პროგრამის მთავარი ღირსება ისაა, რომ დისციპლინაში დაგროვილ
ცოდნას დოქტორანტებს  მიაწვდის მეთოდოლოგიის უახლესი ცოდნის პრიზმაში. 
პროგრამა მოიცავს დისციპლინაში  დაგროვილი ცოდნის გადაცემის თანამედროვე
საშუალებებს, რაც დოქტორანტებს საშუალებას  აძლევს გაიაზრონ და აითვსონ
დისციპლინის საკვანძო დებატები, ლიტერატურა, მიდგომები, მეთოდოლოგია, 
ძირითადი სკოლები და ამ სკოლების ისტორია. ცოდნის გარდა, დოქტორანტები
გააცნობიერებენ, თუ რა მიმართულებებით ვითარდება დისციპლინა, რათა შეძლონ
დამოუკიდებლად განაგრძონ კვლევა და ეფექტური სწავლება პროგრამის
დასრულების შემდეგ. მათი ერთ-ერთი მთავარი შენაძენი პროგრამიდან არის ის, რომ
მათ შეეძლებათ დამოუკიდებლად გაიაზრონ დისციპლინის მდგომარეობა
საერთაშორისო დონეზე და შეძლონ დამოუკიდებლად ორიენტირება კვლევებში
დისციპლინის განვითარების კვალდაკვალ. 

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 
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დოქტორანტები სადოქტორო პროგრამიდან „ისწავლიან, თუ როგორ ისწავლონ
დამოუკიდებლად‟. ეს ნიშნავს, რომ მათ შეეძლებათ დამოუკიდებლად შექმნან
საკვლევი პროგრამა, რომელიც არ გაიმეორებს არსებულ ცოდნას და მათ დარგში
მსოფლიოში მიღწეული ცოდნის ფარგლების დამოუკიდებლად გაფართოებას
შეძლებენ. მათ ასევე შეეძლებათ გაიაზრონ, თუ რა წარმოადგენს კვლევითი
მეთოდების უახლეს დონეს, რათა შეძლონ სამეცნიერო დებატების წარმართვა
უახლესი მეთოდოლოგიის საშუალებით და მოახერხონ ამ მეთოდოლოგიის დახვეწა
და პრაქტიკულ კვლევაში დამაჯერებლად გამოყენება. მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების შეფასების მთავარი კრიტერიუმი მსოფლიოში აღიარებული
საერთაშორისო გამომცემლობებისა და რეფერირებული გამოცემების ფარგლებში
კვლევის შედეგების გამოქვეყნებაა. პროგრამის კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ
დისციპლინაში არსებული ცოდნის სინთეზი და ახალი ცოდნის გენერირება; ექნებათ
უნარი ჩაატარონ კვლევა, კრიტიკულად შეაფასონ საკვლევ საკითხთან
დაკავშირებული მიდგომები, თეორიულ ცოდნაზე და კვლევის მეთოდოლოგიურ
უნარებზე დაყრდნობით წარმოადგინონ საზოგადოების წინაშე მდგარი პრობლემების
გადაწყვეტის გზები და საშუალებები. 

გ) დასკვნის უნარი

პროგრამის კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ დისციპლინაში არსებული ცოდნის
სინთეზი და ახალი ცოდნის გენერირება; ექნებათ უნარი ჩაატარონ კვლევა, 
კრიტიკულად შეაფასონ საკვლევ საკითხთან დაკავშირებული მიდგომები, თეორიულ
ცოდნაზე და კვლევის მეთოდოლოგიურ უნარებზე დაყრდნობით წარმოადგინონ
საზოგადოების წინაშე მდგარი პრობლემების გადაწყვეტის გზები და საშუალებები.3

დ) კომუნიკაციის უნარი: 

პროგრამის კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ თავიანთი მოსაზრებები და კვლევის
დასკვნები სათანადო ფორმით მიაწოდონ საზოგადოებასა და სამეცნიერო წრეებს
როგორც წერილობითი, ასევე ზეპირი სახით. მათ შეეძლებათ თავისუფლად აწარმოონ
თეორიული დისკუსია სფეროში მომუშავე სპეციალისტებთან საერთაშორისო
მასშტაბით; მონაწილეობა მიიღონ საერთაშორისო კონფერენციებში; 
დამოუკიდებლად მიაღწიონ საკუთარი მოსაზრებებისა და კვლევის  საერთაშორისო
ასპარეზზე გატანასა და აღიარებას; პროგრამა ხელს უწყობს სტუდენტებს გახდნენ  
საერთაშორისო აკადემიური ქსელის წევრები. 

ე) სწავლის უნარი:

პროგრამის კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ მოახდინონ ცოდნის სინთეზი და ახალი
ცოდნის  გენერირება; დამოუკიდებლად შეადგინონ აკადემიური სასწავლო პროგრამა, 



208

სახელმძღვანელოს  სახით მოამზადონ ახალი სასწავლო სალექციო კურსი და
განახორციელონ მისი სწავლება ახალი  მეთოდოლოგიების გამოყენებით. 
დოქტორანტურის კურსდამთავრებულებმა დამოუკიდებლად  უნდა მოახერხონ
მიღებული ცოდნის გავრცობა და გადაცემა. 

ბ.ვ) ღირებულებები: 

პროგრამის კურსდამთავრებულებს ჩამოუყალიბდებათ აკადემიური პასუხისმგებლობა  
საზოგადოებისა და სამეცნიერო წრეების წინაშე; გამოუმუშავდებათ კრიტიკული  
დამოკიდებულება ანალიტიკურ სტატიებსა, სამეცნიერო ნაშრომებში, ა.შ. არსებული
მიკერძოებების მიმართ. სადოქტორო კურსის ძირითადი მიზანი სამეცნიერო
ღირებულებებისადმი პატივისცემის გაღვივებაა, რომლებიც მოიცავს სამეცნიერო
ეთიკის დაცვას, პლაგიატის გამორიცხვას, კვლევის ობიექტის მიმართ
პასუხისმგებლობის გრძნობის გათავისებას.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

შედეგების მისაღწევად გამოყენებული იქნება სწავლებისა და სწავლის შემდეგი
მეთოდები: 

1. ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი

2. წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: 
ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების
შედგენა, რეფერატის, ან ესეს შესრულება, და ა.შ.

3. პრაქტიკული მეთოდები, რომლებიც სტუდენტს პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს
ჩამოუყალიბებს: სასწავლო და პედაგოგიური პრაქტიკა, საველე მუშაობა და სხვ.

სწავლების პროცესში გამოყენებული იქნება, აგრეთვე, ისეთი მეთოდები, როგორიცაა:

1. დისკუსია, დებატები

2. ჯგუფური მუშაობა (cooperative/ collaborative)

3. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება(PBL)

4. შემთხვევის ანალიზი

5. გონებრივი იერიში (Brain storming)

6. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 
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სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; კრედიტის მისაღებად საჭირო
მინიმალურ შეფასებას

წარმოადგენს 51 ქულა; სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხდება შემდეგი სქემით:

ქულები

შეფასება

91-100 ფრიადი A8

81-90 ძალიან კარგი, B

71-80 კარგი,C

61-70 დამაკმაყოფილებელი, D

51-60 საკმარისი, E

41-50 ვერ ჩააბარა FX

0-40 ჩაიჭრა, F

საკონტაქტო პირი: თამარ საბედაშვილი
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პროგრამის სახელწოდება: პიროვნება და კლინიკური ფსიქოლოგია
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი/კვალიფიკაცია: ფსიქოლოგიის დოქტორი PhD in 
Psychology

სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 180
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამის მიზნები:

პროგრამის მიზანია მეცნიერული ცოდნის შექმნა და გამოყენება ადამიანური
პრობლემების (ტრავმა)  შეფასების, გაგებისა და ინტერვენციის შესახებ. 

საქართველოში ტრავმასთან დაკავშირებული აკადემიური კვლევები ნაკლებად
მოიძებნება, თუმცა არსებობს მთელი რიგი სერვისების, რომლებიც მუშაობენ
ტრავმირებულ ჯგუფებთან. მათი რაოდენობა ბოლო 20 წლის განამვლობაში
საგრძნობლად გაიზარდა. პრაქტიკაში მუშაობისას, მათ მიერ ძირითადად გამოიყენება   
ასეთ სიტუაციებში აპრობირებული ტექნიკები მოკლევადიანი ტრენინგების კვალობაზე
გადამზადებული პერსონალის მიერ, რაც სერიოზულად აყენებს კომპეტენციების
საკითხს და უფრო მეტიც, პროფესიული ეთიკის საკითხს. პრობლემა რასაც ვაწყდებით
ეს არის არა სისტემატური ცოდნა ქართულ ენაზე და შესაბამისად, სამუშაო ველის
თავისებურებების სრულად იგნორირება. ცნობილია, რომ ნებისმიერი ფსიქოლოგიური
შეფასება მოითხოვს ვალიდაციას. 

სტანდარტულად კლინიკური ფსიქოლოგიის პროგრამები ორიენტირებულია ორ
ძირითად მიზანზე: მოამზადოს პროფესიონალები,  რომელთაც შეუძლიათ შექმნან
ახალი ცოდნა დარგში და მოამზადოს ისინი, როგორც ლიდერები (სოციალური
აქტორები), რომელთაც შეუძლიათ კრიტიკულ სიტუაციებში თავის თავზე აიღონ
მენეჯერების ფუნქცია, რათა შექმნან და განავითარონ ახალი ინსტიტუტები ფსიქიკური
ჯანმრთელობისა და მოქალაქეების ფსიქოლოგიური კარგად ყოფნისათვის (well-
being).
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საქართველოში არსებული სიტუაცია ფაქტობრივად ორი გადაუდებელი სასწავლო და
კვლევითი ამოცანის გადაწყვეტას მოითხოვს. ესაა: ვალიდური საზომი ინსტრუმენტების
შექმნა ტრავმის შეფასებისა და დიაგნოსტირებისთვის, ასევე ინტერვენციების
ინდივიდუალური და ჯგუფური ტექნიკების შემუშავება და სწავლება, ასევე კვლევითი
საქმიანობა, რომელიც ერთი მხრივ, შეძლებს გამოყენებითი მიზნების შესატყვისი
ვალიდური მასალის შექმნას და მეორე,- ახალი ცოდნის შექმნას ტრავმასთან
დაკავშირებულ საკითხებზე.

სადოქტორო პროგრამაზე მიღების წინაპირობები:

აპლიკანტი უნდა აკმაყოფილებდნენ შემდეგ მოთხოვნებს:

 ჰქონდეს მაგისტრის აკადემიურ ხარისხს ფსიქოლოგიაში
 ინგლისური ენის ცოდნა - B2 დონე - აპლიკანტმა უნდა ჩააბაროს მისაღები

გამოცდა თსუ-ს ენების ცენტრში ან წარმოადგინოს ცოდნის დამადასტურებელი
შესაბამისი საერთაშორისო სერთიფიკატი (TOEFL IBT 61, IELTS 5, ან რომელიმე
სხვა საერთაშორისო ტესტი, იხ. თსუ-ს აკადემიური საბჭოს დადგენილება
#25/2011 დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტის დამტკიცების შესახებ, 
დანართი #2). აპლიკანტებს, რომლებსაც განათლება მიღებული აქვთ
საზღვარგარეთ (გავლილი აქვთ ინგლისურენოვანი პროგრამები) გამოცდის
ჩაბარება ან სერთიფიკატის წარმოდგენა არ მოეთხოვებათ.

 მოტივაციის წერილი და გასაუბრება

სწავლის შედეგი:

ა) ცოდნა და გაცნობიერება

ეს პროგრამა პირველია საქართველოში, რომელიც უმაღლესი განათლების ახალი
კანონის მოთხოვნების შესაბამისად იქმნება და კონცენტირებას ახდენს ერთ თემაზე -
ფსიქოლოგიური ტრავმა და სტრესი მრავალგანზმოილებიანი და
მულტიდისციპლინური ასპექტით. ამოვდივართ რა წინაპირობიდან, რომ აქ და ამჟამად
არსებობს სოციალური გარემო  ტრავმირებული ადამიანების დიდი ჯგუფების სახით, 
ფსიქოლოგები ვაცნობიერებთ იმ სისუსტეებს, რომელიც არის ქართულ
ფსიქოლოგიურ სივრცეში ტრავმირებულ შერჩევასთან ინტერვენციების და
პროგრამების შემუშავებისათვის.

სტრესსა და ტრავმასთან დაკავშირებული ფსიქოლოგიური კვლევები განსაკუთრებით
პოპულარული ხდება ისეთი ახალი ფაქტორების წარმოჩენის კვალობაზე, როგორიცაა
ტერორიზმი, გლობალური დათბობა, სამხედრო კონფლიქტები, ომები, გენოციდი, 
სტიქიური უბედურებები და სხვა. კვლევითი პარადიგმის ცვლილება ტრავმის ცნების
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შესახებ პიროვნული გამოცდილებიდან სოციალურ ფენომენამდე ბოლო ოცი წლის
განმავლობაში ხდებოდა. ახალი პარადიგმა გულისხმობს უფრო ფართო მიდგომას
ვიდრე ეს ინდივიდის ან ჯგუფების ფსიქოთერაპიაა. 

ფსიქოლოგიის ამ პროგრამის დამთავრების შემდეგ დოქტორანტს ექნება ცოდნა
ტრავმის ფსიქოლოგიის, მიმდინარე აკადემიური და გამოყენებითი კვლევების
საფუძველზე დაგროვილი ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების და ახალი კვლევითი
საკითხების აკადემიურ და გამოყენებით ჭრილში შესწავლისათვის კვლევითი
პროექტების შექმნისა და განხორცილეების შესახებ. დოქტორანტს ექნება
გაცნობიერებული ტრავმის ინტერდისციპლინური ბუნება და მისი სოციალური, 
კულტურული და ფსიქოლოგიური ასპექტები. შეეძლება სწორად დაგეგმოს კვლევითი
სამუშაო და შეიტანოს ცვლილებები არსებულ ინტერვენციისა და შეფასების
პროგრამებში

ბ)ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:

ისე როგორც პიროვნების და კლინიკური ფსიქოლოგიის პროგრამების უმეტესობა ეს
პროგრამაც ეფუძნება მეცნიერი-პრაქტიკოსის მოდელს და მიზნად ისახავს მოამზადოს
მეცნიერი და პროფესიონალი პრაქტიკოსი, რომელსაც შეეძლება გააუმჯობესოს ცოდნა
და გამოყენებითი საქმიანობა (პრაქტიკა) პროფესიული საქმიანაობის სხვადასხვა
სფეროში, როგორიცაა უნივერსიტეტი, განათლებისა და ჯანდაცვის სისტემა და
საზოგადოების სოციალური ცხოვრება მთლიანობაში.

ეს პროგრამა ორიენტირებულია შეამციროს ადამიანური რესურსების ნაკლულობა
ტრავმასთან დაკავშირებული პრობლემების სფეროში მომუშავე მეცნიერი-
პრაქტიკოსების და მოამზადოს ისინი პროფესიის თანამედროვე სტანდარტების
მიხედვით. 

დოქტორანტები წარსდგებიან საჯარო პრეზენტაციებით ჩატარებული კვლევების
შესახებ;  მოამზადებენ  სასწავლო სალექციო კურსს ახალი მეთოდოლოგიების
გამოყენებით. 

დოქტორებს შეეძლებათ იმუშაონ როგორც ეთიკურმა პროფესიონალებმა სოციალური
და ჯანდაცვის, განათლებისა და სოციალურად დაუცველ ჯგუფებში და სამსახურებში
ფსიქოლოგიური და სოციალური რეაბილიტაციის საკითხებზე ფართო გაგებით -
ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია, თემის ორგანიზება, ახალი ინტერვენციების
შემუშავება და ა.შ.

გ) დასკვნის უნარი
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სწავლის დასრულების შემდეგ დოქტორები იქნებიან მონაცემებზე დაფუძნებული
სოციალური კვლევის მეთოდოლოგიის ცოდნით აღჭურვილნი, რომელთაც
თეორიეული თუ პრაქტიკული სამუშაოს შესრულების დროს, საკუთარი  და სხვისი
კვლევების გამოყენებისას შეეძლებათ არ დაუშვან მონაცემთა შეკრების, ანალიზის და
ჭარბი, ზეგენერალიზებული დასკვნის სახით პრინციპული შეცდომა. 

დ)კომუნიკაციის უნარი

დოქტორებს ექნებათ, აკადემიური და პროფესიულ დონეზე, ვერბალური და წერითი
კომინკაციის უნარი აუდიტორიის მოთხოვნების გათვალისწინებით. შეეძლებათ მუშაობა
როგორც ინდივიდუალურ, ასევე ჯგუფურ დონეზე, როგორც პრაქტიკოსებს და ასევე
ექნებათ უნარი საკუთარი კვლევისა და მუშაობის შედეგები წარმოადგინონ როგორც
სამეცნიერო კონფერენციებზე, ასევე ფართო აუდიტორიისათვის. 

ე) სწავლის უნარი

დოქტორანტებს ექნებათ საშუალება ცხოვრების განმავლობაში გაიღრმავონ ცოდნა
კონკრეტული სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე აკადემიურ და გამოყენებით
სამეცნიერო და ინტერდისციპლინური მიმართულებებით. შეეძლებათ, სულ მცირე, ერთ
უცხო ენაზე საკუთარი კვლევების პრეზენტირება, როგორც ვერბალური ასევე
წერილობითი ფორმით [სტატიები, პოლიტიკის დოკუმენტების, გამოყენებითი
სასწავლო მასალის და შეფასების დოკუმენტების ფორმატში].  შეეძლებათ მოძებნონ
კავშირები სხვა დარგებთან და გამოყონ მათი კვალიფიკაციის ფარგლებში
პრობლემურ საკთხებთან დაკავშირებული თემატიკა და აღიჭურვონ ცოდნით სხვა
დარგებსა თუ საკუთარი დარგის ფარგლებში. 

ვ)ღირებულებები

ამ პროგრამის ძირითადი ღირებულება არის მაღალკვალიფიციური და ეთიკური
მეცნიერი - პროფესიონალების მომზადება, რომელთაც შეეძლებათ იმუშაონ
სოციალურ და ჯანდაცვის სხვადსხვა სერვისში, როგორც სახელმწიფო, ასევე
სამოქალაქო სექტორში, ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებში და
საკუთარი წვლილი შეიტანონ ტრავმის [იგულისხმება სხვადასხვა ტიპის ტრავმა] 
შეფასების, კვლევისა და ინტერვენციის დაგეგმვის საქმეში ფსიქოლოგიური
[ინდივიდუალური და ჯგუფური], საგანმანათლებლო, ჯანმრთელობის დაცვის და
სოციალური სერვისის სფეროებში. მათ შეეძლებათ  მონაცემებზე დაყრდნობით შექმნან
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პრობლემური სიტუაციის შესატყვისი ახალი მიდგომები და იმუშაონ როგორც
ლიდერებმა პროგრამების განხორციელებისათვის. მათ ასევე შეეძლებათ საკუთარი
საქმიანობა ხელმისაწვდომი გახადონ საჯარო გამოყენებისათვის.  

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

შედეგების მისაღწევად გამოყენებული იქნება სწავლებისა და სწავლის შემდეგი
მეთოდები: 

1. ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი

2. წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: 
ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების
შედგენა, რეფერატის, ან ესეს შესრულება, და ა.შ.

3. პრაქტიკული მეთოდები, რომლებიც სტუდენტს პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს
ჩამოუყალიბებს: სასწავლო და პედაგოგიური პრაქტიკა, საველე მუშაობა და სხვ.

სწავლების პროცესში გამოყენებული იქნება, აგრეთვე, ისეთი მეთოდები, როგორიცაა:

1. დისკუსია, დებატები

2. ჯგუფური მუშაობა (cooperative/ collaborative)

3. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება(PBL)

4. შემთხვევის ანალიზი

5. გონებრივი იერიში (Brain storming)

6. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; კრედიტის მისაღებად საჭირო
მინიმალურ შეფასებას

წარმოადგენს 51 ქულა; სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხდება შემდეგი სქემით:

ქულები

შეფასება

91-100 ფრიადი A8

81-90 ძალიან კარგი, B
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71-80 კარგი,C

61-70 დამაკმაყოფილებელი, D

51-60 საკმარისი, E

41-50 ვერ ჩააბარა FX

0-40 ჩაიჭრა, F

საკონტაქტო პირი: მარინე ჩიტაშვილი

პროგრამის სახელწოდება: საერთაშორისო ურთიერთობები

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი/კვალიფიკაცია: საერთაშორისო ურთიერთობების
დოქტორი

სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 180

სწავლების ენა: ინგლისური

პროგრამის მიზანი:

საერთაშორისო ურთიერთობების სადოქტორო პროგრამის მიზანია შექმნას ახალი
ცოდნა საერთაშორისო ურთიერთობების დისციპლინაში, უზრუნველყოს
დოქტორანტების გაძლიერებული ტრენინგი სოციალური კვლევის მეთოდებში და
განუვითაროს მათ სამეცნიერო კვლევისათვის აუცილებელი უნარები. 

პროგრამა ამზადებს საერთაშორისო ურთიერთობების მაღალი დონის მკვლევრებსა
და პრაქტიკოსებს, რომლებიც იცნობენ საერთაშორისო პოლიტიკის თეორიულ
მიდგომებს, აგრეთვე პოლიტიკის, ეკონომიკის, სამართლის, სოციოლოგიის სფეროში
თეორიულ ნააზრევს, აგრეთვე თანამედროვე საერთაშორისო პოლიტიკურ
პროცესებს. კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ კვლევის ჩატარება და ანალიტიკური
სამუშაოს შესრულება საერთაშორისო და საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით, 
პროფესიული სამუშაოს შესრულება სახელმწიფო და დიპლომატიურ სამსახურში, 
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საზოგადოებრივ სექტორსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებში და უმაღლეს
სასწავლებლებში დისციპლინის სწავლება ახალი მეთოდოლოგიების გამოყენებით.

პროგრამის ძირითადი ნაწილი ეთმობა კვლევას, მოიცავს სასწავლო კომპონენტს, და
ისახავს შემდეგ ამოცანებს: 

- სტუდენტთა სადოქტორო კვლევის ხელშეწყობა და განვითარება
- საერთაშორისო ურთიერთობებში თეორიული ცოდნის გაღრმავება და

სრულყოფა, ახალი ცოდნის გენერირება  
- აკადემიური სწავლების/პედაგოგიკის უნარების განვითარების ხელშეწყობა. 

პროგრამის სასწავლო კომპონენტი მოიცავს სწავლის პერიოდის მინიმუმ ოთხ
სემესტრს, თითოეული მათგანი მოიცავს: სემინარებს კვლევის დიზაინის შესახებ
(ინტერდისციპლინური მეთოდოლოგია, პროგრესზე მუშაობის სემინარები), 
დისციპლინისთვის დამახასიათებელი ძირითადი სემინარები და აკადემიური პრაქტიკის
სემინარები (სწავლებისა და ხელმძღვანელობის პრაქტიკა, კვლევის მენეჯმენტი,
აკადემიური სტატიის წერა, საგრანტო განაცხადის წერა).

მიღების წინაპირობა:

აპლიკანტები უნდა აკმაყოფილებდნენ შემდეგ მოთხოვნებს:

 ”საერთაშორისო ურთიერთობების” სადოქტორო პროგრამისთვის აპლიკანტი
უნდა ფლობდეს მაგისტრის აკადემიურ ხარისხს სოციალურ
მეცნიერებებში.მაგისტრის ხარისხი ”საერთაშორისო ურთიერთობებში”;

”საერთაშორისო ურთიერთობების” პროგრამისთვის პრიორიტეტულია
 ინგლისური ენის ცოდნა - B2 დონე - აპლიკანტმა უნდა ჩააბაროს მისაღები

გამოცდა თსუ-ს ენების ცენტრის მიერ მომზადებული ტესტის მიხედვით
სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრში, ან წარმოადგინოს ცოდნის
დამადასტურებელი შესაბამისი საერთაშორისო სერთიფიკატი (TOEFL IBT 82, 
IELTS 6.2, ან რომელიმე სხვა საერთაშორისო ტესტი).

სწავლის შედეგი: 

ა) ცოდნა და გაცნობიერება: 
საერთაშორისო ურთიერთობების სადოქტორო პროგრამის დამთავრების შედეგად
სტუდენტები მიიღებენ ახალ გაღრმავებულ ცოდნას დისციპლინაში, ექნებათ უნარი
განახორციელონ დისციპლინაში დაგროვილი აკადემიური და სამეცნიერო
გამოცდილების კრიტიკული ანალიზი და მიღებული გამოცდილება ეფექტურად
გამოიყენონ საერთაშორისო მასშტაბით კვლევისა და ცოდნის გავრცელებისათვის, 
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როგორც სამეცნიერო პუბლიკაციების, ასევე აკადემიური სწავლების პრაქტიკის
მეშვეობით. 

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

პროგრამის კურსდამთავრებული შეძლებს: 

- დამოუკიდებლად დაგეგმოს და განახორციელოს აკადემიური კვლევა
საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში; 

- ეფექტურად წარმოადგინოს საჯარო პრეზენტაციები ჩატარებული კვლევის
შესახებ; 

- დისციპლინაში განხორციელებული კვლევა გამოაქვეყნოს სამეცნიერო
ნაშრომის სახით საერთაშორისო რეფერირებულ ჟურნალში; 

- მოამზადოს ახალი სასწავლო სალექციო კურსი და განახორციელოს მისი
სწავლება ახალი მეთოდოლოგიების გამოყენებით. 

გ) დასკვნის უნარი

პროგრამის კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ დისციპლინაში არსებული ცოდნის
სინთეზი და ახალი ცოდნის გენერირება; ექნებათ უნარი ჩაატარონ კვლევა, 
კრიტიკულად შეაფასონ საკვლევ საკითხთან დაკავშირებული მიდგომები, თეორიულ
ცოდნაზე და კვლევის მეთოდოლოგიურ უნარებზე დაყრდნობით წარმოადგინონ
საზოგადოების წინაშე მდგარი პრობლემების გადაწყვეტის გზები და საშუალებები. 

დ) კომუნიკაციის უნარი: 

პროგრამის კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ თავიანთი მოსაზრებები და კვლევის
დასკვნები სათანადო ფორმით მიაწოდონ საზოგადოებასა და სამეცნიერო წრეებს
როგორც წერილობითი, ასევე ზეპირი სახით. მათ შეეძლებათ თავისუფლად აწარმოონ
თეორიული დისკუსია სფეროში მომუშავე სპეციალისტებთან საერთაშორისო
მასშტაბით; მონაწილეობა მიიღონ საერთაშორისო კონფერენციებში; 
დამოუკიდებლად მიაღწიონ საკუთარი მოსაზრებებისა და კვლევის საერთაშორისო
ასპარეზზე გატანასა და აღიარებას; პროგრამა ხელს უწყობს სტუდენტებს გახდნენ
საერთაშორისო აკადემიური ქსელის წევრები. 

ე) სწავლის უნარი: 
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პროგრამის კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ მოახდინონ ცოდნის სინთეზი და ახალი
ცოდნის გენერირება; დამოუკიდებლად შეადგინონ აკადემიური სასწავლო პროგრამა, 
სახელმძღვანელოს სახით მოამზადონ ახალი სასწავლო სალექციო კურსი და
განახორციელონ მისი სწავლება ახალი მეთოდოლოგიების გამოყენებით. 
დოქტორანტურის კურსდამთავრებულებმა დამოუკიდებლად უნდა მოახერხონ
მიღებული ცოდნის გავრცობა და გადაცემა. 

ვ) ღირებულებები: 

პროგრამის კურსდამთავრებულებს ჩამოუყალიბდებათ აკადემიური პასუხისმგებლობა
საზოგადოებისა და სამეცნიერო წრეების წინაშე; გამოუმუშავდებათ კრიტიკული
დამოკიდებულება ანალიტიკურ სტატიებსა, სამეცნიერო ნაშრომებში, ა.შ. არსებული
მიკერძოებების მიმართ. სადოქტორო კურსის ძირითადი მიზანი სამეცნიერო
ღირებულებებისადმი პატივისცემის გაღვივებაა, რომლებიც მოიცავს სამეცნიერო
ეთიკის დაცვას, პლაგიატის გამორიცხვას, კვლევის ობიექტის მიმართ
პასუხისმგებლობის გრძნობის გათავისებას.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

შედეგების მისაღწევად გამოყენებული იქნება სწავლებისა და სწავლის შემდეგი
მეთოდები: 

1. ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი

2. წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: 
ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების
შედგენა, რეფერატის, ან ესეს შესრულება, და ა.შ.

3. პრაქტიკული მეთოდები, რომლებიც სტუდენტს პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს
ჩამოუყალიბებს: სასწავლო და პედაგოგიური პრაქტიკა, საველე მუშაობა და სხვ.

სწავლების პროცესში გამოყენებული იქნება, აგრეთვე, ისეთი მეთოდები, როგორიცაა:

1. დისკუსია, დებატები

2. ჯგუფური მუშაობა (cooperative/ collaborative)

3. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება(PBL)

4. შემთხვევის ანალიზი

5. გონებრივი იერიში (Brain storming)

6. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება
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სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; კრედიტის მისაღებად საჭირო
მინიმალურ შეფასებას

წარმოადგენს 51 ქულა; სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხდება შემდეგი სქემით:

ქულები

შეფასება

91-100 ფრიადი A8

81-90 ძალიან კარგი, B

71-80 კარგი,C

61-70 დამაკმაყოფილებელი, D

51-60 საკმარისი, E

41-50 ვერ ჩააბარა FX

0-40 ჩაიჭრა, F

საკონტაქტო პირი: დიანა ლეჟავა



220



221

პროგრამის სახელწოდება: საერთაშორისო ურთიერთობები

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი/კვალიფიკაცია: საერთაშორისო ურთიერთობების
დოქტორი

სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 180

სწავლების ენა: ქართულ-ინგლისური

პროგრამის მიზანი:

საერთაშორისო ურთიერთობების სადოქტორო პროგრამის მიზანია შექმნას ახალი
ცოდნა საერთაშორისო ურთიერთობების დისციპლინაში, უზრუნველყოს
დოქტორანტების გაძლიერებული ტრენინგი სოციალური კვლევის მეთოდებში და
განუვითაროს მათ სამეცნიერო კვლევისათვის აუცილებელი უნარები. 

პროგრამა ამზადებს საერთაშორისო ურთიერთობების მაღალი დონის მკვლევრებსა
და პრაქტიკოსებს, რომლებიც იცნობენ საერთაშორისო პოლიტიკის თეორიულ
მიდგომებს, აგრეთვე პოლიტიკის, ეკონომიკის, სამართლის, სოციოლოგიის სფეროში
თეორიულ ნააზრევს, აგრეთვე თანამედროვე საერთაშორისო პოლიტიკურ
პროცესებს. კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ კვლევის ჩატარება და ანალიტიკური
სამუშაოს შესრულება საერთაშორისო და საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით, 
პროფესიული სამუშაოს შესრულება სახელმწიფო და დიპლომატიურ სამსახურში, 
საზოგადოებრივ სექტორსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებში და უმაღლეს
სასწავლებლებში დისციპლინის სწავლება ახალი მეთოდოლოგიების გამოყენებით.

პროგრამის ძირითადი ნაწილი ეთმობა კვლევას, მოიცავს სასწავლო კომპონენტს, და
ისახავს შემდეგ ამოცანებს: 

- სტუდენტთა სადოქტორო კვლევის ხელშეწყობა და განვითარება
- საერთაშორისო ურთიერთობებში თეორიული ცოდნის გაღრმავება და

სრულყოფა, ახალი ცოდნის გენერირება  
- აკადემიური სწავლების/პედაგოგიკის უნარების განვითარების ხელშეწყობა. 

პროგრამის სასწავლო კომპონენტი მოიცავს სწავლის პერიოდის მინიმუმ ოთხ
სემესტრს, თითოეული მათგანი მოიცავს: სემინარებს კვლევის დიზაინის შესახებ
(ინტერდისციპლინური მეთოდოლოგია, პროგრესზე მუშაობის სემინარები), 
დისციპლინისთვის დამახასიათებელი ძირითადი სემინარები და აკადემიური პრაქტიკის
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სემინარები (სწავლებისა და ხელმძღვანელობის პრაქტიკა, კვლევის მენეჯმენტი, 
აკადემიური სტატიის წერა, საგრანტო განაცხადის წერა).

მიღების წინაპირობა:

აპლიკანტები უნდა აკმაყოფილებდნენ შემდეგ მოთხოვნებს:

 ”საერთაშორისო ურთიერთობების” სადოქტორო პროგრამისთვის აპლიკანტი
უნდა ფლობდეს მაგისტრის აკადემიურ ხარისხს სოციალურ
მეცნიერებებში.მაგისტრის ხარისხი ”საერთაშორისო ურთიერთობებში”;

”საერთაშორისო ურთიერთობების” პროგრამისთვის პრიორიტეტულია
 ინგლისური ენის ცოდნა - B2 დონე - აპლიკანტმა უნდა ჩააბაროს მისაღები

გამოცდა თსუ-ს ენების ცენტრის მიერ მომზადებული ტესტის მიხედვით
სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრში, ან წარმოადგინოს ცოდნის
დამადასტურებელი შესაბამისი საერთაშორისო სერთიფიკატი (TOEFL IBT 82, 
IELTS 6.2, ან რომელიმე სხვა საერთაშორისო ტესტი).

სწავლის შედეგი: 

ა) ცოდნა და გაცნობიერება: 
საერთაშორისო ურთიერთობების სადოქტორო პროგრამის დამთავრების შედეგად
სტუდენტები მიიღებენ ახალ გაღრმავებულ ცოდნას დისციპლინაში, ექნებათ უნარი
განახორციელონ დისციპლინაში დაგროვილი აკადემიური და სამეცნიერო
გამოცდილების კრიტიკული ანალიზი და მიღებული გამოცდილება ეფექტურად
გამოიყენონ საერთაშორისო მასშტაბით კვლევისა და ცოდნის გავრცელებისათვის, 
როგორც სამეცნიერო პუბლიკაციების, ასევე აკადემიური სწავლების პრაქტიკის
მეშვეობით. 

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

პროგრამის კურსდამთავრებული შეძლებს: 

- დამოუკიდებლად დაგეგმოს და განახორციელოს აკადემიური კვლევა
საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში; 

- ეფექტურად წარმოადგინოს საჯარო პრეზენტაციები ჩატარებული კვლევის
შესახებ; 

- დისციპლინაში განხორციელებული კვლევა გამოაქვეყნოს სამეცნიერო
ნაშრომის სახით საერთაშორისო რეფერირებულ ჟურნალში; 

- მოამზადოს ახალი სასწავლო სალექციო კურსი და განახორციელოს მისი
სწავლება ახალი მეთოდოლოგიების გამოყენებით. 
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გ) დასკვნის უნარი

პროგრამის კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ დისციპლინაში არსებული ცოდნის
სინთეზი და ახალი ცოდნის გენერირება; ექნებათ უნარი ჩაატარონ კვლევა, 
კრიტიკულად შეაფასონ საკვლევ საკითხთან დაკავშირებული მიდგომები, თეორიულ
ცოდნაზე და კვლევის მეთოდოლოგიურ უნარებზე დაყრდნობით წარმოადგინონ
საზოგადოების წინაშე მდგარი პრობლემების გადაწყვეტის გზები და საშუალებები. 

დ) კომუნიკაციის უნარი: 

პროგრამის კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ თავიანთი მოსაზრებები და კვლევის
დასკვნები სათანადო ფორმით მიაწოდონ საზოგადოებასა და სამეცნიერო წრეებს
როგორც წერილობითი, ასევე ზეპირი სახით. მათ შეეძლებათ თავისუფლად აწარმოონ
თეორიული დისკუსია სფეროში მომუშავე სპეციალისტებთან საერთაშორისო
მასშტაბით; მონაწილეობა მიიღონ საერთაშორისო კონფერენციებში; 
დამოუკიდებლად მიაღწიონ საკუთარი მოსაზრებებისა და კვლევის საერთაშორისო
ასპარეზზე გატანასა და აღიარებას; პროგრამა ხელს უწყობს სტუდენტებს გახდნენ
საერთაშორისო აკადემიური ქსელის წევრები. 

ე) სწავლის უნარი: 

პროგრამის კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ მოახდინონ ცოდნის სინთეზი და ახალი
ცოდნის გენერირება; დამოუკიდებლად შეადგინონ აკადემიური სასწავლო პროგრამა, 
სახელმძღვანელოს სახით მოამზადონ ახალი სასწავლო სალექციო კურსი და
განახორციელონ მისი სწავლება ახალი მეთოდოლოგიების გამოყენებით. 
დოქტორანტურის კურსდამთავრებულებმა დამოუკიდებლად უნდა მოახერხონ
მიღებული ცოდნის გავრცობა და გადაცემა. 

ვ) ღირებულებები: 

პროგრამის კურსდამთავრებულებს ჩამოუყალიბდებათ აკადემიური პასუხისმგებლობა
საზოგადოებისა და სამეცნიერო წრეების წინაშე; გამოუმუშავდებათ კრიტიკული
დამოკიდებულება ანალიტიკურ სტატიებსა, სამეცნიერო ნაშრომებში, ა.შ. არსებული
მიკერძოებების მიმართ. სადოქტორო კურსის ძირითადი მიზანი სამეცნიერო
ღირებულებებისადმი პატივისცემის გაღვივებაა, რომლებიც მოიცავს სამეცნიერო
ეთიკის დაცვას, პლაგიატის გამორიცხვას, კვლევის ობიექტის მიმართ
პასუხისმგებლობის გრძნობის გათავისებას.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 
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შედეგების მისაღწევად გამოყენებული იქნება სწავლებისა და სწავლის შემდეგი
მეთოდები: 

1. ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი

2. წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: 
ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების
შედგენა, რეფერატის, ან ესეს შესრულება, და ა.შ.

3. პრაქტიკული მეთოდები, რომლებიც სტუდენტს პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს
ჩამოუყალიბებს: სასწავლო და პედაგოგიური პრაქტიკა, საველე მუშაობა და სხვ.

სწავლების პროცესში გამოყენებული იქნება, აგრეთვე, ისეთი მეთოდები, როგორიცაა:

1. დისკუსია, დებატები

2. ჯგუფური მუშაობა (cooperative/ collaborative)

3. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება(PBL)

4. შემთხვევის ანალიზი

5. გონებრივი იერიში (Brain storming)

6. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; კრედიტის მისაღებად საჭირო
მინიმალურ შეფასებას

წარმოადგენს 51 ქულა; სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხდება შემდეგი სქემით:

ქულები

შეფასება

91-100 ფრიადი A8

81-90 ძალიან კარგი, B

71-80 კარგი,C

61-70 დამაკმაყოფილებელი, D

51-60 საკმარისი, E
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41-50 ვერ ჩააბარა FX

0-40 ჩაიჭრა, F

საკონტაქტო პირი: ალექსანდრე რონდელი

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია. Clinical 
Neuropsychology.
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფსიქოლოგიის დოქტორი. PhD in Psychology
სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 180
სწავლების ენა: ქართული
სადოქტორო პროგრამის მიზანი: 

კლინიკურ ნეიროფსიქოლოგიაში მკველვარი-პრაქტიკოსის ჩამოყალიბება, 
რომელსაც ექნება თანამედროვე სტანდარტებით სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის
დამოუკიდებელი დაგეგმვისა და განხორციელების კომპეტენცია ნეიროფსიქოლოგიის
დარგში და განათლებისა და ჯანდაცვის სფეროში სამუშაო პრაქტიკული პროფესიული
ჩვევები.

სადოქტორო პროგრამაზე მიღების წინაპირობები.

უცხო ენის  B2 დონეზე  ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან შესაბამისი სერტიფიკატით  
და გასაუბრება სპეციალობაში. პროგრამაში სწავლის უფლება აქვთ:

• პირებს, რომელთაც აქვთ ფსიქოლოგიის მაგისტრის ხარისხი და მინიმუმ ერთი
წელი კლინიკური გამოცდილება;

• პირებს, რომელთაც აქვთ მიღებული მაგისტრის ხარისხი კლინიკურ
ნეიროფსიქოლოგიაში;

• პირებს, რომელთაც აქვთ ბიოლოგიის მაგისტრის ხარისხი ან პირველი
საფეხურის სამედიცინო დიპლომი.

სადოქტორო პროგრამის შედეგი:

სადოქტორო პროგრამის სრული კურსის გავლისა და დისერტაციის დაცვის შემდეგ
კურსდამთავრებულს გამოუმუშავდება და ჩამოუყალიბდება:

ცოდნა და გაცნობიერება: 
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• კლინიკური, კოგნიტური და რეაბილიტაციური ნეიროფსიქოლოგიის სფეროში
კლასიკური და თანამედროვე თეორიული მოდელების პრობლემური გააზრება და მათ
შორის ღრმა, ინტეგრალური მიმართებების გაცნობიერება;

• ტვინი-ფსიქიკის ურთიერთმიმართების ფილოსოფიური, ნეიროფსიქოლოგიური, 
ფსიქოლოგიური და ფიზიოლოგიური შეხედულებების საფუძვლიანი გააზრება და მათი
შემოქმედებითი ინტეგრირება თავის ტვინის ფუნქციონირების შესახებ თანამედროვე
შეხედულებასთან;

• ნეიროფსიქოლოგიური კვლევითი მეთოდოლოგიის შემოქმედებითი
გაცნობიერება ავადმყოფობა-ჯანმრთელობის, ფსიქიკური ჯანმრთელობა-ფსიქიკური
აშლილობის პარადიგმებში;

• ნეიროფსიქოლოგიური დიაგნოსტიკური მეთოდებისა და მათი
ინტერპრეტირების საფუძვლიანი ცოდნა.

• თავის ტვინის ფუნქციონირების ნეიროფსიქოლოგიური მოდელების
შედარებითი ანალიზი და მათი მიმართების გაცნობიერება ადამიანის ქცევის, ემოციური
რეგულაციისა და დასწავლის ფსიქოლოგიურ მექნიზმებთან;

• სუპერვიზიის მეთოდოლოგიის ცოდნა და გაცნობიერება.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:

 სამეცნიერო კვლევითი, ექსპერიმენტული თუ გამოყენებითი სამუშაოს
დამოუკიდებლად წარმოება:

 კვლევის პრობლემის დასმა, ჰიპოთეზების ჩამოყალიბება;
 კვლევის დაგეგმვა და დიზაინის შერჩევა;
 კვლევის მეთოდოლოგიის შერჩევა და კვლევითი სტრატეგიებისა და

მეთოდების გამოყენება;
 მონაცემთა დამუშავება და შედეგების ანალიზი;
 შედეგების თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი

პრეზენტაცია წერილობითი და ზეპირი სახით (სტატიები, მოხსენებები, 
სადისერტაციო ნაშრომი).

 სწავლებისა და სუპერვიზიის ჩვევები:
 სწავლების ეფექტური მეთოდების გამოყენება;
 თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი სალექციო კურსების შექმნა და

გაძღოლა;
 სუპერვიზიის მეთოდოლოგიის გამოყენება.

 ნეიროფსიქოლოგიური შეფასების ჩვევები:
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 ანამნეზის შეკრება და ისტორია;
 პრობლემის ადეკვატური ტესტების და შეფასების მეთოდის შერჩევა და

ჩატარება;
 შედეგების ინტერპრეტაცია და დიაგნოზი;
 მკურნალობის დაგეგმვა;
 ანგარიშის დაწერა;
 უკუკავშირის უზრუნველყოფა.

 რეაბილიტაციისა და ინტერვენციის მეთოდების გამოყენება:
 ინტერვენციის მიზნების განსაზღვრა;
 ინტერვენციის საჭიროების სპეციფიკაცია;
 ინტერვენციის გეგმის შექმნა და განხორციელება;
 ინტევენციის გეგმის მონიტორინგი და ცვლილებების შეტანა მუშაობის

პროცესში;
 ინტერვენციის შედეგების შეფასება;
 რეაბილიტაციის საჭიროების განსაზღვრა და დაგეგმვა;
 რეაბილიტაციის სხვადასხვა მოდელის გამოყენება საჭიროების მიხედვით;
 რეაბილიტაციის ადეკვატური ნეიროფსიქოლოგიური მეთოდების შერჩევა და

გამოყენება.
• ნეიროფსიქოლოგიური კონსულტაცია (პაციენტის, ოჯახის წევრების, ექიმების, 
მასწავლებლების):

 პრობლემის იდენტიფიკაცია;
 ეფექტური კომუნიკაცია;
 პრობლემის დაძლევისათვის რეკომენდაციების მიწოდება.
ზოგადი/ტრანსფერული უნარები:

სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში დოქტორანტი გამოიმუშავებს შემდეგ
უნარებს:

 • ინფორმაციისა და მოვლენათა კრიტიკული ანალიზის;
 • ახალი იდეების პროდუცირების;
 • სხვადასხვა თეორიული მიდგომებისა და პრინციპების ინტეგრირების;
 • პრობლემური სიტუაციის ანალიზისა და ეფექტური გადაწყვეტილების

მიღების;
 • ცოდნის მუდმივი განახლების.

დასკვნის უნარი:
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• ფსიქოლოგიური, ნეიროფიზიოლოგიური და ნეიროფსიქოლოგიური
თეორიული პარადიგმების ღრმა და კრიტიკული ანალიზის შედეგად
წინააღმდეგობრივი იდეების წარმოჩენა;

• კლინიკური და კოგნიტური ნეიროფსიქოლოგიური მოდელების კრიტიკული
ანალიზის საფუძველზე მათი შემოქმედებითი და ახლებური გააზრება;

• დიაგნოსტიკის პროცესში მრავალმხრივი მონაცემების ანალიზის საფუძველზე
ადეკვატური გადაწყვეტილების მიღება და დასკვნის გამოტანა;

• პრობლემის გადაჭრის გზების მრავალმხრივი ანალიზის საფუძველზე
პრობლემის გადაწყვეტის ადეკვატური სტრატეგიისა და ტაქტიკის შერჩევა; 

• პრობლემისადმი მულტიდისციპლინური მიდგომის კონტექსტში კომპეტენციის
ფარგლებში შესაბამისი პასუხისმგებლობის აღება და გადაწყვეტილების მიღება.  

კომუნიკაციის უნარი:

• სამეცნიერო ინფორმაციისა და კვლევის შედეგების დასაბუთებულად და
გარკვევით წარმოჩენა;

• თემატური პოლემიკის წარმოების კულტურა მშობლიურ და უცხოურ ენაზე;     

• გუნდური მუშაობა:

 გუნდში დაგეგმვისა და მიზნის განსაზღვრის ჩვევები
 გუნდში გადაწყვეტილების მიღების ჩვევები
 გუნდში დისკუსიის წარმართვის ჩვევები.

სწავლის უნარი:

• ახალი იდეები მიღებისა და განვითარებისათვის მზაობა

• სწავლის პროცესის დაგეგმვა და მართვა

• კვლევასა და პრაქტიკაში ახალი მიღწევების ინტეგრირება

   სხვადასხვა სფეროში მიღებული ცოდნის კომბინირება.

სოციალური უნარი:
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 კომუნიკაციის დამყარებისა და ინტერპერსონალური ურთიერთობის ეფექტურად
წარმოების უნარი;

 დამარწმუნებელი კომუნიკაციის წარმოების უნარი;
 ემპათიის უნარი.

ღირებულებები:

სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში კურსდამთავრებულს გათავისებული უნდა
ჰქონდეს:

• პროფესიული ეთიკური ნორმები (კვლევაში მონაწილე ადამიანთა უფლებების
დაცვა, მათი ინფორმირებული თანხმობის უზრუნველყოფა, კლიენტის პატივისცემა და
მისი მონაცმების კონფიდენციალობა, მიუკერძოებლობა დიაგნოსტიკისა და შედეგების
ინტერპრეტაციის პროცესში, კლინეტის ადვოკატირება)

• საქმიანი ურთიერთობების ეთიკური ნორმები

• სხვა ადამიანების შეხედულებებისა და ღირებულებების მიმართ ტოლერანტობა;

• კულტურული მრავალფეროვნებისა და განსხვავებების მიმღებლობა და
პატივისცემა;

• ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება, ახალი
ღირებულებების ფორმირებაში დამკვიდრების გზების და მეთოდების კვლევასა და
დამკვიდრებაში აქტიური მონაწილეობა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

შედეგების მისაღწევად გამოყენებული იქნება სწავლებისა და სწავლის შემდეგი
მეთოდები: 

1. ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი

2. წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: 
ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების
შედგენა, რეფერატის, ან ესეს შესრულება, და ა.შ.

3. პრაქტიკული მეთოდები, რომლებიც სტუდენტს პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს
ჩამოუყალიბებს: სასწავლო და პედაგოგიური პრაქტიკა, საველე მუშაობა და სხვ.

სწავლების პროცესში გამოყენებული იქნება, აგრეთვე, ისეთი მეთოდები, როგორიცაა:

1. დისკუსია, დებატები
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2. ჯგუფური მუშაობა (cooperative/ collaborative)

3. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება(PBL)

4. შემთხვევის ანალიზი

5. გონებრივი იერიში (Brain storming)

6. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; კრედიტის მისაღებად საჭირო
მინიმალურ შეფასებას

წარმოადგენს 51 ქულა; სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხდება შემდეგი სქემით:

ქულები

შეფასება

91-100 ფრიადი A8

81-90 ძალიან კარგი, B

71-80 კარგი,C

61-70 დამაკმაყოფილებელი, D

51-60 საკმარისი, E

41-50 ვერ ჩააბარა FX

0-40 ჩაიჭრა, F

საკონტაქტო პირი: თამარ გაგოშიძე



ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
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პროგრამის სახელწოდება:            სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა

 Bachellor Programm in Sociology

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:       სოციოლოგიის ბაკალავრი

Bachelor of Sociology 

სწავლების საფეხური:               ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:    240 კრედიტი

სწავლების ენა:                       ქართული           

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის კომპეტენციების გამომუშავებასა და დასაქმების სფეროს განსაზღვრაზე: 

სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია სოციოლოგიურ თეორიებსა და სოციიოლოგიური კვლევის მეთოდოლოგიაში საბაზისო ცოდნის უზღუნველყოფა.  გარდა ამისა, პროგრამა მოწოდებულია სტუდენტებს განუვითაროს პრაქტიკული სოციოლოგიური კვლევის ჩატარების უნარ–ჩვევები.



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  



ერთიანი ეროვნული გამოცდები



სწავლის შედეგი:



ცოდნა და გაცნობიერება - სოციოლოგიის ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულს ექნება ზოგადი, თუმცა ადეკვატური ცოდნა სოციოლოგიის ისტორიის, ძირითადი სოციოლოგიური ცნებების, თეორიული მიდგომებისა და სოციალური კვლევის მეთოდების შესახებ. 



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - ექნება უნარი, გააცნობიეროს და განსაზღვროს სხვადასხვა სოციალური პრობლემის კვლევის გზები და ჩამოაყალიბოს ზოგიერთი რეკომენდაცია ამ პრობლემების გადასაჭრელად. ექნება უნარი, ჩაერთოს სხვადასხვა მეთოდით წარმართულ კვლევით პროექტებში როგორც რიგითი მკვლევარი და ხარისხიანად აწარმოოს კვლევის თავისი ნაწილი არსებული ეთიკური და პროფესიული სტანდარტების დაცვით; შეუძლია შეიმუშაოს და განახორციელოს საკუთარი კვლევითი პროექტი სამეცნიერო ხელმძღვანელის ზედამხედველობის ქვეშ. 



დასკვნის უნარი - ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულს შეეძლება, რომ პირველადი სოციოლოგიური ინფორმაციის დამუშავების და გაანალიზების საფუძველზე გააკეთოს დასკვნები შესასწავლი პრობლემის არსის, მისი გადაჭრის გზების შესახებ. 



კომუნიკაციის უნარი - ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულს შეეძლება კომუნიკაცია დაამყაროს ყველა იმ ადამიანთან, რომელიც მისი კვლევის ობიექტს წარმოადგენენ (რესპონდენტები, ექსპერტები, სხვადსახვა სამიზნე ჯგუფების წარმომადგენლები და სხვ.). მას განვითარებული ექნება სოციალური უნარები, კერძოდ, შეეძლება ჯგუფური მუშაობა, მათ შორის, ინტერდისციპლინარულ ჯგუფში მუშაობა. ბაკალავრს შეეძლება, აგრეთვე, კომუნიკაცია უცხო ენაზე (B1 დონე)

ღირებულებები, რომლესაც შეიძენენ პროგრამის დასრულების შემდეგ:: 

· პროფესიული ეთიკის პრინციპების პატივისცემა

· კვლევის ობიექტის (ადამიანები, ჯგუფები) უფლებების, პირველ რიგში, მათი ანონიმურობის დაცვა

· პლაგიატის უარყოფა

· ქსენოფობიური და ეთნოცენტრისტული დამოკიდებულებების უარყოფა; განსხვავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების დაფასება და პატივისცემა;



კურსდამთავრებულებს, აგრეთვე, გამომუშავებული ექნებათ ზოგადი (ტრანსფერული) -აბსტრაქტული აზროვნების, მოვლენათა კრიტიკული ანალიზისა და სინთეზის, ახალი იდეების გენერირების, ცოდნის მუდმივი განახლების, სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოძიებისა და ანალიზის, დისკუსიის წარმართვის, საკუთარი ნაშრომისა და მოსაზრებების საჯარო წარდგენის  - უნარები.



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:



სტუდენტის გაწეული შრომის შეფასება ითვალისწინებს გარკვეულ თანაფარდობას შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას შორის. თითოეული სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება ხორციელდება 100–ქულიანი სისტემით. შუალედური შეფასებები შეიძლება დაეყრდნოს შემდეგ აქტოვობებს: 

· აქტიურობა სასემინარო, ან პრაქტიკულ მეცადინეობაზე

· საკონტროლო სამუშაო

· საპრეზენტაციოდ მომზადებული მოხსენება

· წერითი და ზეპირი საშინაო დავალებები

· შუალედური გამოცდა

· საბოლოო გამოცდა

და სხვა.



დაუშვებელია დასკვნითი გამოცდის შეფასება 40 ქულაზე მეტით.

საკონტაქტო პირი:          იაგო კაჭკაჭიშვილი






პროგრამის სახელწოდება:        საერთაშორისო ურთიერთობები  International Relations

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:              საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი 

                                      Bachelor of International Relations

სწავლების საფეხური:                 ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა:                 240 ECTS კრედიტი 

სწავლების ენა:                                ქართული

საბაკალავრო პროგრამის მიზანი: 

პროგრამის მიზანია სტუდენტს მისცეს შესაძლებლობა: 

· შეიძინოს თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი ცოდნა საერთაშორისო ურთიერთობების ძირითადი ცნებების და თეორიების, საერთაშორისო პოლიტიკის ფაქტორების, მექანიზმებისა და ინსტიტუტების შესახებ.

· შეიძინოს ზოგადი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა საერთაშორისო პოლიტიკური ეკონომიის, ევროპათმცოდნეობის, საერთაშორისო უსაფრთხოების და რეგიონული კვლევებისა და საგარეო პოლიტიკის სფეროებში. 

· შეისწავლოს საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიაში არსებული ძირითადი ტენდენციები და მიდგომები, მათ შორის, საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიაში არსებული უახლესი მიმდინარეობები. 

· მიიღოს კომპექსური ცოდნა პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური, გლობალური და რეგიონალური პროცესების შესახებ.

· მოახდინოს თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობებში არსებული ძირეული პრობლემების გააზრება და განზოგადება. ასევე ამ პრობლემებისადმი თეორიული ცოდნის მისადაგება. 

· დაეუფლოს საფუძვლების ისეთ ცოდნას, რომელიც მას შესაბამის სფეროში დამოუკიდებელი ორიენტაციის, კვლევის, საკითხის დასმის, მოსაზრებების ორიგინალური განვითარებისა და პრაქტიკული გამოყენების საშუალებას მისცემს.

· შეისწავლოს ინგლისური და მეორე უცხო ენა უცხოელებთან თავისუფალი კომუნიკაციის დონეზე შეასრულოს საბაკალავრო ნაშრომი (ხელმძღვანელის ქვეშ),  რომელშიც შესაძლებელი იქნება საერთაშორისო ურთიერთობებში არსებულ პრობლემებს მიუსადაგოს პროგრამის გავლის შემდეგ მიღებული თეორიული ცოდნა. 





პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:      ერთიანი ეროვნული გამოცდები

სწავლის შედეგი



პროგრამის დასრულების შემდეგ ბაკალავრი უნდა ფლობდეს სიღრმისეულ ცოდნას საერთაშორისო ურთერთობების თეორიებისა და კვლევის მეთოდებში, საბაზისო კვლევის ჩატარების უნარ-ჩვევებს, უნდა ჰქონდეს პრობლემის დასმის, მისი კომპლექსურად შესწავლის და გადაჭრის საჭირო რესურსების მოძიების, ინფორმაციის ანალიზის და სინთეზის, საკითხისადმი კრიტიკულად მიდგომის უნარი. ბაკალავრს ასევე უნდა შეეძლოს ჩაერთოს სხვადასხვა მეთოდით წარმართულ კვლევით პროექტებში როგორც რიგითი მკვლევარი და ხარისხიანად აწარმოოს კვლევის თავისი ნაწილი არსებული ეთიკური და პროფესიული სტანდარტების დაცვით; სამეცნიერო ხელმძღვანელის ზედამხედველობის ქვეშ, შეიმუშაოს და განახორციელო საკუთარი კვლევითი პროექტი. 



ა) ცოდნა და გაცნობიერება: 



საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტს ექნება საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიული და სიღრმისეული ცოდნა. კერძოდ, კურსდამთავრებულს ეცოდინება: . საერთაშორისო ურთიერთობების ძირითადი ცნებები და თეორიები . შეიძენს ცოდნას საერთაშორისო პოლიტიკური ეკონომიკის, ევროპათმცოდნეობის, საერთაშორისო უსაფრთხოების და რეგიონული კვლევების სფეროებში . ექნება უნარი გაანალიზოს ყველა ის ფაქტორი, რომელიც ზემოქმედებს საერთაშორისო ურთიერთობების პროცესზე და ინსტიტუტებზე . სტუდენტს ჩამოუყალიბდება კომპლექსური წარმოდგენა თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობებზე . გააანალიზებს სახელმწიფოს პოლიტიკას საერთაშორისო ურთიერთობათა კონტექსტში . გააცნობიერებს გლობალიზაციის, რეგიონალიზაციისა და ინტეგრაციის როლს მნიშვნელობას თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობებში 



ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 



საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს უნდა შეეძლოს შეძენილი თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება. საჭირო რესურსებით ინფორმაციის მოპოვება, გაანალიზება და საკითხისადმი კრიტიკული მიდგომა. ბაკალავრს უნდა შეეძლოს კვლევითი საქმიანობის წარმართვა ხარისხიანად. ხელმძღვანელის ზედამხედველობის ქვეშ, რაც მას საშუალებას მისცემს წარმატებით გაართვას თავი დაკისრებულ მოვალეობას. ამისთვის მას უნდა გააჩნდეს: . სიღმისეული ცოდნა საერთაშორისო ურთიერთობებსა და კვლევის მეთოდებში . კარგად ერკვეოდეს საერთაშორისო ურთიერთობებში არსებულ ძირითად ცნებებსა და ტერმინოლოგიაში . სტუდენტს უნდა გააჩნდეს საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიულ და პრაქტიკულ პრობლემებში ორიენტაციის უნარი . შეეძლოს საერთაშორისო პროცესებში წარმოქმნილი სიტუაციისა და ვითარების შეფასება და ჰქონდეს საკუთარი არგუმენტირებული თვალსაზრისის გამომუშავების უნარი გ) გ) გ)დასკვნის უნარი: საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს უნდა შეეძლოს: 



აბსტრაქტული აზროვნება, სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოპოვება, დალაგება, ანალიზი და სინთეზი; 



საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში არსებული ძირითადი პრობლემის იდენტფიკაცია, გამოცალკევება და ერთმანეთთან შედარება; 

პროცესებზე მოქმედი ფაქტორების შეფასება; 

ჩატარებული კვლევის შედეგად მიღებული მონაცემების სწორი დიაგნოსტირება; 

ახალი ინფორმაციის განზოგადება; 

შედეგების ფორმულირება და დასკვნების გამოტანა; 

გადაწყვეტილების მიღებისათვის მომზადება; 

არგუმენტირებული გადაწყვეტილების მიღება, ძირითადად, ოპერატიულ ან ტაქტიკურ დონეზე; 

შეთავაზებული გადაწყვეტილების დაცვა; 

განსახორციელებელი ღონისძიების შემუშავება და სამოქმედო გეგმის პროცედურის აღწერა; 

ხელმძღვანელობისათვის სამოქმედო გეგმის შეთავაზება. 



დ) კომუნიკაციის უნარი: 

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს უნდა შეეძლოს: 

იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება და დარგის სპეციალისტებთან დისკუსიაში მონაწილეობა ქართულ და უცხოურ (პირველ რიგში ინგლისურ) ენაზე; 

საკითხის ჩამოყალიბება და მისი წარდგენა როგორც წერილობით, ასევე ზეპირად; 

თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების თავისუფლად გამოყენება; 

ელექტრონულ დოკუმენტებთან, ელექტრონულ ცხრილებთან და მონაცემთა ბაზებთან მუშაობა; 

ახალ სიტუაციაში ადაპტირება; 

საკუთარი მოსაზრებების გამოხტვა და დაცვა; 

ჯგუფში მუშაობა და ჯგუფური გადაწყვეტილებების შემუშავებაში მონაწილეობა; 

სოციალური ინტერაქცია და კოოპერაცია; 

სხვა სფეროს ექსპერტებთან კომუნიკაცია და კამათი; 

პროფესიულ მოლაპარაკებასა და კონფლიქტების მოგვარებაში მონაწილეობა. 





ე) სწავლის უნარი: 

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს უნდა შეეძლოს: 

საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება; 

შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა; 

ცოდნის განახლება და დამოუკიდებლად, ლიტერატურის გამოყენებით ცოდნის ამაღლება; 

სამეცნიერო დარგობრივ ლიტერატურასთან დამოუკიდებლად მუშაობა; 

ცოდნის რეგულარულად განახლება დარგობრივი ლიტერატურის კითხვით. 



ვ) ღირებულებები:

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს უნდა ჰქონდეს შემდეგი ღირებულებები. 

ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა; 

ეთიკური ნორმებისა და ეროვნული ინტერესების დაცვა; 

სოციალური, სახელმწიფო და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გაცნობიერება; 

თანაბარი შესაძლებლობებისა და გენდერული პრობლემების გათავისება და დემონსტრირება; 

ადამიანთა მოტივაციისა და საერთო მიზნების მისაღწევად მათი ორგანიზება. 



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა;

გამოიყენება შეფასების 100 ქულიანი კომბინირებული სისტემა.  

(A) 91 -100 ფრიადი
(B) 81 -90 ძალიან კარგი
(C) 71 -80 კარგი
(D) 61 -70 დამაკმაყოფილებელი
(E) 51 - 60 საკმარისი
(FX) 41 - 50 ვერ ჩააბარა, სტუდენტს ეძლევა საბოლოო გამოცდის ერთხელ გადაბარების უფლება
(F) 0 – 40 ჩაიჭრა, სტუდენტმა კრედიტის მიღებისთვის თავიდან უნდა გაიაროს კურსი



საკონტაქტო პირი:     ზურა დავითაშვილი



პროგრამის სახელწოდება: 

ფსიქოლოგია Psychology 



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: 

სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი ფსიქოლოგიაში 

BA of Social Sciences in Psychology 



სწავლების საფეხური:  ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტით:  240



სწავლების ენა:  ქართული



საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: ბაკალავრიატში ფსიქოლოგიის პროგრამის მიზანია თანამედროვე პროფესიული სტანდარტების შესაბამისად მოამზადოს სტუდენტი იმგვარად, რომ მან შეძლოს კონკურენტულ გარემოში საკუთარი შესაძლებლობების განვითარება და რეალიზება, მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება. 

გარდა ამისა, ბაკალავრიატში ფსიქოლოგიის პროგრამის მიზანია სტუდენტს მისცეს შესაძლებლობა განავითაროს კრიტიკული აზროვნებისა და რაოდენობრივი ანალიზის უნარი; დაეუფლოს წერითი და ვერბალური კომუნიკაციის ჩვევებს; ბაკალავრის საფეხურზე მიღებული ცოდნა იყოს მყარი საფუძველი ზედა საფეხურის აკადემიური და პროფესიული პროგრამების უკეთ დაუფლებისათვის სტუდენტს ეძლევა საშუალება გაეცნოს და ისწავლოს პიროვნების ჩამოყალიბების, განვითარებისა და ნორმალური და პათოლოგიური ქცევის ამხსნელი თეორიები. შეისწავლოს პიროვნების კვლევისა და დიაგნოსტირების ინდივიდუალური, კლინიკური და ჯგუფური მეთოდები. ისწავლოს პიროვნების ქცევის მოდიფიკაციის ელემენტები. შეისწავლოს კულტურული და სოციალური ფაქტორების გავლენა პიროვნების ქცევის ჩამოყალიბებაში. პროგრამა აგებულია სამეცნიერო კვლევებზე დაფუძნებულ ცოდნაზე. რიგი დისციპლინების მიზანია სტუდენტს საშუალება მიეცეს, გაეცნოს განათლებისა და სწავლის თანამედროვე თეორიებს, სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდებს; გაიღრმავოს ცოდნა სკოლამდელი და სასკოლო ასაკის ბავშვის ფსიქოლოგიაში, აგრეთვე, დაეუფლოს კვლევის მეთოდებს და გაეცნოს მათი გამოყენების სპეციფიკას განათლების სფეროში. სტუდენტი სწავლობს ისეთ დისციპლინას, როგორიცაა ორგანიზაციის ფსიქოლოგია, რომელიც შეიმუშავებს ფსიქოლოგიურ თეორიებსა და მეთოდოლოგიებს და იყენებს მათ იმ ორგანიზაციული პრობლემების მოსაგვარებლად, რომელიც ინდივიდებსა და ჯგუფებს ექმნებათ ორგანიზაციაში. ამდენად ორგანიზაციის ფსიქოლოგები თანაბრად არიან დაკავებული, როგორც სამეცნიერო, ასევე პრაქტიკული საქმინობით.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდები

სწავლის შედეგები: ფსიქოლოგიის მიმართულების ბაკალავრი შეიძენს იმ საბაზისო თეორიულ და პტაქტიკულ ცოდნას და უნარებს, რომლებიც აუცილებელია კურსდამთავრებული საქმიანობის დასაწყებად. ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს წარმათებით გავლილი სასწავლო კურსის შედეგად შეეძლება ფსიქოლოგიის, როგორც მეცნიერების გამოყენება საზოგადოების ინტელექტუალური, ემოციონალური, ეკონომიკური და სოციალური კეთილდღეობის გასაუმჯობესებლად. კურსდამთავრებულს შეეძლება დამოუკიდებლად განახორციელოს მცირე მასშტაბის კვლევა, გამოიყენოს ფსიქოლოგიური ეთიკის სტანდარტები კვლევის დაგეგმვის, განხორციელების, ანალიზისა და პრეზენტაციისას; მოამზადოს კვლევის ანგარიში და მოახდინოს კვლევის მონაცემების სტატისტიკური დამუშავება ბაზისურ დონეზე; შეეძლება ახსნას, თუ რა გავლენას ახდენს ადამიანის ქცევაზე სოციალური, პიროვნული და სიტუაციური ფაქტორები. ამასთანავე გამოიმუშავებს კრიტიკულ აზროვნებას. შეიძენს სფეროში მუშაობისათვის საბაზისო პროფესიულ უნარ-ჩვევებს. ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტს შეეძლება გამოადიფერენციროს პიროვნების ქცევის განსხვავებული მოდუსი; დაგეგმოს და ჩაატაროს მცირე მასშტაბის კვლევა, გაანალიზოს პიროვნების ქცევის თავისებურებანი განსხვავებულ სიტუაციებში; შეადგინოს მარტივი სადიაგნოსტიკო ბატარეა და დაახასიათოს პიროვნული პროფილი კოგნიტური, ემოციონალური (ღირებულებითი) და ქცევითი პარამეტრებით; მოახდინოს გარემო სიტუაციის და სოციალური გავლენის ინდიკატორული შეფასება პიროვნების კონკრეტული ქცევის აღწერისათვის. კურსდამთავრებულს გააზრებული ექნება როგორც ფსიქოლოგიის ასევე ფსიქოლოგის როლი და მნიშვნელობა თანამედროვე საზოგადოებაში. საბაკალავრო პროგრამის გავლის შემდეგ სტუდენტს შეეძლება მონაწილეობა მიიღოს სასწავლო დაწესებულებაში მიმდინარე სწავლისა და სწავლების პროცესის შეაფასებაში ძირითადი პარამეტრების მიხედვით, განსაზღვროს არსებული ხარვეზები, დაკავშირებული როგორც ბავშვის ფსიქოლოგიურ თავისებურებებთან, ასევე სწავლების მეთოდებთან და დაწესებულების ფსიქოლოგიურ კლიმატთან. სტუდენტს შეეძლება განსაზღვროს პრობლემა და ჩაატაროს მცირე მასშტაბიანი კვლევა. საბაკალავრო დონეზე სტუდენტები შეისწავლიან ორგანიზაციისათვის ისეთ მნიშვნელოვან აქტივობების დაგეგმვისა და შეფასების ძირითად ასპექტებს, როგორიცაა: პერსონალის შერჩევა, ტრენინგი და განვითარება, შესრულებული სამუშაოს შეფასება, სამუშაოს ანალიზი და სხვა. მიიღებენ ცოდნას ემპირიული კვლევის მეთოდების შესახებ შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიაში. ბაკალავრიატში მიღებული ცოდნის საფუძველზე კურსდამთავრებული შეძლებს მაგისტრატურაში სწავლის გაგრძელებას. სწავლის შედეგების აღწერის მიხედვით, ბაკალავრი შეითვისებს ისეთ დარგობრივ კომპეტენციებს და უნარებს, როგორებიცაა: 



 ცოდნა და გაცნობიერება: 

გაცნობიერებული აქვს საზოგადოებისათვის ფსიქოლოგის როლი და მნიშვნელობა. ეცნობა თანამედროვე ფსიქოლოგიურ მიმდინარეობებს, რომლებიც შეისწავლიან შემეცნებით პროცესებსა და ქცევის სტრუქტურას, მათ საფუძვლად მდებარე პროცესებსა და ფსიქოლოგიურ მექანიზმებს.

პრაქტიკული მეცადინეობები საშუალებას აძლევს გააცნობიეროს თეორიული კურსის შედეგად მიღებული ცოდნა.






პროგრამის სახელწოდება: პოლიტიკის მეცნიერების საბაკალავრო პროგრამა

Political Science

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: 

პოლიტიკის მეცნიერების ბაკალავრი 

Bachelor of Arts in Political Science

სწავლების საფეხური:  ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 ECTS

სწავლების ენა: ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: 

პოლიტიკის მეცნიერების საბაკალავრო პროგრამა ისეა აგებული, რომ სტუდენტებს სრულ წარმოდგენას უქმნის როგორც ზოგადად პოლიტიკის მეცნიერების, ისე პოლიტიკის მეცნიერების ცალკეული სუბ-დისციპლინების (პოლიტიკური თეორიის, შედარებითი პოლიტიკის, საჯარო პოლიტიკისა და ადმინისტრირების, მსოფლიო პოლიტიკის, პოლიტიკური კულტურა/კომუნიკაციების, პოლიტიკური მეთოდოლოგიის) შესახებ, ასევე უზრუნველყოფს საბაკალავრო სწავლების დონისათვის გათვალისწინებული კვლევითი უნარ-ჩვევებით, რაც მას საბოლოოდ ხარისხიანი საბაკალავრო ნაშრომის წერაში ეხმარება. 

პოლიტიკის მეცნიერების სწავლების მიზნები ბაკალავრიატში მოკლედ შემდეგნაირად შეიძლება განისაზღვროს: სტუდენტებმა მიიღონ საფუძვლიანი თეორიული მომზადება პოლიტიკურ მეცნიერებაში; ასწავლოს კრიტიკული აზროვნება; უზრუნველყოს პროფესიული კარიერის გასაკეთებლად აუცილებელი ცოდნითა და უნარ-ჩვევებით; ასწავლოს შესაბამისი პროფესიული ქცევისა და ეთიკის სტანდარტები. პოლიტიკის მეცნიერების საბაკალავრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს კვალიფიცირებული კურსდამთავრებულები, რომელთაც ექნებათ საფუძვლიანი თეორიული ცოდნა როგორც პოლიტიკის მეცნიერებაში, ასევე მის ცალკეულ სუბდისციპლინებში, კვლევითიპრობლემის გადაწყვეტისა და კრიტიკული აზროვნების უნარ-ჩვევები, რათა შეძლონ აღნიშნული ცოდნის გამოყენება კონკრეტული პრობლემების გასაანალიზებლად.  

საბაკალავრო პროგრამის დასრულების შედეგად ბაკალავრი მომზადებულია სწავლის გასაგრძელებლად მაგისტრატურაში შესაბამისი და მომიჯნავე სპეციალობებით. სწავლება ბაკალავრიატის დონეზე უზრუნველყოფს პოლიტიკის მეცნიერებათა სპეციალისტების მომზადებას პრაქტიკული  საქმიანობისთვის სამთავრობო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებში და სკოლებში პედაგოგიური მოღვაწეობისთვის. ბაკალავრის ხარისხის მიღების შედეგად ბაკალავრს პოლიტიკურ მეცნიერებაში შეუძლია: ჩაერთოს დარგის სამეცნიერო ან პრაქტიკული საქმიანობის პროცესში, ამ საქმიანობის დამოუკიდებლად წარმართვის გარეშე. მას ექნება აუცილებელი ცოდნა სახელმწიფოსა და თვითმმართველობის ორგანოებში ან პარტიულ და საზოგადოებრივ ორგანიზაციათა აპარატში მუშაობისთვის როგორც დამხმარე პერსონალს ან ასისტენტს.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  ერთიანი ეროვნული გამოცდები

სწავლის შედეგი: 

· ცოდნა და გაცნობიერება: პოლიტიკის მეცნიერების ბაკალავრი ფლობს პოლიტიკის მეცნიერების ცნებით-კატეგორიულ აპარატსა და მეთოდოლოგიას, იცნობს დარგის განვითარების ისტორიას პოლიტიკის მეცნიერების კლასიკური ნაშრომების შესწავლის საფუძველზე და ერკვევა პოლიტიკური მეცნიერების დღევანდელ სტრუქტურაში,  შეუძლია პოლიტიკის მეცნიერების სუბ-დისციპლინებისა და მათი შესწავლის ობიექტების იდენტიფიცირება; იცის პოლიტიკის მეცნიერების ადგილი და ერკვევა პოლიტიკის მეცნიერების კავშირში სხვა სოციალურ მეცნიერებებთან; აქვს წარმოდგენა პოლიტიკის მეცნიერების ძირითად თეორიული პარადიგმებზე, თეორიებზე, კონცეფციებსა და მოდელებზე და შეუძლია მათი ინტერპრეტაცია, იცის რაოდენობრივი, თვისებრივი და პრობლემის გადაწყვეტაზე ორიენტირებული კვლევის ჩარჩოები, იცნობს და ერკვევა ანალიტიკური ნაშრომების შესრულების პრინციპებსა და სტანდარტებში, შეუძლია ამ ცოდნის გამოყენება საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობის პროცესში.

· ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: შეუძლია მიღებული თეორიული და მეთოდოლოგიური ცოდნის საფუძველზე პოლიტიკური სისტემებისა და პროცესების ფუნდამენტურ, ემპირიულ და გამოყენებით დონეზე ინტერპრეტაცია და ანალიზი, რაც მას  საშუალებას აძლევს წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად ჩაერთოს კვლევით და პრაქტიკული ხასიათის პროექტებში როგორც დამხმარე პერსონალი.  

· დასკვნის უნარი: პოლიტიკის მეცნიერების ბაკალავრს აქვს უნარი განსაზღვროს და საფუძვლიანად შეისწავლოს პოლიტიკის მეცნიერებების პრობლემატური საკითხები, შეაგროვოს და სიტემატიზაციაში მოიყვანოს მეორადი მონაცემები და შერჩეული თეორიული ჩარჩოსა და მოდელის საფუძველზე ჩამოაყალიბოს დასაბუთებული დასკვნები.

· კომუნიკაციის უნარი: საბაკალავრო სწავლების პროცესში მიღებული ცოდნის, ანალიტიკური ნაშრომების შესრულებისა და მათი პრეზენტაციის გამოცდილების შედეგად პოლიტიკის მეცნიერების ბაკალავრს აქვს წერითი და ზეპირი პრეზენტაციის უნარ-ჩვევები, სასემინარო მუშაობის ფორმატი კი მას უვითარებს საჯარო დისკუსიებსა და განხილვებში მონაწილეობის უნარ-ჩვევებს. სწავლების პროცესში გამოყენებული ელექტრონული მხარდაჭერის სისტემით სარგებლობა, მას აძლევს ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მაღალ დონეზე ფლობის კომპეტენციასა და შემდგომში აქტიურად გამოყენების საშულებას. 

· სწავლის უნარი: პოლიტიკის მეცნიერების ბაკალავრს აქვს საბაზისო თეორიულ-მეთოდოლოგიური ცოდნა სწავლის შემდომ საფეხურზე გასაგრძელებლად, ასევე საბაკალავრო სწავლების დროს მიღებული გამოცდილება აძლევს საშუალებას დამოუკიდებლად იმუშაოს თვითგანვითარებასა და მეტი ცოდნის შეძენეზე მთელი სიცოცხლის მანძილზე. 

· ღირებულებები: პოლიტიკის მეცნიერების სფეროში დაგროვილი ცოდნა სტუდენტს უყალიბებს წარმოდგენას სამართლებრივი სახელმწიფოს, სამოქალაქო საზოგადოების, ტოლერანტობის, დემოკრატიის და სხვა ღირებულებათა რაობისა და მნიშვნელობის, აგრეთვე მათი მრავალფეროვნების, დამკვიდრების გზებისა და მეთოდების შესახებ. რაც მას აძლევს საშუალებას აქტიურად ჩაერთოს სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში. 



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

· სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. გთავაზობთ ზოგად ჩარჩოს:

· 

		91 -100

		ფრიადი,   A



		81-90

		ძალიან კარგი, B



		71-80

		კარგი,  C



		61-70

		დამაკმაყოფილებელი,  D



		51-60

		საკმარისი,  E 



		41-50

		ვერ ჩააბარა,  FX



		0-40

		ჩაიჭრა, F









საკონტაქტო პირი:  მალხაზ მაცაბერიძე



პროგრამის სახელწოდება: 

ქართულად: სოციალური მუშაობა

ინგლისურად: Bachellor Programm in Social Work 



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: 

ქართულად: სოციალური მუშაობის ბაკალავრი 

ინგლისურად: Bachelor of Social Work 



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 კრედიტი

სწავლების ენა: ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის კომპეტენციების გამომუშავებასა და დასაქმების სფეროს განსაზღვრაზე: 

საუნივერსიტეტო განათლების მისიის შესაბამისად, სოციალური მუშაობის საბაკალავრო პროგრამის მისიაა მოამზადოს მაღალი პროფესიული დონის მქონე სოციალური მუშაკები, რომლებიც გამოიყენებენ უნივერსიტეტის საბაზისო და სოციალური მუშაობის კურსებზე მიღებულ ცოდნას და უნარ-ჩვევებს საქართველოს მოქალაქეების, მათი ოჯახების და ჯგუფების სოციალური პირობების გასაუმჯობესებლად. 

პროგრამის მისია ეფუძნება შემდეგი მიზნების განხორციელებას: 



სტუდენტთათვის სოციალური მუშაობის თეორიული საფუძვლების გაცნობა; 



სოციალური მუშაობის კომპეტენციის სტანდარტების განვითარება და პრაქტიკოსი სოციალური მუშაკების მაღალპროფესიულ დონეზე მომზადება; 



პროფესიული და აკადემიური სტანდარტების პრაქტიკაში ინტეგრირება და სოციალურ მუშაკთა უწყვეტი განათლების უზრულველყოფა; 



მაღალი კვალიფიკაციის სოციალური მუშაკების მომზადება, რომლებიც შეძლებენ მოსახლეობის სოციალური დაცვის ხარისხის გაუმჯობესებას და პრაქტიკოსი სოციალური მუშაკის პროფესიის პოპულარიზებას. 



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  ერთიანი ეროვნული გამოცდები

სწავლის შედეგი: 

ცოდნა და გაცნობიერება - სოციალური მუშაობის ბაკალავრის პროგრამის დასრულების შემდეგ დიპლომირებულ სპეციალისტებს შეეძლებათ: 



სოციალური მუშაობის საფუძვლების დაუფლება; მიღებული თეორიული ცოდნის გამოყენება სოციალური მუშაკის ყოველდღიურ პრაქტიკაში. 



სოციალური მუშაობის ღირებულებებისა და პრაქტიკულ საქმიანობაზე მათი გავლენის გაცნობიერება; სოციალური მუშაობის ეთიკის კოდექსის შესაბამისი პრაქტიკის განხორციელება. 



ადამიანებისა და ჯგუფების ქცევის სოციალურ-ფსიქოლოგიური საფუძვლების, ადამიანთაშორისი ურთიერთობების დინამიკის იდენტიფიცირება და პრაქტიკაში გამოყენება. 



სოციალური მუშაობისთვის რელევანტური საკანონმდებლო ბაზისა და პროგრამების ცოდნა და პრაქტიკაში გამოყენება. 



სოციალური მუშაობის მეთოდების ცოდნა და პრაქტიკაში ეფექტურად გამოყენება. 



სწავლის უნარი - სტუდენტს გამომუშავებული ექნება აკადემიური ტექსტების მოძიების და ათვისების, ასევე მათი კრიტიკული ანალიზის უნარი. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - ექნება უნარი, გააცნობიეროს და განსაზღვროს სხვადასხვა სოციალური პრობლემის კვლევის გზები და ჩამოაყალიბოს ზოგიერთი რეკომენდაცია ამ პრობლემების გადასაჭრელად. ექნება უნარი, ჩაერთოს სხვადასხვა მეთოდით წარმართულ კვლევით პროექტებში როგორც რიგითი მკვლევარი და ხარისხიანად აწარმოოს კვლევის თავისი ნაწილი არსებული ეთიკური და პროფესიული სტანდარტების დაცვით; შეუძლია შეიმუშაოს და განახორციელოს საკუთარი კვლევითი პროექტი სამეცნიერო ხელმძღვანელის ზედამხედველობის ქვეშ. 

დასკვნის უნარი - ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულს შეეძლება, რომ პირველადი სოციოლოგიური ინფორმაციის დამუშავების და გაანალიზების საფუძველზე გააკეთოს დასკვნები შესასწავლი პრობლემის არსის, მისი გადაჭრის გზების შესახებ. 

კომუნიკაციის უნარი - ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულს შეეძლება კომუნიკაცია დაამყაროს ყველა იმ ადამიანთან, რომელიც მისი კლიენტია, ანუ რომელსაც გარკვეულ მომსახურებას სთავაზობს (სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლები ). მას განვითარებული ექნება სოციალური უნარები, კერძოდ, შეეძლება ჯგუფური მუშაობა, მათ შორის, ინტერდისციპლინარულ ჯგუფში მუშაობა. ბაკალავრს შეეძლება, აგრეთვე, კომუნიკაცია უცხო ენაზე (B1 დონე). 

ღირებულებები, რომლესაც შეიძენენ პროგრამის დასრულების შემდეგ:



პროფესიული ეთიკის პრინციპების პატივისცემა 



კლიენტთა უფლებების, პირველ რიგში, მათი ღირსებისა და ანონიმურობის დაცვა 



ქსენოფობიური და ეთნოცენტრისტული დამოკიდებულებების უარყოფა; განსხვავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების დაფასება და პატივისცემა; 



სოციალურად დაუცველი ჯგუფების და სოციალური სამსახურების მომხმარებელთა გაძლიერება საზოგადოებაში არსებული დისკრიმინაციისა და ჩაგვრის დასაძლევად; 



პლაგიატის უარყოფა 

კურსდამთავრებულებს, აგრეთვე, გამომუშავებული ექნებათ ზოგადი (ტრანსფერული) -აბსტრაქტული აზროვნების, მოვლენათა კრიტიკული ანალიზისა და სინთეზის, ახალი იდეების გენერირების, ცოდნის მუდმივი განახლების, სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოძიებისა და ანალიზის, დისკუსიის წარმართვის, საკუთარი ნაშრომისა და მოსაზრებების საჯარო წარდგენის - უნარები.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

სტუდენტის გაწეული შრომის შეფასება ითვალისწინებს გარკვეულ თანაფარდობას შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას შორის. თითოეული სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება ხორციელდება 100–ქულიანი სისტემით. შუალედური შეფასებები შეიძლება დაეყრდნოს შემდეგ აქტოვობებს: 



 აქტიურობა სასემინარო, ან პრაქტიკულ მეცადინეობაზე 



 საკონტროლო სამუშაო 



 საპრეზენტაციოდ მომზადებული მოხსენება 



 წერითი და ზეპირი საშინაო დავალებები 



 შუალედური გამოცდა 



 საბოლოო გამოცდა 



და სხვა. 

დაუშვებელია დასკვნითი გამოცდის შეფასება 40 ქულაზე მეტით.



საკონტაქტო პირი: იაგო კაჭკაჭიშვილი

პროგრამის სახელწოდება:  საზოგადოებრივი გეოგრაფია (“Human Geography”) ბ) 

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: სოციალურ მეცნიერებათა ბაკალავრი საზოგადოებრივ გეოგრაფიაში - BA of Social Sciences in Human Geography. 

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით – 240 კრედიტი

მათ შორის: 

საფაკულტეტო სასწავლო კურსები: 40 კრედიტი

ძირითადი სპეციალობა 120 კრედიტი. მიმართულება სტუდენტს სთავაზობს პროგრამას, რომელშიც შედის 20 სასწავლო კურსი, ჯამში 145 კრედიტი. სტუდენტი ვალდებულია შუასრულოს 120 კრედიტი, მათ შორის 70 კრედიტი სავალდებულო და 50 კრედიტი არჩევითი კურსებიდან.

 დამატებითი სპეციალობა ან სხვა სასწალო კომპონენტები - 80 კრედიტი, მათ შორის დამატებითი სპეციალობა 60 კრედიტი და თავისუფალი კურსები - 20 კრედიტი. იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტი არ აირჩევს დამატებით სპეციალობას მას უფლება აქვს 60 კრედიტი შეასარულოს მისი შეხედულებისამებრ სხვა სასწავლო კურსების ხარჯზე. 

სწავლების ენა – ქართული; 

 საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის კომპტენციების გამომუშავებასა და დასაქმების სფეროს განსაზღვრაზე:

 საზოგადოებრივი გეოგრაფიის პროგრამების ამოცანას წარმოადგენს იმ ახლაგაზრდების მომზადებას, რომლებიც დაინტერესებულები არიან შეისწავლონ საზოგადოებაში მიმდინარე პროცესების სივრცე–დროით ასპექტები და ამის საფუძველზე

შიმუშავონ ისეთი რეკომენდაციები რომლებიც ხელს შეუწყობს სახელმწიფო/საზოგადოებრივი/ბიზნეს–ორგანიზაციების მართვას

და მათი ფუნქციონირების ეფექტიანობის ამაღლებას.მიღებული კვალიფიკაციის შესაბამისად საზოგადოებრივი გეოგრაფები შეიძლება დასაქმდნენ როგორც საგანმანათლებლო, ასევე სამეცნიერო ორგანიზაციებში, სხვადასხვა დონის (ცენტრალური, ადგილობრივი) სახელმწიფო მმართველობის ორგანოებში, არასამთავრობო და კერძო სექტორებში, და ა.შ. უფრო კონკრეტულად გეოგრაფები შეიძლება დასაქმდნენ საქალაქო და ბუნებრივი გარემოს დაგეგმვისა და მართვის სამსახურებში, მიწის მართვის სისტემაში, ეკონომიკური განვითარებისა და მართვის ორგანოებსა და კომპანიებში, სატრანსპორტო

ორგანიზაციებში, საკონსულტაციო კომპანიებში, საბანკო და საფინანსო დაწესებულებებში/ფირმებში, მას მედიაში, სასტუმრო და ტურიზმის ბიზნესში, საგარეო ურთიერთობათა სისტემაში, შრომის ბაზართან და სოციალურ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებულ

სფეროებში, ასევე ყველა იმ სამსახურში, სადაც საჭიროა გეოგრაფიული ინფორმაციული სისტემები, კარტოგრაფიული

ვიზუალიზაცია და სხვა. საზოგადოებრივი გეოგრაფია წარმოადგენს გეოგრაფიულ მეცნიერებათა სისტემის ნაწილს, რომელიც შეისწავლის დედამიწაზე

არსებული ანტროპოგენული (ადამიანის მიერ შექმნილი) ობიექტებისა და სისტემების ორგანიზაციისა და ფუნქციონირების

სივრცით–დროით ასპექტებს. მისი შესწავლის ზოგად ობიექტს შეიძლება წარმოადგენდეს ნებისნმიერი საზოგადოებრივი მოვლენა, პროცესი და სისტემა რომელსაც გააჩნია (ან შეიძლება პოტენციურად გააჩნდეს) სივრცითი სტრუქტურა. საზოგადოებრივი გეოგრაფია მჭიდროდაა დაკავაშირებული სოციელურ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებთან, კერძოდ კი

ყველა სამეცნიერო დისციპლინასთან, რომლებიც შეისწავლის დედამიწაზე არსებული სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური

სისტემების ორგანიზაციისა და განვითარების ასპექტებს. ტრადიციულად საზოგადოებრივ გეოგრაფიას მიეკუთვნება: ეკონომიკური გეოგრაფია, სოციალური გეოგრაფია, მოსახლეობის გეოგრაფია, ქალაქების გეოგრაფია, კულტურის გეოგრაფია, განვითარების გეოგრაფია, მეურნეობის გეოგრაფია, პოლიტიკური გეოგრაფიაგარდა ამისა, ცალკე გამოიყოფა თეორიული გეოგრაფია, აგრეთვე ქვეყანათმცოდნეობა, როგორც საბუნებისმეტყველო და საზოგადოებრივი გეოგრაფიის გამაერთიანებელი დისციპლინა და კარტოგრაფია (გეოდეზიისა და გეოგრაფიული ინფორმაციული

სისტემების ჩათვლით), რომელიც უზრუნველყოფს ყველა გეოგრაფიული დისციპლინის ფუნქციონირებას. საზოგადოებრივი გეოგრაფიისა და სხვა სამეცნიერო დისციპლინების კონტაქტის არეში არსებობს მრავალი ე.წ. მომიჯნავე დისციპლინა (cross-disciplines), როგორიცაა გეოეკოლოგია, გეოეკონომიკა, ისტორიული გეოგრაფია, გეოპოლიტიკა და ა.შ. საზოგადოებრივი გეოგრაფიის, ისევე როგოეც მთლიანად გეოგრაფის კვალიფიკაცია იმით არის გამორჩეული, რომ ის ფლობს დედამიწაზე მიმდინარე პროცესების სივრცე და დროით (ოთგანზომილებიან) ხედვას, რaც საზოგადოდ მხოლოდ

გეოგრაფიისათვის არის დამახასიათებელი და არატრანსფერებადია. საზოგადოებრივი გეოგრაფია უშუალოდაა დაკავშირებული იმ მუდმივ, სწრაფ, ინტენსიურ ცვლილებებთან, რომელსაც ადგილი აქვს

საზოგადოებრივ სისტემებში ადგილობრივ, რეგიონალურ და გლობალურ დონეებზე; მ.შ. საზოგადოების ორგანიზაციისა და მართვის მოდელების დივერსიფიკაციათან, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვასთან, ადამიანური კაპიტალის ტრანსფორმაციასთან, მზარდ კულტურული მრავალფეროვნებასთან, გლობალურ ჰავის ცვლილებასთან და ბუნებრივი გარემოს კრიზისთან. შესაბამისად

საზოგადოებრივი გეოგრაფიის განათლების მიზანს წარმოადგენს: საზოგადოებრივი სისტემების ორგანიზაციიას და

ფუნქციონირების სივრცე–დროითი ასპექტებისა და შესაბამისი სწრაფცვალებადი გარემოს შესწავლა. წინამდებარე დოკუმენტი შეეხება პირველი საფეხურის კვალიფიკაციას, რომელიც იძლევა ზოგად ცოდნას გეოგრაფიაში

საზოგადოების ფუნქციონირების სივრცე–დროითი ასპექტების შესახებ, რაც სტუდენტის ფართო კომპეტენციით მომზადებას ნიშნავს.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: საზოგადოებრივ გეოგრაფიაში საბაკალავრო პროგრამაზე ჩაბარებას არ გააჩნია განსაკუთრებული წინაპირობები. ზ) სწავლის შედეგი; სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

სასწავლო პროგრამის დასახელება: „საზოგადოებრივი გეოგრაფია“ცოდნა და გაცნობიერება აცნობიერებს დედამიწიაზე არსებული სისტემების განვითარების ძირითად თავისებურებებს, მათ ფარგლებში

მიმდინარე პროცესებს, მათი ისტორიასა და მატერიალურ

საფუძველს. აღიქვამს და ესმის დედამიწაზე მიმდინარე პროცესები და პლანეტაზე მათი გავლენის შედეგები სივრცესა და დროში. აცნობიერებს გლობალურ დონეზე სოციალურ- ეკონომიკური და/ან ფიზიკურ–გეოგრაფიული/ბუნებრივი

პროცესების მიმდინარეობის თავისებურებებს. აცნობიერებს ურთიერთდამოკიდებულებას ბუნებრივ და სოციალურ გარემოს შორის და შეუძლია მისი შედეგების შემოწმება. აკვირდება ბუნებრივ გარემოს და აღიქვამს მასში

მიმდინარე პროცესებს. აღიქვამს და განმარტავს რეგიონების, ადგილებისა და მდებარეობის მრავალფეროვნებასა და ურთიერთდამოკიდებულებას. აცნობიერებს სხვადასხვა დონის სივრცობრივ კავშირებს. შეიძენს სხვა დისციპლინების მრავალფეროვანი

მიდგომების ცოდნას, შეუძლია მათი გაგება და გამოყენება გეოგრაფიულ კონტექსტში.ცოდნის პრაქტიკაში

გამოყენება / პრაქტიკული უნარები

მოიძიებს დამოუკიდებლად ზოგადი გეოგრაფიული

მეცნიერებების მასალას (მათ შორის ინტერნეტის

საშუალებით და საველე პირობებში), აგროვებს, განაზოგადებს, ამუშავებს, აანალიზებს, აფასებს, ახდენს

მის დოკუმენტირებას და შედეგების მოხსენებას. განსაზღვრავს გეოგრაფიული მეცნიერებების გამოყენების შესაძლებლობებს, მათ როლს საზოგადოებაში და პასუხისმგებლობას. იყენებს რიცხობრივ, სტატისტიკურ და კარტოგრაფიულ

მეთოდებს საზოგადოებრივი სისტემების განხილვისას. მსჯელობს ზოგად სივრცით და/ან დროით კონტექსტში. შეუძლია კარტოგრაფიული მასალის წაკითხვა და ინტერპრეტაცია. გააჩნია გეოგრაფიული ინფორმაციული სისტემების

საფუძვლების ცოდნა. სწორედ იყენებს გეოგრაფიულ ტერმინოლოგიას. ღირებულებები კურსდამთავრებულები დაამკვიდრებენ ისეთ

ღირებულებებს, როგორიცაა ტოლერანტობა, პასუხისმგებლობა, სამართლიანობა, შრომისმოყვარეობა, ადამიანის უფლებების პატივისცემა. 

დასკვნის უნარი: შეუძლია ზოგადი პრობლემის იდენტიფიცირება, დასმა და გადაწყვეტა. შეუძლია სოციალური და გეოგრაფიული პროცესების შესახებ ზოგადი დასკვნების გაკეთება და რეკომენდაციების შემუშავება.

სწავლის უნარი: შეუძლია ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება. შეუძლია სწავლა და ცოდნის მუდმივი განახლება. დარგის ცოდნა-გააზრება და პროფესიის გათავისება. შეუძლია დამოუკიდებლად მუშაობა. შეუძლია სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მიღება, დამუშავება, ანალიზი და მონაცემების ინტერპრეტაცია. შეუძლია დაკისრებული ამოცანებისა და ვალდებულებების პასუხისმგებლობით შესრულება. ხელეწიფება სხვებს აუხსნას ზოგადგეოგრაფიული და ზოგადსოციალური პროცესებისა და მოვლენების ძირითადი არსი

კომუნიკაციის უნარი: შეუძლია მშობლიურ ენაზე ზეპირი და წერილობითი ფორმით კომუნიკაცია. ფლობს ინგლისურ ენას B2 დონეზე – წარმოადგენს დამოუკიდებელ მოსაუბრეს გეოგრაფიის სფეროში. შეუძლია დროის დაგეგმვა და მართვა (დროის

მენეჯმენტი) დასახული მიზნის მისაღწევად. იცნობს და იყენებს თანამედროვე ზოგად საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს.

თ) სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები; ვერბალური, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, ლიტერატურასა და სხვა წყაროებზე მუშაობის მეთოდი, საველე კვლევისა და დაკვირვების მეთოდი, შედარებითი ანალიზის მეთოდი, მონაცემთა ვიზუალიზაციისა და კარტოგრაფიული მეთოდი, სტატისტიკური ანალიზის მეთოდი, გუნდური მუშაობა და დისკუსია, გეოინფორმაციული (გის) და დისტანციური ზონდირების მეთოდი. ი) სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა; გამოიყენება შეფასების 100 ქულიანი კომბინირებული სისტემა.(A) 91 -100 ფრიადი

(B) 81 -90 ძალიან კარგი

(C) 71 -80 კარგი

(D) 61 -70 დამაკმაყოფილებელი

(E) 51 - 60 საკმარისი

(FX) 41 - 50 ვერ ჩააბარა, სტუდენტს ეძლევა საბოლოო გამოცდის ერთხელ გადაბარების უფლება

(F) 0 – 40 ჩაიჭრა, სტუდენტმა კრედიტის მიღებისთვის თავიდან უნდა გაიაროს კურსი

კ) სასწავლო გეგმა, სწავლების ორგანიზების თავისებურებების მითითებით. სწავლებისა და სწავლის მეთოდები უნდა შეესაბამებოდეს წინასწარ განსაზღვრულ სწავლის შედეგებს. ტრადიციულ ლექციებთან

ერთად გამოყენებულ უნდა იქნას პრაქტიკული მეცადინეობები, სემინარები, პროექტები, ჯგუფური მუშაობა და სწავლების სხვა

აქტიური მეთოდები. თეორიისა და პრაქტიკის ინტეგრაცია უნდა განხორციელდეს როგორც შესაბამის ორგანიზაციებში პრაქტიკის გავლით, ასევე საველე სამუშაოს პირობებში. ბაკალავრიატის დონეზე პრაქტიკისა და საველე სამუშაოს მოცულობა არ უნდა შეადგენდეს სტუდენტის საერთო აკადემიური დატვირთვის 1/10–ზე ნაკლებს. სტუდენტის მიერ კომპეტენციების დაუფლების შეფასების მიზნით მიზანშეწონილია ისეთი კრიტერიუმების გამოყენება, რომლებიც

სრულად და მკაფიოდ ასახავენ, შეუძლია თუ არა მას პრობლემების იდენტიფიცირება და გადაჭრა, სამუშაოს წანამძღვრებისა და პირობების ფორმულირება, საკვლევი საკითხის დასმა, ანალიზი, დასკვნებისა და რეკომენდაციების ჩამოყალიბება, გადაცემა, არგუმენტირება/დაცვა, შესაბამისი ინსტრუმენტების გამოყენება. შეფასება უნდა იყოს როგორც შემაჯამებელი ხასიათის, ასევე ფორმატიულიც. დეტალური ინფორმაციისათვის იხ. დანართი (სასწავლო გეგმა). ლ) პროგრამის ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი იოსებ სალუქვაძე, სრული პროფესორი გიორგი გოგსაძე; პროგრამის ავტორები:იოსებ სალუქვაძე, გიორგი გოგსაძე.





პროგრამის სახელწოდება:    ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია

                                                          Journalism and MassCommunications 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  სოციალური მეცნიერების ბაკალავრი 

                                                             BA in Social Sciences 

სწავლების საფეხური:                ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტით: 240 

სწავლების ენა:                           ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია თანამედროვე პროფესიული სტანდარტების შესაბამისად მოამზადოს ჟურნალისტიკის და მასობრივი კომუნიკაციის სპეციალისტი იმგვარად, რომ მან შეძლოს კონკურენტულ გარემოში საკუთარი შესაძლებლობების განვითარება და რეალიზება, მიღებული თეორიული ცოდნის და უნარების პრაქტიკაში გამოყენება. ბაკალავრის საფეხურზე მიღებული ცოდნა იქნება მყარი საფუძველი მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლისთვის (LLL), დამატებითი დარგობრივი და მულტიდისციპლინური ცოდნის მიღებისა და გაღრმავებისთვის. პროგრამის მიზანია სტუდენტის ჩამოყალიბება ჭეშმარიტ მოქალაქედ, თავისუფლების მოყვარე და დემოკრატ პიროვნებად;

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: საქართველოს კანონმდებლობით და უნივერსიტეტის წესდებით დადგენილი წესის მიხედვით სტუდენტის სტატუსის მოპოვება.

სწავლის შედეგები: ბაკალავრი შეიძენს იმ საბაზისო თეორიულ და პტაქტიკულ ცოდნას და უნარებს, რომლებიც აუცილებელია ჟურნალისტური საქმიანობის დასაწყებად. იგი შეძლებს თემის აქტუალობის განსაზღვრას, ინფორმაციის მოპოვებას, გადამოწმებას. გაეცნობა საზოგადოებრივი ცხოვრების ფუნქციონირებას და შეძლებს ინფორმაციის სწორად ორგანიზებას, დამუშვებას, სხვადასხვა სახის მედია-ტექსტის შექმნას, წყაროებთან მუშაობას, ინფორმაციის დაბალანსებას და მრავალფეროვნების წარმოჩენას. იგი გაეცნობა დარგობრივი ჟურნალისტიკის და მულტიმედიის შესაძლებლობებს, კვლევის მეთოდებს, ჟურნალისტიკის და მასობრივი კომუნიკაციის თეორიულ საფუძვლებს, შეიძენს სფეროში მუშაობისათვის საბაზისო პროფესიულ უნარ-ჩვევებს. ამასთან,2 გამოიმუშავებს კრიტიკულ აზროვნებას. კურსდამთავრებულს გააზრებული ექნება მედიის სოციალური პასუხისმგებლობა, ჟურნალისტის როლი და მნიშვნელობა ცოდნაზე დაფუძნებული საზოგადოების მშენებლობაში. ბაკალავრიატში მიღებული ცოდნის საფუძველზე კურსდამთავრებული შეძლებს სწავლის გაგრძელებას მაგისტრატურაში.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სტუდენტზე და შრომის ბაზარზე ორიენტირებული სწავლების განხორციელება მოიცავს ლექცია-სემინარებს, ინდივიდუალურ, გუნდურ დაპრაქტიკულ დავალებებს, სიტუაციურ ანალიზებს და როლურ თამაშებს, პრეზენტაციებს, რომელთა გაზომვადი შედეგები აისახება შეფასების სისტემაში.ასევე, ინტერაქტიური და მოქნილი

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: სტუდენტი ყოველ საგანში მოწმდება ECTS–ის სისტემით (კრედიტის მინიჭებისსაფუძველზე), 100-ქულის ფარგლებში, აქტიურობის, შუალედური შემოწმებებით და დასკვნითი გამოცდის საფუძველზე. შუალედური გამოკითხვების ნაწილი ონ–ლაინ რეჟიმით განხორციელება (თსუ–ს ელექტრონული სასწავლო პორტალის გამოყენებით). შეფასების სისტემა 

A 91 -100 ფრიადი 

B 81 -90 ძალიან კარგი 

C 71 -80 კარგი 

D 61 -70 დამაკმაყოფილებელი

E 51 - 60 საკმარისი

FX 41 - 50 ვერ ჩააბარა, სტუდენტს ეძლევა საბოლოო გამოცდის ერთხელ გადაბარების უფლება 

F 0 – 40 ჩაიჭრა, სტუდენტმა კრედიტის მიღებისთვის თავიდან უნდა გაიაროს კურსი.

საკონტაქტო პირის ვინაობა:  მარიამ გერსამია














პროგრამის სახელწოდება:      ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია

                                                          Journalism and MassCommunications 

ბ)მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  სოციალური მეცნიერების ბაკალავრი 

                                                             BA in Social Sciences 

გ) სწავლების საფეხური:                ბაკალავრიატი

დ) პროგრამის მოცულობა კრედიტით: 240 

ე) სწავლების ენა:                         ქართულ -  რუსული

ვ) საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია თანამედროვე პროფესიული სტანდარტების შესაბამისად მოამზადოს ჟურნალისტიკის და მასობრივი კომუნიკაციის სპეციალისტი იმგვარად, რომ მან შეძლოს კონკურენტულ გარემოში საკუთარი შესაძლებლობების განვითარება და რეალიზება, მიღებული თეორიული ცოდნის და უნარების პრაქტიკაში გამოყენება. ბაკალავრის საფეხურზე მიღებული ცოდნა იქნება მყარი საფუძველი მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლისთვის (LLL), დამატებითი დარგობრივი და მულტიდისციპლინური ცოდნის მიღებისა და გაღრმავებისთვის. პროგრამის მიზანია სტუდენტის ჩამოყალიბება ჭეშმარიტ მოქალაქედ, თავისუფლების მოყვარე და დემოკრატ პიროვნებად;

ზ) პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: საქართველოს კანონმდებლობით და უნივერსიტეტის წესდებით დადგენილი წესის მიხედვით სტუდენტის სტატუსის მოპოვება.

თ)  სწავლის შედეგები: ბაკალავრი შეიძენს იმ საბაზისო თეორიულ და პტაქტიკულ ცოდნას და უნარებს, რომლებიც აუცილებელია ჟურნალისტური საქმიანობის დასაწყებად. იგი შეძლებს თემის აქტუალობის განსაზღვრას, ინფორმაციის მოპოვებას, გადამოწმებას. გაეცნობა საზოგადოებრივი ცხოვრების ფუნქციონირებას და შეძლებს ინფორმაციის სწორად ორგანიზებას, დამუშვებას, სხვადასხვა სახის მედია-ტექსტის შექმნას, წყაროებთან მუშაობას, ინფორმაციის დაბალანსებას და მრავალფეროვნების წარმოჩენას. იგი გაეცნობა დარგობრივი ჟურნალისტიკის და მულტიმედიის შესაძლებლობებს, კვლევის მეთოდებს, ჟურნალისტიკის და მასობრივი კომუნიკაციის თეორიულ საფუძვლებს, შეიძენს სფეროში მუშაობისათვის საბაზისო პროფესიულ უნარ-ჩვევებს. ამასთან,2 გამოიმუშავებს კრიტიკულ აზროვნებას. კურსდამთავრებულს გააზრებული ექნება მედიის სოციალური პასუხისმგებლობა, ჟურნალისტის როლი და მნიშვნელობა ცოდნაზე დაფუძნებული საზოგადოების მშენებლობაში. ბაკალავრიატში მიღებული ცოდნის საფუძველზე კურსდამთავრებული შეძლებს სწავლის გაგრძელებას მაგისტრატურაში.

ი) სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სტუდენტზე და შრომის ბაზარზე ორიენტირებული სწავლების განხორციელება მოიცავს ლექცია-სემინარებს, ინდივიდუალურ, გუნდურ დაპრაქტიკულ დავალებებს, სიტუაციურ ანალიზებს და როლურ თამაშებს, პრეზენტაციებს, რომელთა გაზომვადი შედეგები აისახება შეფასების სისტემაში.ასევე, ინტერაქტიური და მოქნილი

კ) სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: სტუდენტი ყოველ საგანში მოწმდება ECTS–ის სისტემით (კრედიტის მინიჭებისსაფუძველზე), 100-ქულის ფარგლებში, აქტიურობის, შუალედური შემოწმებებით და დასკვნითი გამოცდის საფუძველზე. შუალედური გამოკითხვების ნაწილი ონ–ლაინ რეჟიმით განხორციელება (თსუ–ს ელექტრონული სასწავლო პორტალის გამოყენებით). შეფასების სისტემა 

A 91 -100 ფრიადი 

B 81 -90 ძალიან კარგი 

C 71 -80 კარგი 

D 61 -70 დამაკმაყოფილებელი

E 51 - 60 საკმარისი

FX 41 - 50 ვერ ჩააბარა, სტუდენტს ეძლევა საბოლოო გამოცდის ერთხელ გადაბარების უფლება 

F 0 – 40 ჩაიჭრა, სტუდენტმა კრედიტის მიღებისთვის თავიდან უნდა გაიაროს კურსი.

 საკონტაქტო პირის ვინაობა:  ირინა ბიჭიკაშვილი	














პროგრამის დასახელება

დამატებითი საბაკალავრო პროგრამა (minor) “გენდერის კვლევა”

Undergraduate Minor in Gender Studies



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

სოციალურ მეცნიერებათა ბაკალავრი, ძირითადი სპეციალობა - _________ ,

დამატებითი სპეციალობა - გენდერის კვლევა.

BA in Social Sciences with Major in _____________ , Minor in Gender Studies.



სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით

ხარისხის მინიჭების პირობაა 60 კრედიტის (ECTS) დაგროვება სოციალურ და 

პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე შეთავაზებული სასწავლო კურსებით ამ კურსებიდან 9 სავალდებულოა (45ECTS), ხოლო 3 არჩევითი  (15 ECTS)  9 შესაძლო კურსიდან.

იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტს დამატებითი პროგრამის კურსების გარკვეული რაოდენობა გავლილი აქვს, როგორც ძირითადი სპეციალობის ნაწილი, და ეთვლება ძირითადი სპეციალობით მოთხოვნით გათვალისწინებული 120 კრედიტის შესავსებად, მან დამატებითი სპეციალობის მოთხოვნით გათვალისწინებული 60 კრედიტიდან 40 მაინც უნდა შეავსოს სასწავლო პროგრამაში შემავალი სხვა კურსებით. ეს იმას ნიშნავს, რომ დამატებითი სპეციალობის 60 კრედიტის მოთხოვნის შესასრულებლად მხოლოდ 20 კრედიტი შეიძლება ჩაითვალოს შესრულებულად ისეთი კურსებით, რომელთა გავლით მოპოვებული კრედიტებიც სტუდენტს ძირითადი სპეციალობის მინიმალური მოთხოვნის შესასრულებლადაც ეთვლება.



სწავლების ენა

სწავლება მიმდინარეობს ქართულ ენაზე.



პროგრამის მიზანი

გენდერის კვლევა ინტერდისციპლინური დარგია, რომელიც შეისწავლის გენდერს, როგორც სოციალურ მოვლენას; აგრეთვე, მის ურთიერთქმედებას სხვა ისეთ მნიშვნელოვან ანალიტიკურ თუ იდენტობის კატეგორიებთან, როგორიცაა კლასი, რასა, ნაციონალობა, რელიგია, ასაკი, სექსუალობა და სხვა.

გენდერის კვლევაში დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის მიზანია, სტუდენტებს მისცეს ზოგადი ორიენტაცია და საბაზო ცოდნა გენდერის კვლევის სფეროში, ისევე, როგორც ამ დარგისათვის რელევანტური კვლევის უნარები.

პროგრამის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მიზანია სტუდენტებში სოციალური

და პოლიტიკური უსამართლობების მიმართ მგრძნობელობისა და სოციალური კრიტიკისათვის საჭირო დამოკიდებულებების განვითარება, მოტივაციის ჩამოყალიბება სოციალურ და პოლიტიკურ პროცესებში კომპეტენტური და პასუხისმგებლობით გამსჭვალული მონაწილეობისათვის.

პროგრამა მიზნად ისახავს, აგრეთვე, სტუდენტებში ისეთი ზოგადი აკადემიური უნარების განვითარებას, როგორიცაა კრიტიკული კითხვის, დისკუსიებსა და პოლემიკებში მონაწილეობისა და მათი წარმართვის, აკადემიური წერის, ზეპირი პრეზენტაციის, კვლევის მონაცემების მოძიებისა და ორგანიზების უნარები.



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები

პროგრამის გავლა შეუძლია თსუ საბაკალავრო საფეხურის ნებისმიერ  სტუდენტს.



სწავლის შედეგი

გენდერის კვლევაში დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში სტუდენტი შეიძენს ზოგად ორიენტაციას და საბაზო ცოდნას გენდერის კვლევის სფეროში, აითვისებს ამ დარგისათვის რელევანტურ კვლევის მეთოდებს. მას ჩამოუყალიბდება სოციალური და პოლიტიკური უსამართლობების მიმართ მგრძნობელობა და სოციალური კრიტიკისათვის საჭირო დამოკიდებულებები; განუვითარდება მისწრაფება, კომპეტენტურად და პასუხისმგებლობით  მიიღოს მონაწილეობა საკუთარ ქვეყანაში, რეგიონში თუ საერთაშორისო დონეზე მიმდინარე სოციალურ და პოლიტიკურ პროცესებში.

პროგრამა სტუდენტს განუვითარებს ისეთ ზოგად აკადემიურ ჩვევებსა და

უნარებს, როგორიცაა დისკუსიებსა და პოლემიკებში მონაწილეობისა და მათი

წარმართვის, აკადემიური კითხვის, აკადემიური წერის, ზეპირი პრეზენტაციის, კვლევის მონაცემების მოძიებისა და ორგანიზების უნარი. აღნიშნული დარგობრივი და ზოგადი (ტრანსფერული) უნარებისა და ღირებულებითი ორიენტაციის შეძენით სტუდენტი საფუძველს იქმნის როგორც უმაღლესი განათლების მომდევნო (სამაგისტრო და სადოქტორო) საფეხურებზე სწავლის გაგრძელებისათვის, ისე შრომით ბაზარზე გასვლისათვის. ის აგრეთვე ვითარდება, როგორც პიროვნება და მოქალაქე. კურსდამთავრებულს შეუძლია, სწავლა გააგრძელოს სამაგისტრო პორგრამაზე გენდერის

კვლევაში, ძირითადის სპეციალობის შესაბამის ნებისმიერ სამაგისტრო პროგრამაზე, ჩრდილო-ამერიკული ტიპის სადოქტორო პროგრამებზე (რომლებიც სამაგისტრო სწავლების საფეხურს მოიცავს და, ამდენად, წინაპირობის სახით მხოლოდ საბაკალავრო განათლებას მოითხოვს). ის აგრეთვე მზად არის მუშაობისთვის ადგილობრივ თუ საერთაშორისო სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში.

რამდენადც ჯერ-ჯერობით საქართველოში არ არსებობს საბაკალავრო

საფეხურის პროგრამა გენდერის კვლევაში ძირითადი სპეციალობით, დამატებითი

საბაკალავრო პროგრამა განსაკუთრებით სასარგებლო საფუძველს უმზადებს იმ სტუდენტებს, რომელთაც სურთ, სწავლების მომდევნო საფეხურებზე ან სამსახურში გენდერთან დაკავშირებულ პრობლემებზე მუშაობა. 



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები

აღნიშნული შედეგები მიიღწევა იმით, რომ პროგრამის კურიკულუმის კურსები მიმართულია სხვადასხვა შედეგის უზრუნველყოფაზე შედეგების ოთხივე კატეგორიის გათვალისწინებით. კურსების უმრავლესობის დიზაინი ითვალისწინებს სტუდენტებისათვის შესაბამისი თეორიული ცოდნისა და გაცნობიერების გადაცემას; ასევე მათში კვლევის, აკადემიური წერის, ზეპირი კომუნიკაციისა და პრზენტაციის, აკადემიურ დებატებში მონაწილეობისა და მათი წარმართვის, ჯგუფური მუშაობის უნარების განვითარებას. სახელდობრ, გარდა თეორიული ტექსტების შესწავლისა, სტუდენტებს მოეთხოვებათ თხზულებებისა და კრიტიკული რეაქციების წერა, პრეზენტაციების მომზადება, დისკუსიებში მონაწილეობა, ჯგუფური დავალებების მომზადება. რამდენიმე კურსი ითვალისწინებს სტუდენტის მიერ დამოუკიდებელი კვლევითი ნაშრომის შექმნას, რაც მოიცავს ინტერვიუების ჩატარებასაც და პრაქტიკული რეკომენდაციების შემუშავებასაც; სხვა კურსი ითვალისწინებს საჯარო პოლიტიკის ანალიზის ნარკვევების წერას - ეს კურსები უზრუნველყოფს სტუდენტებში თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარის

განვითარებას.

რამდენადაც პროგრამის კურიკულუმის შემადგენელი კურსების უმრავლესობა ასე თუ ისე ეხება გედნერული უსამართლობის საკითხებს, ისინი სტუდენტებში ავითარებს სოციალური სამართლიანობის იდეასთან დაკავშირებულ ღირებულებებს, ასევე ღირებულებებს, რომლებიც განსაზღვრავს პოლიტიკურ ანგაჟირებულობას და პასუხისმგებლობას, ანგარიშმგები და გამჭვირვალე საჯარო პოლიტიკის მოთხოვნას. ხოლო უფრო თეორიულად ორიენტირებული კურსები და კურსები, რომლებიც კვლევის მეთოდებისა და უნარების ათვისებაზეა ორიენტირებული, იმავდროულად სტუდენტებს უვითარებს კვლევითი საქმიანობის მარეგულირებელ ღირებულებებს, როგორებიცაა ცოდნის პრიორიტეტი, მკვლევრის კეთილსინდისიერება და ობიექტურობა, კვლევის რეფლექსურობა და მკვლევრის სოციალური პოზიციის პოლიტიკური შედეგების გაცნობიერება და სხვა.



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: სტუდენტი ყოველ საგანში მოწმდება ECTS–ის სისტემით (კრედიტის მინიჭებისსაფუძველზე), 100-ქულის ფარგლებში, აქტიურობის, შუალედური შემოწმებებით და დასკვნითი გამოცდის საფუძველზე. შუალედური გამოკითხვების ნაწილი ონ–ლაინ რეჟიმით განხორციელება (თსუ–ს ელექტრონული სასწავლო პორტალის გამოყენებით). შეფასების სისტემა 

A 91 -100 ფრიადი 

B 81 -90 ძალიან კარგი 

C 71 -80 კარგი 

D 61 -70 დამაკმაყოფილებელი

E 51 - 60 საკმარისი

FX 41 - 50 ვერ ჩააბარა, სტუდენტს ეძლევა საბოლოო გამოცდის ერთხელ გადაბარების უფლება 

F 0 – 40 ჩაიჭრა, სტუდენტმა კრედიტის მიღებისთვის თავიდან უნდა გაიაროს კურსი.

 

საკონტაქტო პირი: თამარ საბედაშვილი




პროგრამის  სახელწოდება: დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა   Diplomacy and International Politics

მისანიჭებელი  კვალიფიკაცია: 	დიპლომატიისა და საერთაშორისო პოლიტიკის მაგისტრი   MA in Diplomacy and International Politics

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა 

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 	120 ECTS კრედიტი;

სწავლების ენა:  ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: 	

კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება დიპლომატიასა და საერთაშორისო

პოლიტიკაში.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

· მინიმუმ ბაკალავრის ხარისხი;

· საერთო სამაგისტრო გამოცდა;

· ინგლისური ენის B2 დონეზე ცოდნა (გამოცდა ან შესაბამისი სერტიფიკატი);

· გამოცდა საერთაშორისო ურთიერთობებში.

სწავლის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება

პროგრამის დასრულების შემდეგ, კურსდამთავრებულს ეცოდინება:

· საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიული მიმართულებები;

· დიპლომატიის ისტორიის მთავარი საკითხები;

· თანამედროვე საერთაშორისო პოლიტიკის საკვანძო პრობლემები;

· დიდი სახელმწიფოების საგარეო პოლიტიკის თავისებურებები;

· საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მიზნები და განხორციელების საშუალებები;

· დიპლომატიური პრაქტიკის საფუძვლები



კურსდამთავრებული შეძლებს 

· საერთაშორისო პოლიტიკის რთულ სიტუაციებში გარკვევასა და სწორად ორიენტირებას;

· საერთაშორისო მოვლენების ღრმა ანალიზს და არგუმენტირებული დასკვნების გაკეთებას;  

· საგარეო პოლიტიკაში კომპეტენტური რჩევების მიცემას და კონსულტირებას; 

· დიპლომატიურ მოლაპარაკებაში და პოლემიკაში მონაწილეობის მიღებას;

· საკუთარი მოსაზრებების ნათლად და მკაფიოდ გამოხატვას ქართულად და ინგლისურად (აგრეთვე კიდევ სულ მცირე ერთ უცხო ენაზე). 

          დასკვნის უნარი:

· კურსდამთავრებული შეძლებს საკუთარი პოზიციის არგუმენტირებას, კვალიფიციურ ოპონირებასა და   დასაბუთებული დასკვნების გამოტანას.



  კომუნიკაციის  უნარი:

· კურსდამთავრებული  შეძლებს  ვერბალურ და წერით კომუნიკაციას შესაბამის სფეროში;  დაიცვას საკუთარი პოზიცია დიპლომატიურ მოლაპარაკებებზე, საჯარო დისკუსიებზე და წერილობით პოლემიკაში ეთიკისა და კამათის კულტურის სრული დაცვით. 



სწავლის  უნარი:

· კურსდამთავრებულს გამოუმუშავდება დამოუკიდებელი სწავლისა და ათვისებული ცოდნის სხვისთვის გადაცემის უნარი.



ღირებულებები:

· კურსდამთავრებული გააცნობიერებს ზოგადსაკაცობრიო და ეროვნულ ღირებულებათა ურთიერთმიმართებას, ხელს შეუწყობს მათ დამკვიდრებასა და გავრცელებას შემდგომი საქმიანობის პროცესში. 



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:

· ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი

· სასწავლო მასალაზე დამოუკიდებლად მუშაობის მეთოდი

· პრაქტიკა საგარეო საქმეთა სამინისტროში

· წერითი მუშაობის მეთოდი: მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, რეფერატის, ესსეს შესრულება, და ა.შ.  დისკუსია, თემების ჯგუფური ანალიზის მეთოდი.



  სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა; 

· სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასების გრადაცია შემდეგნაირია:

		100–91 

		ფრიადი,   A



		 90– 81

		ძალიან კარგი, B



		 80 –71

		კარგი,  C



		 70 –61

		დამაკმაყოფილებელი,  D



		 60 –51

		საკმარისი,  E 



		 50- 41

		ვერ ჩააბარა,  FX



		 40- 0

		ჩაიჭრა, F







საკონტაქტო პირის ვინაობა: სერგი კაპანაძე


























სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა  -  ინგლისური შესატყვისი: Educational psychology and research 



მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფსიქოლოგიის მაგისტრი (განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა) 

ინგლისური შესატყვისი:  M.A. in Educational psychology and research



სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა



პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი;



სწავლების ენა:  ქართული



საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: სამაგისტრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს თანამედროვე მოთხოვნების შესატყვისი კვალიფიციური სპეციალისტი განათლების ფსიქოლოგიაში და კვლევაში.  

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: მაგისტრატურაში ჩამბარებელი უნდა იყოს ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატის კურსდამთავრებული ან საქართველოს ნებისმიერი აკრედიტირებული უნივერსიტეტის ბაკალავრი

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა სფეროში. სამუშაო გამოცდილების ქონა აუცილებელი არ არის. მაგისტრატურაში ჩამბარებელმა უნდა წარმოადგინოს ცნობები სამეცნიერო კონფერენციებში, კვლევით ექსპედიციებში, საზღვარგარეთის უნივერსიტეტებში სტაჟირების, განხორციელებული ემპირიული კვლევების და ა. შ. შესახებ (თუ ასეთი არსებობს). მსგავსი ინფორმაცია არ გაითვალისწინება საგამოცდო შეფასებაში. ის გამოყენებული იქნება, როგორც დამატებითი შეფასების საშუალება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ჩამბარებელთა მიერ თანაბარი ქულები იქნება მიღებული. პროგრამაზე ჩაბარების მოთხოვნააა ერთიან ეროვნულ სამაგისტრო გამოცდებზე მინიმალური ქულის მიღება. ჩარიცხვა იწარმოებს სპეციალობის გამოცდის შედეგების მიხედვით. გამოცდები სპეციალობაში მოიცავს საკითხებს განვითარების ფიქოლოგიიდან და კვლევის მეთოდებიდან. მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდა ჩატარდება უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის მიერ

შემუშავებული საგამოცდო სისტემის მიხედვით. გამოცდა ჩატარდება წერით.



სწავლების შედეგი:  მაგისტრი უნდა ფლობდეს სრულყოფილ  ცოდნას შემდეგ საგნებში: განვითარების ფსიქოლოგია (ბავშვის კოგნიტური  და ფსიქო-სოციალური განვითარება), განათლების ფსიქოლოგია (სწავლა და შეფასება, სასწავლო და პროფესიული გარემო, განათლებისა და სწავლის თეორიები). სტუდენტი დაეუფლება კვლევის კონკრეტულ მეთოდებს, სასწავლო და პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს.

კურსდამთავრებულს შეძლებს:

· განათლების სფეროში არსებული სამეცნიერო და პრაქტიკული ხასიათის პრობლემის იდენტიფიცირებას;

· საკითხის შესატყვისი მეთოდოლოგიური მიდგომის შემუშავებას;

· სპეციალური ლიტერატურის დამოუკიდებლად მოძიება-დამუშავებას;

· დამოუკიდებელი ემპირიული კვლევის  პროფესიულ დონეზე შესრულებას: კვლევის თეორიული, ემპირიული და მეთოდოლოგიური საკითხების გააზრებასა და დაკავშირებას, დადეგმვას, წარმოებას და სტატისტიკურ ანალიზს;

· კვლევის შედეგების საფუძველზე კვალიფიციური დასკვნების გამოტანას და ინტერტპრეტაციას.

· შესატყვისი წერითი ანგარიშის შედგენას და პრეზენტაციას; 

· კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენებას;

· სპეციალური ტრენინგების დაგეგმვას და ჩატარებას;

კურსდამთავრებულს  განუვითარდება შრომის კულტურა  და ორგანიზაციის კლიმატისადმი ადაპტაციის უნარი. მას გაცნობიერებული ექნება ფსიქოლოგის და მათ შორის განათლების ფსიქოლოგის პასუხისმგებლობა; მას განუვითარდება ისეთი ღირებულებები, როგორიცაა, ეთიკური ნორმები და მეცნიერული პატიოსნება. 



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები

· ლექცია; 

· სამუშაო ჯგუფი - თეორიული მასალის მომზადება და ჯგუფური განხილვა; 

· ინდივიდუალური და ჯგუფური სამუშაო: დავალებები - სანიმუშო კვლევითი პროექტი გავლილი მეთოდის გამოყენებით/ან წერილობითი კვლევითი პროექტი/ან პრეზენტაცია;

· საბიბლიოთეკო-კვლევითი პროექტი; 

· ემპირიულ კვლევებში მონაწილეობა – კვლევის დაგეგმვა, კვლევითი ინსტრუმენტების მომზადება, მონაცემთა ბაზების მომზადება, მონაცემთა ანალიზი;

· დისკუსია;



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა

სტუდენტთა ცოდნის შეფასების სისტემა სხვადასხვა კურსებისთვის მოიცავს რამდენიმე კომპონენტს. ესენია:

· დასწრება;

· სამუშაო ჯგუფი - თეორიული მასალის მომზადება და ჯგუფური განხილვა;

· შუალედური შეფასება - კოლოკვიუმი (ტესტი);

· დავალებები - სანიმუშო კვლევითი პროექტი  გავლილი მეთოდის გამოყენებით/ან (წერილობითი კვლევითი პროექტი/ან პრეზენტაცია); 

· დისკუსიაში აქტიური მონაწილეობა; 

· საბოლოო გამოცდა (ტესტი).

შეფასების სისტემა 100 ქულიანია. საბოლოო გამოცდის ქულა განსაზღვრულია 40 ქულით.



საკონტაქტო პირის ვინაობა: მზია წერეთელი
































პროგრამის  სახელწოდება: ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია, Psychological Anthropology (interdisciplinary)

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი

ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის მაგისტრი, MSc in Psychological Anthropology

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 	120 ECTS კრედიტი;

სწავლების ენა: ქართული

პროგრამის მიზანი: 

პროგრამის აქტუალობას განაპირობებს თანამედროვე მსოფლიოში მიმდინარე სოციალური პროცესები და სამეცნიერო ტენდენციები. XX-XXI საუკუნეების მიჯნაზე სამეცნიერო და საგანმანათლებლო სივრცეში აშკარაა „ანთროპოლოგიური შემობრუნება“, კაცობრიობის ცნობიერების სისტემურ-პარადიგმული პრიორიტეტები ადამიანს უკავშირდება როგორც საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ, ისე სამეცნიერო აქტივობის პლანში. პარადიგმის ცვლილებას ათვალსაჩინოვებს არა მხოლოდ ახალი „ანთროპოლოგიების“ სიმრავლე თუ გაჩენის სიადვილე, საზოგადოდ, ამ ცნების „მოდურობა“ სამეცნიერო ცნობიერებაში, არამედ კონცეპტუალური საყრდენების ვექტორის შეცვლაც: ორიენტაცია  უპიროვნო „სტრუქტურებზე“, „ტოპიკებსა“ და „ინტერტექსტუალობაზე“ იცვლება „სუბიექტურობაზე“, „აქტიურ ინდივიდზე“, „ავტორობაზე“ შემობრუნებით. შესაბამისად, პრიორიტეტული ხდება ადამიანის მიერ აღქმადი და სიმბოლურად თუ მატერიალურად ქმნადი ყოფიერების კვლევა, ყოველდღიური ცნობიერების რეალური შინაარსები, ფსიქოლოგიური განწყობები, აღქმის სტერეოტიპები, ქცევის მოდელები, ჩვევები, მოთხოვნილებები, სოციალურ ჯგუფებს შორის კულტურულ-სპეციფიკური, ისტორიული, სოციოეკონომიკური, პოლიტიკური თუ რელიგიური ტერმინებით ინტერპრეტირებულ განსხვავებათა ახსნის ამოცანები, ღირებულებით სისტემათა კულტურული მრავალგვარობა და მათი მოდიფიკაცია ყოველდღიური გამოცდილების გავლენით და ა.შ. საზოგადოდ, „ინდივიდთა ურთიერთქმედების ქსელების, ინდივიდუალური გამოცდილების სივრციდან“ ადამიანის მიერ სამყაროს კონსტრუირების პროცესები.

თანამედროვე სამეცნიერო ტენდენციების გათვალისწინებით, პროგრამა იზიარებს და ეფუძნება შემდეგ მნიშვნელოვან კონცეპტუალურ პრინციპებს: 

· ანთროპოლოგიის ცნების ფართო გაგებას, რომლის თანახმად, ანთროპოლოგია არის „ადამიანური არსებების ინტეგრალური შესწავლა ყველგან და ყველა დროში“. ანთროპოლოგია - ესაა ორიენტაცია ადამიანზე, როგორც ბიო-სოციო-კულტურულ სისტემურ მთლიანობაზე. 

· ანთროპოლოგიის გაგებას არა უნივერსალისტური ტიპის სისტემატურ თეორიად, არამედ, უპირველეს ყოვლისა, მეთოდოლოგიად, „კომენტარიის უნივერსალურ ტიპად“. ამ თვალსაზრისით, ანთროპოლოგია მოიაზრება მიდგომად, მთლიანობით ორიენტირად, განხილვის გარკვეულ წესად. 

· „ინტერდისციპლინური სინთეზის“ თანამედროვე გაგებას. “ადამიანური განზომილების” პრინციპის აქტუალიზებას  თან სდევს სოციოჰუმანიტარული პარადიგმების მიზანმიმართული ინტეგრირების პროცესი. ამ კონტექსტში „ინტერდისციპლინური სინთეზი“ მოიაზრებს არა  უნიფიცირებად და ერთიან დისკურსზე დაყვანად კვლევის შედეგებს, არამედ შესასწავლ ობიექტთა შესახებ კარგად დასაბუთებული, მრავალფეროვანი „კომენტარების“ სინთეზურ ერთიანობას, რომელიც ყოველი დისციპლინის ფარგლებში, დისციპლინური ტრადიციის შესაბამისად ხორციელდება გარკვეული პრობლემატიკიდან გამომდინარე, აგრეთვე, კონცეპტუალურ ინსტრუმენტარიაზე დაყრდნობით. 

· ისტორიულობის პრინციპს. ისტორიულობა ადამიანისა და საზოგადოდ „ადამიანურის“ აუცილებელი ატრიბუტია. შესაბამისად, ისტორიულ-კულტურულ-სოციალურ კონტექსტში მოიაზრება არა მხოლოდ განხილვის ობიექტი (ადამიანი), არამედ კვლევის კატეგორიალური და მეთოდოლოგიური საშუალებებიც, როგორც დაქვემდებარებული დროით და სოციოკულტურულ კონტექსტურ გავლენებზე. 

თანამედროვე ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის სამეცნიერო სივრცე რთული ინტერდისციპლინური პრობლემების, აგრეთვე, რამდენიმე დამოუკიდებელი დისციპლინის ინტეგრირებას ახდენს (კოგნიტური და სხვა ანთროპოლოგიები, კულტურული ფსიქოლოგია, კროსკულტურული ფსიქოლოგია, კოგნიტური ფსიქოლოგია და სხვ. თუმცა ეს განსხვავებები უფრო პირობითია, ვიდრე მკაცრი). ახალ სამეცნიერო კონტექსტში ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია ორიენტირებულია, ერთი მხრივ, კულტურულ მნიშვნელობათა  ფსიქოლოგიური მიზეზებისა და შედეგების, მეორე მხრივ, ობიექტური კულტურისა და მენტალური მნიშვნელობების ურთიერთკავშირის შესწავლაზე. მისი წამყვანი კომპონენტია კულტურული და ფსიქიკური პროცესების ურთიერთქმედება. 

ამგვარად, სამაგისტრო პროგრამის მიზანია სტუდენტებს მიაწოდოს თანამედროვე ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის აქტუალური თემატიკა, ინტეგრალური ცოდნა და კვლევის პრობლემები იმ სტრატეგიათა შესახებ, რომლებითაც პიროვნება, ემოციები და სუბიექტურობა ყალიბდება კულტურული პრაქტიკების მეშვეობით. პროგრამის უმთავრესი ორიენტირია ადამიანური გამოცდილების კულტურულ ასპექტებზე დაყრდნობით ანთროპოლოგიური თვალთახედვის ჩამოყალიბება. 

პროგრამის მეორე პრიორიტეტია მეთოდოლოგიის სფერო. კერძოდ, ანთროპოლოგიური კვლევის ემპირიულ-კვლევითი პარადიგმების საბაზისო პრინციპების გააზრება პრაქტიკული საქმიანობის კონტექსტში; უახლესი ემპირიულ/კვლევითი სტრატეგიების კრიტიკული სწავლება, ფართოდ გამოყენებადი კვლევითი ტექნოლოგიების დაუფლება;  კვლევის დაგეგმვისა და დიზაინის ბაზისური პრინციპების, მონაცემთა მოპოვების, ტექსტური და სტატისტიკური ანალიზის/ინტერპრეტაციის სწავლება, აგრეთვე, ანალიტიკური, დისკუსიური, პრეზენტაციისა და სხვა, პრაქტიკული საქმიანობისთვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების გამომუშავება. 

სამაგისტრო პროგრამის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიზანია მაგისტრ-სტუდენტებში  ინტერდისციპლინური აზროვნების განვითარება  მომიჯნავე დარგებთან - ფილოსოფიურ და სხვა ანთროპოლოგიებთან, ლინგვისტიკასთან, ისტორიასთან, ეთნოლოგიასთან, სოციოლოგიასთან კავშირის სიღრმისეული გააზრების ბაზაზე. პროგრამა ორიენტირებულია წაახალისოს სტუდენტები საზოგადოდ ანთროპოლოგიური პრობლემების, მათ შორის,  არსებული ფსიქოლოგიური და ქცევითი მიდგომებისადმი შემოქმედებით ხედვაში. პროგრამა სპეციალურ ყურადღებას დაუთმობს  ფსიქოანთროპოლოგიურ პრობლემათა კონტექსტში საქმიანობას განწყობის თეორიის შემდგომი დამუშავების მიზნით.

პროგრამა, ასევე, ორიენტირებულია მაგისტრ-სტუდენტებში შემეცნებითი და გამოყენებითი პლანის ინტერესების, განსხვავებულ ქვეყნებში მიღებულ მონაცემთა ახლებური გააზრებისა და ინტერპრეტაციის აქტუალიზებაზე, მათ დაინტერესებაზე რეალური კვლევებით საქართველოსა და, ზოგადად, კავკასიის რეგიონში.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

· პროგრამაში სწავლის უფლება აქვთ პირებს, რომლებსაც გააჩნიათ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა, აგრეთვე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრის ხარისხი; 

· პროფესიის გამოცვლის მსურველ პირებს, რომლებსაც გააჩნიათ ბაკალავრის ხარისხი საბუნებისმეტყველო, ზუსტი (ბიოლოგია, მათემატიკა, ფიზიკა, მედიცინა), ტექნიკური მეცნიერებებისა და მენეჯმენტის სფეროებში; 

· პროგრამა ღიაა ბაკალავრის ხარისხის მქონე პირებისთვის, ვინც დაინტერესებულია რომელიმე კონკრეტული სფეროს (მასმედია, პოლიტიკა, საერთაშორისო ურთიერთობები, ეკონომიკა, სამართალი და ა.შ.) ფსიქოანთროპოლოგიური ასპექტებით; 

· პროგრამა ასევე ღიაა 2010/11 წლის (პროგრამის მოთხოვნების შესაბამისი) ბაკალავრის ხარისხის მქონე კურსდამთავრებულებისთვის, აგრეთვე ხუთწლიანი სწავლების დიპლომის მქონე პირებისთვის. მსურველთა ასაკი შემოისაზღვრება საერთო-საუნივერსიტეტო სტანდარტების შესაბამისად.

სწავლის შედეგი:

პროგრამული სწავლება მოიაზრებს პირველ საფეხურზე მიღებული განათლების გაღრმავებასა და კურსდამთავრებულთათვის საინტერესო იდეების რეალიზაციის შესაძლებლობას. სამაგისტრო პროგრამის გავლის შემდეგ კურსდამთავრებულებს ექნებათ: 

ცოდნა და გაცნობიერება - ტრადიციული და თანამედროვე ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის სფეროს ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც მოიცავს ამ სფეროსთვის აუცილებელ ტერმინოლოგიურ/ცნებით აპარატს, თეორიულ მოდელებს, აგრეთვე, სემიოტიკის თეორიულ და მეთოდოლოგიურ თავისებურებებს; კურსდამთავრებულებს ექნებათ უახლესი ინფორმაცია მნიშვნელოვან სამეცნიერო თემებზე, როგორიცაა: კულტურული მოდელები, როგორც მენტალური კომპლექსები, მათი დადგინება და ამ პროცესში ფსიქიკური პროცესების (შემეცნების, ემოციების, აღქმების, მოტივაციების) კულტურული გაგების როლი; სოციალიზაციის კულტურულ-სპეციფიკური მოდელები და მათი ეფექტები;  განვითარებისა და ინკულტურაციის გზები, ადამიანური შემეცნების, ემოციების, აღქმების, მოტივაციებისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის  ფორმირების პროცესები, კულტურული მსგავსება/განსხვავებების მრავალფეროვანი (მენტალური, სემიოტიკური, ლინგვისტური და ა.შ.) მახასიათებლების აღმწერი შესაძლებლობები, საზოგადოდ, ფსიქოანთროპოლოგიური ასპექტების ფორმირების პროცესები თანამედროვე პრაქტიკის  კონტექსტში; ექნებათ ცოდნა ემპირიული კვლევის მეთოდოლოგიური პრინციპების, კვლევის მეთოდებსა და ანალიზთან დაკავშირებული სპეციალური საკითხების შესახებ. ეს ცოდნა კურსდამთავრებულს აძლევს ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავებისა და ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზების გაცნობიერების საშუალებას;

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი -

წვლილის შეტანა სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფთა უკონფლიქტო თანაარსებობის ხელშემწყობ პრობლემათა ანალიზსა და სტრატეგიული პროექტების დაგეგმვაში, დამსაქმებელთა  კონსულტირება. 

კვლევითი უნარები: 

ფსიქოანთროპოლოგიურ მახასიათებელთა ადეკვატურად გამოყენება კვლევის მონაცემთა ანალიზისას.

ფსიქოანთროპოლოგიურ პრობლემათა საკვლევად ადეკვატური პრინციპების საფუძველზე მეთოდების შერჩევა/გამოყენება, კვლევის დაგეგმვა;

კვლევით მოპოვებული მასალის ტექსტური და მათემატიკური ანალიზი. 

კვლევის წარმართვა.

კვლევითი პროდუქციის (პროექტების) წარმოება და სრულყოფილი სახით წარდგენა.

დასკვნის უნარი - რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; 

კომუნიკაციის უნარი - დისკუსიის წარმართვის, საკუთარი ნაშრომისა და მოსაზრებების, არგუმენტაციის, დასკვნებისა და კვლევის შედეგების საჯარო წარდგენის;

აკადემიურ/პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ და უცხოურ ენებზე კორექტული კომუნიკაციის აკადემიური პატიოსნების სტანდარტებისა და მიღწევათა გათვალისწინებით;

არგუმენტების დამარწმუნებლად ფორმულირებისა წერილობითი და ვერბალური ფორმით; 

გუნდური მუშაობის პრინციპების დაცვის, პასუხისმგებლობის განაწილების.

სწავლის უნარი - რთული და არასრული ინფორმაციის, აგრეთვე, უახლესი კვლევების კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბებისა; უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზის.

ღირებულებები: პროგრამა ორიენტირებულია შემდეგ ღირებულებათა დამკვიდრებაზე:

· პროფესიული ეთიკური ნორმების (პროფესიონალთა ურთიერთპატივისცემა და აღიარების მზაობა, კვლევებში მონაწილე ადამიანთა უფლებების დაცვა, რეალური კვლევითი მონაცემების წარმოდგენა, ყოველგვარი ანგაჟირებულობის მიუღებლობა) მიდევნება;

· განსხვავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების დაფასება და პატივისცემა;

· კულტურათა ეფექტური დიალოგისთვის კულტურებსა და კონტექსტებს შორის განსხვავებების ცოდნა/გათვალისწინება;  

· სხვა კულტურის წარმომადგენლებთან წარმატებული კომუნიკაციისთვის ინტერპერსონალური კომპეტენტურობის (იზომორფული ატრიბუცია, ქცევის ანალიზის უნარი, სხვათა მოლოდინების ცოდნა და საჭიროებისამებრ, გათვალისწინება და სხვ.) ფლობა; 

· აგრესიული ეთნოცენტრიზმის მიუღებლობა; 

· მრავალეროვან კოლექტივში თანამშრომლობისთვის ეთიკური სტანდარტების გაცნობიერება და დაცვა; 

· საზოგადოდ, საქმიან ურთიერთობებში ეთიკური ნორმების დაცვა. 

· ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. 

კურსდამთავრებულებს, აგრეთვე, გამომუშავებული ექნებათ ზოგადი (ტრანსფერული) -აბსტრაქტული აზროვნების, მოვლენათა კრიტიკული ანალიზისა და სინთეზის, ახალი იდეების გენერირების, ცოდნის მუდმივი განახლების, სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოძიებისა და ანალიზის, დისკუსიის წარმართვის, საკუთარი ნაშრომისა და მოსაზრებების საჯარო წარდგენის  - უნარები.

მრავალგვარი სოციოკულტურული სფეროს კვლევა/პროგნოზირების მოთხოვნილების არსებობის პირობებში კურსდამთავრებულთა წარმატებული პროფესიული საქმიანობა გულისხმობს შეძენილი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამოყენებას სხვადასხვა სოციალურ კონტექსტში. შესაბამისად, მაგისტრატურის კურსდამთავრებულთა კომპეტენცია მოიცავს ისტორიის, ენის, პრაქტიკებისა და კონცეპტუალური კატეგორიების მქონე კულტურულ ჯგუფთა სპეციფიკური თავისებურებების დადგენას, სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფთა უკონფლიქტო თანაარსებობის ხელშემწყობ პრობლემათა ანალიზს, მონაწილეობას ანთროპოლოგიური სტრატეგიების დაგეგმვაში, სოციოკულტურული ცხოვრების სხვადასხვა სფეროს დინამიკის შემსწავლელ კვლევებში, აგრეთვე, მათ უზრუნველყოფას რეალისტური და სიღრმისეული კონსულტაციებით. 

კურსდამთავრებულთა მიერ შეძენილი ჩვევების გამოყენება შესაძლებელია მრავალგვარ სფეროში (ფსიქოლოგია, ანთროპოლოგია, განათლება, განვითარება, სოციალური მუშაობა, მენეჯმენტი და სხვ.). 

მაგისტრატურის კურსდამთავრებულს ექნება საუკეთესო ბაზა სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობისა და სწავლის დამოუკიდებლად გასაგრძელებლად.  



შეფასების კრიტერიუმები:

სამაგისტრო შრომის დაცვა ფასდება 100 ბალიან სკალაზე, აქედან:

1. რეცენზენტის შეფასება – 50 ქულა

2. ხელმძღვანელის შეფასება – 20 ქულა 

3. პრეზენტაციის შეფასება – 30 ქულა

პრეზენტაციის შეფასების კრიტერიუმები:

· საპრეზენტაციო ტექსტის  სტრუქტურა - 7

· მოსაზრებათა არგუმენტირებულად გადმოცემა -10

· კვლევის მიზნებისა და შედეგების/დასკვნების შესაბამისობა - 8

· რეგლამენტირებულობა მოთხოვნების შესაბამისად (12-15 წთ), ენობრივი გამართულობა -5



საკონტაქტო პირი: ლალი სურმანიძე






პროგრამის  სახელწოდება: გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია Applied Social Psychology

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგიის მაგისტრი, MSc in Applied Social Psychology

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 	120 ECTS კრედიტი;

სწავლების ენა: ქართული

პროგრამის მიზანი: გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია სოციალური ფსიქოლოგიის ერთ-ერთი ფუნდამენტური მიმართულებაა. მისი მიზანია  სოციალური პრობლემის ანალიზი, სოციალური პროგრამების შემუშავება და დანერგვა სხვადასხვა დონეზე, ინდივიდუალურიდან დაწყებული საზოგადოებით დამთავრებული, ჯგუფისა და ორგანიზაციის ჩათვლით.  

გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგიის კვლევებსა და მიდგომებს უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება სოციალური ქცევისა და პრობლემების გაგებასა და რეგულაციაში. პრაქტიკული მნიშვნელობის გამო ის ერთ-ერთი სწრაფად განვითარებადი მიმართულებაა. 

“გამოყენებითი სოციალური ფსიოქლოგიის” სამაგისტრო პროგრამის მიზანია სტუდენტები დაეუფლონ  გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგიის  ბაზისურ თეორიულ, მეთოდოლოგიურ და კვლევით პრინციპებს, გაეცნონ პრაქტიკასთან დაკავშირებულ პროფესიულ და კონტექსტუალურ საკითხებს.

სტუდენტები გაღრმავებულად შეისწავლიან ძირითად თეორიებს, მიდგომებს, თანამედროვე პერსპექტივებსა და ემპირიულ აღმოჩენებს; კვლევის მეთოდებისა და ინტერვეციის ტექნიკების გამოყენებას სხვადასხვა სოცილაური პრობლემების გადაჭრისას ისეთ სფეროებში როგორიცაა ჯანმრთელობა, ორგანიზაცია, განათლება, პოლიტიკური ქცევა, ეკონომიკური ქცევა და ა.შ. ძირითადი აქცენტი გაკეთდება სოციალური პრობლემების განხილვაზე, ქცევაზე მოქმედი ფაქტორების შესწავლაზე, ქცევის შეცვლის ეფექტური სტრატეგიებისა და ინტერვენციის დაგეგმვასა და შეფასებაზე.

პროგრამაში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია კვლევით კომპონენტს და კვლევასთან დაკავშირებული უნარების განვითარებას. პროგრამის მიზანია სტუდენტებს განუვითაროს ამ სფეროში კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვის, მონაცემთა შეგროვების, ანალიზის და ინტერპრეტაციის უნარები; დამატებით, კომუნიკაციის და პრეზენტაციის  უნარები.  



სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

სამაგისტრო პროგრამა გამიზნულია იმ სტუდენტებისათვის, რომლებიც დაინტერესებულები არიან გამოყენებითი სოციალური ფსქიოლოგიის სფეროთი, მისი ძირითადი მიმართულებებით, კვლევითი ან პრაქტიკული ასპექტებით. სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველს უნდა გააჩნდეს ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი (დიპლომი) ან მაინორი შემდეგ სფეროებში: ფსიქოლოგია, სოციალური სამსახური, სოციოლოგია, სხვა სოც. მეცნიერებები. სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველს უნდა ჰქონდეს ინგლისურ ენაზე სასწავლო მასალის წაკითხვის და გაგების უნარი (B1 დონე).

სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა შემდეგი გამოცდების ჩაბარება: საერთო სამაგისტრო გამოცდა, გამოცდა სოციალურ ფსიქოლოგიასა და ინგლისურ ენაში.



სწავლების შედეგი: 

კურსის გავლის შედეგად სტუდენტები ფლობენ შემდეგ ცოდნასა და უნარებს: 



ცოდნა და გაცნობიერება – სტუდენტებმა იციან გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგიის თეორიული მიდგომები, მიმართულებები, კლასიკური და თანამედროვე  ემპირიული აღმოჩენები. აქვთ გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგიის სფეროს  ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას იძლევა;  სტუდენტები აცნობიერებენ ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზებს.  



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – სტუდენტებს შეუძლიათ სხვადასხვა გარემოში (ორგანიზაციული, განათლების, ჯანდაცვის) სხვადასხვა მოვლენის  თუ  ფენომენის სოციალურ-ფსიქოლოგიური ასპექტების გაანალიზება და შეფასება; სოციალური  პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება. შეუძლიათ მეცნიერული კვლევის დამოუკიდებლად ჩატარება ფსიქოლოგიური ეთიკის  და თანამედროვე სტანდარტების დაცვით. 



დასკვნის უნარი – სტუდენტებს შეუძლიათ რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი. შეუძლია კვლევის მონაცემების ღრმა სტატისტიკური ანალიზი და ანგარიშის წარმოდგენა თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად.



კომუნიკაციის უნარი – სტუდენტებს შეუძლია საკუთარი დასკვნების, არგუმენტაციისა თუ კვლევის შედეგების გაცნობა აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ და უცხოურ ენებზე, საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა გათვალისწინებით. 



სწავლის უნარი – სტუდენტებს შეუძლიათ სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება და სტრატეგიულად დაგეგმვა. 



ღირებულებები – სტუდენტებს შეუძლიათ ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. პრაქტიკულ მუშაობაში მაგისტრი ხელს შეუწყობს ისეთი ღირებულებების დამკვიდრებას, როგორიცაა  პროფესიული ეთიკური ნორმების დაცვა;  მიუკერძოებელი და ცრუ რწმენებისაგან თავისუფალი მოქმედება და ა.შ.



სწავლის შედეგის მიღწევის მეთოდები;

· ლექცია და პრეზენტაცია თანამედროვე ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით.

· დისკუსია

· სემინარი

· ზეპირი პრეზენტაცია

· კვლევითი პროექტის, ესეს ან საშინაო დავალების განხილვა

· პრაქტიკულ-ლაბორატორიული მეცადინეობები; პრაქტიკული მუშაობა

· ინდივიდუალური კონსულტაციები

· კვლევითი პროექტები

· კვლევითი პრაქტიკა

· პრობლემაზე ორიენტირებული სწავლება



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

სწავლების პროცესში გამოიყენება შეფასების მრავალფეროვანი მეთოდები; თითოეული საგნის ფარგლებში გამოყენებული იქნება, როგორც  მიმდინარე, ასევე შემაჯამებელი შეფასებები; პროგრამის ფარგლებში გამოიყნება შეფასების შემდეგი მეთოდები: 

· სხვადასხვა სახის ესეები;

· ფორმალური გამოცდები: წერილობითი, ღია, დახურული;

· ტესტირება;

· დისკუსიები განსაზღვრულ თემებზე;

· ზეპირი პრეზენტაციები;

· თეორიული კვლევითი ნაშრომები;

· კვლევის და/ან კვლევის ცალკეული ეტაპების ანგარიშები;

· შემთხვევების ანალიზი.

სტუდენტების შეფასება მოხდება  უნივერსიტეტის რეგულაციის შესაბამისად, 100 ქულიანი სისტემით. 

საკონსულტაციო პირი: ანასტასია ქიტიაშვილი



პროგრამის სახელწოდება:  საზოგადოებრივი გეოგრაფია (“Human Geography”)

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:  სოციალურ მეცნიერებათა ბაკალავრი საზოგადოებრივ გეოგრაფიაში - BA of Social Sciences in Human Geography.

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით – 240 კრედიტი

მათ შორის:

· საფაკულტეტო სასწავლო კურსები: 40 კრედიტი 

· ძირითადი სპეციალობა 120 კრედიტი. მიმართულება სტუდენტს სთავაზობს პროგრამას, რომელშიც შედის 20 სასწავლო კურსი, ჯამში  145 კრედიტი. სტუდენტი ვალდებულია შუასრულოს 120 კრედიტი,  მათ შორის 70 კრედიტი სავალდებულო და 50 კრედიტი არჩევითი კურსებიდან. 

· დამატებითი სპეციალობა ან სხვა სასწალო კომპონენტები - 80 კრედიტი, მათ შორის დამატებითი სპეციალობა 60 კრედიტი და თავისუფალი კურსები - 20 კრედიტი. იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტი არ აირჩევს დამატებით სპეციალობას მას უფლება აქვს 60 კრედიტი შეასარულოს მისი შეხედულებისამებრ სხვა სასწავლო კურსების ხარჯზე.  



სწავლების ენა: ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის კომპტენციების გამომუშავებასა და დასაქმების სფეროს განსაზღვრაზე

საზოგადოებრივი გეოგრაფიის პროგრამების ამოცანას წარმოადგენს იმ ახლაგაზრდების  მომზადებას, რომლებიც დაინტერესებულები არიან შეისწავლონ საზოგადოებაში მიმდინარე პროცესების სივრცე–დროით ასპექტები და ამის საფუძველზე შიმუშავონ ისეთი რეკომენდაციები რომლებიც ხელს შეუწყობს სახელმწიფო/საზოგადოებრივი/ბიზნეს–ორგანიზაციების  მართვას და მათი ფუნქციონირების ეფექტიანობის ამაღლებას.

მიღებული კვალიფიკაციის შესაბამისად საზოგადოებრივი გეოგრაფები შეიძლება დასაქმდნენ როგორც საგანმანათლებლო, ასევე სამეცნიერო ორგანიზაციებში, სხვადასხვა დონის (ცენტრალური, ადგილობრივი) სახელმწიფო მმართველობის ორგანოებში, არასამთავრობო და კერძო სექტორებში, და ა.შ.

უფრო კონკრეტულად გეოგრაფები შეიძლება დასაქმდნენ საქალაქო და ბუნებრივი გარემოს დაგეგმვისა და მართვის სამსახურებში, მიწის მართვის სისტემაში, ეკონომიკური განვითარებისა და მართვის ორგანოებსა და კომპანიებში,  სატრანსპორტო ორგანიზაციებში, საკონსულტაციო კომპანიებში, საბანკო და საფინანსო  დაწესებულებებში/ფირმებში, მას მედიაში, სასტუმრო და ტურიზმის ბიზნესში, საგარეო ურთიერთობათა სისტემაში, შრომის ბაზართან და სოციალურ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებულ სფეროებში, ასევე ყველა იმ სამსახურში, სადაც საჭიროა გეოგრაფიული ინფორმაციული სისტემები, კარტოგრაფიული ვიზუალიზაცია და სხვა.

საზოგადოებრივი გეოგრაფია წარმოადგენს გეოგრაფიულ მეცნიერებათა სისტემის ნაწილს, რომელიც შეისწავლის დედამიწაზე არსებული ანტროპოგენული (ადამიანის მიერ შექმნილი) ობიექტებისა და სისტემების  ორგანიზაციისა და ფუნქციონირების სივრცით–დროით ასპექტებს. მისი შესწავლის ზოგად ობიექტს შეიძლება წარმოადგენდეს ნებისნმიერი საზოგადოებრივი მოვლენა, პროცესი და სისტემა რომელსაც გააჩნია (ან შეიძლება პოტენციურად გააჩნდეს) სივრცითი სტრუქტურა. 

საზოგადოებრივი გეოგრაფია მჭიდროდაა დაკავაშირებული  სოციელურ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებთან, კერძოდ კი ყველა სამეცნიერო დისციპლინასთან, რომლებიც შეისწავლის დედამიწაზე არსებული სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური სისტემების ორგანიზაციისა და განვითარების ასპექტებს. 

ტრადიციულად საზოგადოებრივ გეოგრაფიას მიეკუთვნება:

· ეკონომიკური გეოგრაფია,

· სოციალური გეოგრაფია,

· მოსახლეობის გეოგრაფია,

· ქალაქების გეოგრაფია,

· კულტურის გეოგრაფია,

· განვითარების გეოგრაფია,

· მეურნეობის გეოგრაფია,

· პოლიტიკური გეოგრაფია

გარდა ამისა, ცალკე გამოიყოფა თეორიული გეოგრაფია, აგრეთვე ქვეყანათმცოდნეობა, როგორც საბუნებისმეტყველო და საზოგადოებრივი გეოგრაფიის გამაერთიანებელი დისციპლინა და   კარტოგრაფია (გეოდეზიისა და გეოგრაფიული ინფორმაციული სისტემების ჩათვლით), რომელიც უზრუნველყოფს ყველა გეოგრაფიული დისციპლინის ფუნქციონირებას.

საზოგადოებრივი გეოგრაფიისა და სხვა სამეცნიერო დისციპლინების კონტაქტის არეში არსებობს მრავალი ე.წ. მომიჯნავე დისციპლინა (cross-disciplines), როგორიცაა გეოეკოლოგია, გეოეკონომიკა, ისტორიული გეოგრაფია, გეოპოლიტიკა და ა.შ.

საზოგადოებრივი გეოგრაფიის, ისევე როგოეც მთლიანად გეოგრაფის კვალიფიკაცია იმით არის გამორჩეული, რომ ის ფლობს დედამიწაზე მიმდინარე  პროცესების სივრცე და დროით (ოთგანზომილებიან) ხედვას, რაც  საზოგადოდ მხოლოდ გეოგრაფიისათვის არის დამახასიათებელი და არატრანსფერებადია. 

საზოგადოებრივი გეოგრაფია უშუალოდაა დაკავშირებული იმ მუდმივ, სწრაფ, ინტენსიურ ცვლილებებთან, რომელსაც ადგილი აქვს საზოგადოებრივ სისტემებში ადგილობრივ, რეგიონალურ და გლობალურ დონეებზე; მ.შ. საზოგადოების ორგანიზაციისა და მართვის მოდელების დივერსიფიკაციათან, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვასთან, ადამიანური კაპიტალის ტრანსფორმაციასთან, მზარდ კულტურული მრავალფეროვნებასთან, გლობალურ ჰავის ცვლილებასთან და ბუნებრივი გარემოს კრიზისთან. შესაბამისად  საზოგადოებრივი გეოგრაფიის განათლების მიზანს წარმოადგენს: საზოგადოებრივი სისტემების ორგანიზაციიას და ფუნქციონირების სივრცე–დროითი ასპექტებისა და შესაბამისი სწრაფცვალებადი გარემოს შესწავლა. 

წინამდებარე დოკუმენტი შეეხება პირველი საფეხურის კვალიფიკაციას, რომელიც  იძლევა ზოგად ცოდნას გეოგრაფიაში საზოგადოების ფუნქციონირების სივრცე–დროითი ასპექტების შესახებ, რაც  სტუდენტის ფართო კომპეტენციით მომზადებას ნიშნავს. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდები, გამოცდა სპეციალობაში.

სწავლის შედეგი:

ცოდნა და გაცნობიერება: აცნობიერებს დედამიწიაზე არსებული  სისტემების განვითარების ძირითად თავისებურებებს, მათ ფარგლებში მიმდინარე პროცესებს, მათი ისტორიასა და მატერიალურ საფუძველს.

აღიქვამს და ესმის დედამიწაზე მიმდინარე პროცესები და პლანეტაზე მათი გავლენის შედეგები სივრცესა და დროში.

აცნობიერებს გლობალურ დონეზე სოციალურ-ეკონომიკური და/ან ფიზიკურ–გეოგრაფიული/ბუნებრივი პროცესების მიმდინარეობის თავისებურებებს.

აცნობიერებს ურთიერთდამოკიდებულებას ბუნებრივ და სოციალურ გარემოს შორის და შეუძლია მისი შედეგების შემოწმება.

აკვირდება ბუნებრივ გარემოს  და აღიქვამს მასში მიმდინარე პროცესებს.

აღიქვამს და განმარტავს რეგიონების, ადგილებისა და მდებარეობის მრავალფეროვნებასა და ურთიერთდამოკიდებულებას.

აცნობიერებს სხვადასხვა დონის სივრცობრივ კავშირებს.

შეიძენს სხვა დისციპლინების მრავალფეროვანი მიდგომების  ცოდნას, შეუძლია მათი გაგება და გამოყენება გეოგრაფიულ კონტექსტში.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება / პრაქტიკული უნარები: მოიძიებს დამოუკიდებლად  ზოგადი გეოგრაფიული მეცნიერებების მასალას (მათ შორის ინტერნეტის  საშუალებით და საველე პირობებში), აგროვებს, განაზოგადებს, ამუშავებს, აანალიზებს,  აფასებს, ახდენს მის დოკუმენტირებას და შედეგების მოხსენებას.

განსაზღვრავს გეოგრაფიული მეცნიერებების  გამოყენების შესაძლებლობებს, მათ როლს საზოგადოებაში და პასუხისმგებლობას.

იყენებს  რიცხობრივ, სტატისტიკურ და კარტოგრაფიულ მეთოდებს საზოგადოებრივი სისტემების განხილვისას.

მსჯელობს ზოგად სივრცით და/ან დროით კონტექსტში.

შეუძლია კარტოგრაფიული მასალის წაკითხვა და ინტერპრეტაცია.

გააჩნია გეოგრაფიული ინფორმაციული სისტემების საფუძვლების ცოდნა.

სწორედ იყენებს გეოგრაფიულ ტერმინოლოგიას.

ღირებულებები: კურსდამთავრებულები დაამკვიდრებენ  ისეთ ღირებულებებს, როგორიცაა ტოლერანტობა, პასუხისმგებლობა, სამართლიანობა, შრომისმოყვარეობა, ადამიანის უფლებების პატივისცემა.

დასკვნის უნარი: შეუძლია ზოგადი პრობლემის იდენტიფიცირება, დასმა და გადაწყვეტა.

შეუძლია სოციალური და გეოგრაფიული პროცესების შესახებ ზოგადი დასკვნების გაკეთება და რეკომენდაციების შემუშავება.

სწავლის უნარი: შეუძლია ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება.

შეუძლია სწავლა და ცოდნის მუდმივი განახლება.

დარგის ცოდნა-გააზრება და პროფესიის გათავისება.

შეუძლია დამოუკიდებლად მუშაობა.

შეუძლია სხვადასხვა წყაროდან  ინფორმაციის მიღება, დამუშავება, ანალიზი და მონაცემების ინტერპრეტაცია.

შეუძლია დაკისრებული ამოცანებისა და ვალდებულებების პასუხისმგებლობით შესრულება.

ხელეწიფება სხვებს აუხსნას ზოგადგეოგრაფიული და ზოგადსოციალური პროცესებისა და მოვლენების ძირითადი არსი

კომუნიკაციის უნარი:  შეუძლია მშობლიურ ენაზე ზეპირი და წერილობითი ფორმით კომუნიკაცია.

ფლობს ინგლისურ ენას B2 დონეზე – წარმოადგენს დამოუკიდებელ მოსაუბრეს გეოგრაფიის სფეროში.

შეუძლია დროის დაგეგმვა და მართვა (დროის მენეჯმენტი)  დასახული მიზნის მისაღწევად  .

ხელეწიფება ინდივიდუალური და გუნდური მუშაობა შესაბამისი კომპეტენციის ფარგლებში.

იცნობს და  იყენებს თანამედროვე ზოგად საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს.

სწავლის შედეგის მიღწევის მეთოდები;

· ლექცია და პრეზენტაცია თანამედროვე ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით.

· დისკუსია

· სემინარი

· ზეპირი პრეზენტაცია

· კვლევითი პროექტის, ესეს ან საშინაო დავალების განხილვა

· პრაქტიკულ-ლაბორატორიული მეცადინეობები; პრაქტიკული მუშაობა

· ინდივიდუალური კონსულტაციები

· კვლევითი პროექტები

· კვლევითი პრაქტიკა

· პრობლემაზე ორიენტირებული სწავლება



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა;

გამოიყენება შეფასების 100 ქულიანი კომბინირებული სისტემა.  

(A) 91 -100 ფრიადი
(B) 81 -90 ძალიან კარგი
(C) 71 -80 კარგი
(D) 61 -70 დამაკმაყოფილებელი
(E) 51 - 60 საკმარისი
(FX) 41 - 50 ვერ ჩააბარა, სტუდენტს ეძლევა საბოლოო გამოცდის ერთხელ გადაბარების უფლება
(F) 0 – 40 ჩაიჭრა, სტუდენტმა კრედიტის მიღებისთვის თავიდან უნდა გაიაროს კურსი



საკონტაქტო პირის ვინაობა: იოსებ სალუქვაძე, გიორგი გოგსაძე





პროგრამის  სახელწოდება: ინფორმაციული საზოგადოება და მედიის  სოციოლოგია Informational Society and Sociology of Media 

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: მაგისტრი მედია კომუნიკაციის სოციოლოგიაში - MA in Sociology of Media Communication.

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 	120 ECTS კრედიტი;

სწავლების ენა:  ქართული

სამაგისტრო პროგრამის მიზანი: საზოგადოებრივი განვითრების სამი ფუნდამენტური საწყისიდან – რესურსები, კაპიტალი, ინფორმაცია –თანამედროვე მსოფლიოს ეკონომიკურ, სოციალ-პოლიტიკურ თუ კულტურულ განვითარებაში წამყვან პოზიციას ინფორმაციის გენერირება, შენახვა, განაწილება და მოხმარება იძენს; შედეგად, ადგილი აქვს ინფორმაციულ-კომუნიკაციურ რევოლუციას, რომელიც თვისებრივად ცვლის თანამედროვე საზოგადოების სოციალურ, ეკონომიკურ და კულტურულ სტრუქტურას; მეცნიერები საუბრობენ ,,ინფორმაციულ აფეთქებაზე“ არა მარტო დასავლეთის განვითარებულ საზოგადოებებში, არამედ აღმოსავლეთ ევროპისა და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებშიც. ამდენად, ინფორმაციული ტექნოლოგიები და სოციალური მედია კომუნიკაციის მთავარი ,,მაგისტრალი“ ხდება და ფუნდამენტურ გავლენას ახდენს საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროზე. სამაგისტრო პროგრამა უზრუნველყოფს მაგისტრანტებისთვის მედიის, სოციალური კომუნიკაციების და საზოგადოების სოციალური სტრუქტურის ურთიერთგავლენის ცოდნას, თანამედროვე საზოგადოებაში ადამიანებს შორის სოციალური კომუნიკაციის და სოციალური მედიის როლის შეფასებას, მათი ეფექტური დარეგულირების მექანიზმების დადგენას და თეორიული სქემების პრაქტიკული გამოყენების მეთოდოლოგიური უნარებისა და ჩვევების გამომუშავებას.

  სამაგისტრო პროგრამის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიზანია ინტერდისციპლინური აზროვნების განვითარება, მაგისტრანტების დაინტერესება რეალური ემპირიული კვლევებით საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, და პრაქტიკული უნარების გამომუშავება თეორიის ემპირიაში გამოყენების მიზნით.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

· მინიმუმ ბაკალავრის ხარისხი სოციალურ მეცნიერებაში, ჰუმანიტარულმეცნიერებაში ან ეკონომიკაში; 

· საერთო სამაგისტრო გამოცდა; 

· გამოცდა მედიისა და კომუნიკაციის სოციოლოგიაში;

სწავლის შედეგი:

ცოდნა და გაცნობიერება: სამაგისტრო პროგრამის გავლის შემდეგ კურსდამთავრებულებს ექნებათ სოციალურ კომუნიკაციებსა და მედიაკომუნიკაციებთან დაკავშირებული აქტუალური თემატიკის ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც მოიცავს ამ სფეროსათვის აუცილებელ ტერმინოლოგიურ, ცნებით აპარატს, სოციალურ კომუნიკაციების და საზოგადოებასთან ურთიერთობების მეთოდოლოგიური პრინციპებისა და თეორიების კრიტიკულ ანალიზს, თანამედროვე საზოგადოებაში მიმდინარე გლობალური ცვლილებების ცოდნას, მედიაკომუნიკაციებისადმი კლასიკურ და თანამედროვე სოციოლოგიურ მიდგომებს, სოციალური კომუნიკაციების ტიპოლოგიას. მაგისტრატურის დასრულების შემდეგ სტუდენტი შეიძენს თანამედროვე გლობალიზებულ მსოფლიოში მიმდინარე ფუნდამენტური ცვლილებების და მათი მიმართულებების პრობლემათა ცოდნას, გააცნობიერებს იმ რადიკალურ ტრანსფორმაციებს, რომლებსაც თანამედროვე საზოგადოებაში ინფორმაციულ-კომუნიკაციური რევოლუცია იწვევს.

მაგისტრანტები შეისწავლიან იმ თეორიებს, რომლებიც იკვლევენ მედიის სოციალურ არსს, მასმედიის როლსა და ფუნქციებს საზოგადოებაში, აგრეთვე აანალიზებენ საზოგადოების ზეგავლენას მედიის ინსტიტუტების ფუნქციონირებაზე და ამ უკანასკნელის გავლენას საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტებზე. მაგისტრანტებს გაცნობიერებული ექნებათ:   

· მედიის მნიშვნელობა ინფორმაციულ საზოგადოებაში და მისი როლი მიმდინარე ტრანსფორმაციებში.

· ავტორიტარული, ტოტალიტარული და დემოკრატიული პოლიტიკური რეჟიმების გავლენა მედიის ინსტიტუტების ობიექტურობასა და ანგაჟირებულობაზე. 

· პოლიტიკის ველის და ჟურნალისტიკის ველის  ურთიერთდამოკიდებულება და ურთიერთგანპირობებულობა. 

· მასმედიისა და ჯგუფური ინტერესების ურთიერთკავშირი, შესაბამისად, იდეოლოგიის როლი მასმედიის ფუნქციონირებაში.

· ინფორმაციულ საზოგადოებაში სოციალური მედიის ვირტუალურ სივრცეში განხორციელებული აქტივობების რეალურად ქცევის შესაძლებლობები. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება / პრაქტიკული უნარები: 

კურსდამთავრებულთა წარმატებული პროფესიული საქმიანობა გულისხმობს შეძენილი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამოყენებას განსხვავებულ სოციალურ კონტექსტებში, სოციალური კომუნიკაციების და მასობრივი კომუნიკაციების სფეროთა ემპირიული კვლევისა და პროგნოზირების მოთხოვნის პირობებში. შესაბამისად, კურსდამთავრებულთა კომპეტენცია მოიცავს ინფორმაციულ საზოგადოებაში სოციალურ პროცესთა კრიტიკულ ანალიზს, მათ შესასწავლად ემპირიული კვლევითი სტრატეგიისა და მეთოდების შერჩევა– გამოყენებას, მოპოვებული მონაცემების რაოდენობრივ/თვისებრივ ანალიზს და ინტერპრეტაციას, და თეორიული იდეების ემპირიულ-კვლევითი რეალიზაციის შესაძლებლობას.  ამგვარად, მაგისტრატურის კურსდამთავრებულთა კომპეტენციაში შედის ინფორმაციულ საზოგადოებაში მიმდინარე სოციალური ცვლილებების დინამიკის ემპირიულ-კვლევითი შესწავლა და მათი უზრუნველყოფა სიღრმისეული კონსულტაციებით. იმ რადიკალური ტრანსფორმაციების გაცნობის შემდეგ, რომლებსაც თანამედროვე საზოგადოებაში ინფორმაციულ-კომუნიკაციური რევოლუცია იწვევს, მაგისტრანტს შეეძლება კრიტიკულად შეაფასოს ინფორმაციის და  თეორიული ცოდნის როლი თანამედროვე მსოფლიოს განვითარებასა და ფუნქციობაში და ემპირიულად შეისწავლოს კონკრეტული შემთხვევები (cases) საქართველოს და სამხრეთ კავკასიის რეგიონის რეალობაში, ინფორმაციული საზოგადოების განვითარების ტენდენციებისა და პერსპექტივების დადგენის მიზნით. 

კომუნიკაციის უნარი:

მაგისტრანტს უნდა შესწევდეს არგუმენტების დამაჯერებლად ფორმულირების და მათი ნათლად და ეფექტურად პრეზენტაციის უნარი როგორც სიტყვიერად, ასევე წერილობით. ის უნდა ფლობდეს მიღებული ცოდნის სხვებისთვის გაზიარებისა და გადაცემის უნარს.მაგისტრანტს უნდა შეეძლოს გუნდური მუშაობა და ჯგუფურ დისკუსიებში მონაწილეობა, აგრეთვე მათი წარმართვა/მოდერაცია, შესაბამისად, უნდა გამოავლინოს ლიდერის თვისებები.  

გარდა სხვა სტუდენტებთან და პედაგოგებთან აკადემიური კომუნიკაციის უნარისა, მაგისტრანტს უნდა ახასიათებდეს რესპონდენტებთან ეთიკური და კორექტული ურთიერთობების უნარი. და ბოლოს, მას  უნდა შეეძლოს აკადემიური და ფართო საზოგადოებისთვის სამეცნიერო ინფორმაციის ქართულ და უცხო ენებზე ეფექტური კომუნიკაცია. 



დასკვნის უნარი:  

პროგრამა ორიენტირებულია მაგისტრანტთა კრიტიკული აზროვნების განვითარებაზე, ინტელექტუალური ინიციატივის, ინფორმაციის მოგროვების, ორგანიზების და გამოყენების, პრობლემათა აღქმისა და გადაჭრის, ინფორმაციის მართებულობის შემოწმების, არგუმენტების  დასაბუთებულად ჩამოყალიბების, კონტრარგუმენტების დამაჯერებლად უკუგდების, თეორიული და ემპირიული მასალის ნათლად და ეფექტურად პრეზენტაციის უნარის გამომუშავებაზე. მაგისტრანტს მოეთხოვება რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; კომუნიკაციური ქმედებების შესახებ არასრული ინფორმაციის არსებობის პირობებში არგუმენტირებული დასკვნების გაკეთება და მათ საფუძველზე გადაწყვეტილების მიღებისათვის საჭირო ინფორმაციის მოძიება, გაანალიზება და დასკვნის გაკეთება.



სწავლის უნარი: 

მაგისტრანტს მოეთხოვება მასალის წვდომისა და შესაბამისი გააზრების უნარი; მასალის სტრუქტურირების უნარი; მასალაზე კრიტიკული რეფლექსიის უნარი; სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება; ცოდნის განახლებისა და ინოვაციური მეთოდების გამოყენების უნარი.

ღირებულებები: სამოქალაქო სათნოებების, სამართლიანობის, თანასწორობის, ტოლერანტობის დამკვიდრება და განმტკიცება, კულტურული რელატივიზმის და, მის საფუძველზე, კულტურული ტოლერანტობის განვითარება, მულტიკულტურულ საზოგადოებაში მშვიდობიანი თანაცხოვრების სტრატეგიების განვითარება. პროფესიული ეთიკის პრინციპების დაცვა, მკვლევრის მიუკერძოებლობა და კეთილსინდისიერება. რესპონდენტებთან ეთიკური და კორექტული ურთიერთობების უნარი; მათი კონფიდენციალობის შენარჩუნება და ზიანის მიყენებისგან დაცვა. 



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: წიგნზე მუშაობის მეთოდი; წერითი მუშაობის მეთოდი, კერძოდ, რეფერატების და ესეების შესრულება; პრაქტიკული მეთოდები, კერძოდ, თეორიის ემპირიაში გამოყენება, მცირე მასშტაბური რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევების ჩატარების საფუძველზე, აგრეთვე მიღებული მონაცემების პრეზენტაცია; დისკუსია–დებატები; ჯგუფური მუშაობა, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა;

(A) 91 -100 ფრიადი
(B) 81 -90 ძალიან კარგი
(C) 71 -80 კარგი
(D) 61 -70 დამაკმაყოფილებელი
(E) 51 - 60 საკმარისი
(FX) 41 - 50 ვერ ჩააბარა, სტუდენტს ეძლევა საბოლოო გამოცდის ერთხელ გადაბარების უფლება
(F) 0 – 40 ჩაიჭრა, სტუდენტმა კრედიტის მიღებისთვის თავიდან უნდა გაიაროს კურსი



საკონტაქტო პირი: ამირან ბერძენიშვილი




სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია (Clinical Neuropsychology)

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: მეცნიერების მაგისტრი კლინიკური ნეიროფსიქოლოგიაში, MS in Clinical Neuropsychology.

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

სამაგისტრო პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

სწავლების ენა: ქართული

სამაგისტრო პროგრამის მიზანი:

კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია ფსიქოლოგიის ახალი დარგია, რომელიც შეისწავლის ადამიანის ქცევას, კოგნიტურ და ემოციურ პროცესებს ცენტრალური ნერვული სისტემის ნორმალური ფუნქციონირებისა და დაზიანების შემთხვევაში. 

კლინიკური ნეიროფსიქოლოგი პროფესიული ფსიქოლოგია. იგი იყენებს თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნას ცენტრალური ნერვული სისტემის დარღვევების შედეგად ქცევის, შემეცნებითი და პიროვნულ-ემოციური სფეროს შეფასებისა და ინტერვენციისათვის ადამიანის განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე. 

კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია მულტიდისციპლინარულ მეცნიერებათა დარგს მიეკუთვნება და მისი დაუფლებისათვის აუცილებელია მეცნიერების სხვადასხვა დარგში მიღებული ცოდნის და ჩვევების ინტეგრირება. კერძოდ, კლინიკური ნეიროფსიქოლოგის კვალიფიკაცია მოითხოვს საფუძვლიან ცოდნას კოგნიტურ ფსიქოლოგიაში, პიროვნების ფსიქოლოგიაში, კლინიკური და ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიის საკითხებში, ნევროლოგიაში, ფსიქოფიზიოლოგიაში, ფუნქციურ ნეიროანატომიაში.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის ზოგადი ფსიქოლოგიის კათედრის პროფესორის თამარ გაგოშიძის ხელმძღვანელობით 1998 წლიდან საქართველოში პირველად დაიწყო კლინიკური ნეიროფსიქოლოგიის სპეციალობით მაგისტრების მომზადება. შედგა მაგისტრის დიპლომის მქონე ნეიროფსიქოლოგების 5 გამოშვება, რომელთაგან ნაწილმა სწავლა ასპირანტურაში გააგრძელა. ისინი ამჟამად სამეცნიერო-კვლევით მუშაობას ეწევიან ნეიროფსიქოლოგიის დარგში, ნაწილი კი პრაქტიკულ საქმიანობას ეწევა სკოლაში თუ სამედიცინო დაწესებულებაში. მათგან ხუთს აქვს მიღებული დოქტორის აკადემიური ხარისხი.

პროგრამის ზოგადი მიმოხილვა:

	სამაგისტრო პროგრამა კლინიკურ ნეიროფსიქოლოგიაში  შექმნილია იმ პრინციპების საფუძველზე, რომელიც შემუშავდა ჰიუსტონის კონფერენციაზე 1997 წელს კლინიკურ ნეიროფსიქოლოგიაში პროფესიული განათლების მიღებასთან დაკავშირებით (Houston Conference on Specialty Education and Training in Clinical neuropsychology; Houston, 3-7 September, 1997).	ამავე დროს, თსუ სამაგისტრო პროგრამა კლინიკურ ნეიროფსიქოლოგიაში უფრო ფართო ხასიათისაა და მოიცავს თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის შეძენას ბავშვის ნეიროფსიქოლოგიაში, განვითარების დარღვევებში, კოგნიტური ნეიროფსიქოლოგიის თეორიული საფუძვლების დაუფლებას.   

	პროგრამის ასეთი სტრუქტურა განპირობებულია საქართველოში დასაქმების ბაზრის სპეციფიკით; კერძოდ, სამუშაო დაკვეთა უფრო ხშირად მოითხოვს ფართო პროფილის ნეიროფსიქოლოგს, რომელიც შეძლებს როგორც მოზრდილის, ისე ბავშვის დიაგნოსტიკას, კონსულტაციას და რეაბილიტაციას არა მხოლოდ სამედიცინო, არამედ განათლების სფეროშიც. ასევე, მას ექნება კოგნიტური მეცნიერების უკანასკნელი მიღწევების შესახებ ცოდნა და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის ჩვევები. 

	საქართველოს დასაქმების ბაზრის სიტუაციის გათვალისწინებით, სამაგისტრო პროგრამაში ისეთი კურსებია, რაც მაგისტრს აძლევს საშუალებას გაღრმავებული ცოდნა და პრაქტიკული ჩვევები შეიძინოს სკოლის ნეიროფსიქოლოგიის ან ბავშვის კლინიკური ფსიქოლოგიის დარგში. შესაბამისად, უფრო მეტი გამოცდილება მიიღოს განათლების ან ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში. 

		სამაგისტრო პროგრამის მიზანი: თეორიული ცოდნის შეძენა და სისტემატიზაცია ნეიროფსიქოლოგიის ისეთ სფეროებში, როგორიცაა კლინიკური, ბავშვის და კოგნიტური ნეიროფსიქოლოგია; პრაქტიკული ჩვევების დაუფლება ბავშვის და მოზრდილის ნეიროფსიქოლოგიურ შეფასებაში, კონსულტაციაში, საგანმანათალებლო საჭიროებების განსაზღვრასა და რეაბილიტაციაში. 



სამაგისტრო პროგრამის ამოცანებია: 

	ცოდნა:

•	კლინიკურ ნეიროფსიქოლოგიაში;

•	ბავშვის ნეიროფსიქოლოგიაში;

•	ბავშვის კლინიკურ ფსიქოლოგიაში;

•	სკოლის ნეიროფსიქოლოგიაში;

•	ნეიროფსიქოლოგიურ რეაბილიტაციაში;

•	კლინიკური ექსპერიმენტული კვლევის მეთოდოლოგიაში;

•	კოგნიტურ ნეიროფსიქოლოგიაში.



	დიაგნოსტიკა და შეფასება:

•	ბავშვების და მოზრდილების ნეიროფსიქოლოგიური გამოკვლევის დაგეგმვა და ჩატარება; 

•	ბავშვისა და მოზრდილების ინტელექტის, პიროვნების, ქცევისა და უნარების დიაგნოსტიკა; 

•	ბავშვების და მოზრდილების ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება და ტესტის შედეგების ინტერპრეტაცია;

•	კლინიკური ინტერვიუ;

•	პრობლემების მქონე ბავშვების საგანმანათლებლო საჭიროების შეფასება;

•	ნეიროფსიქოლოგიური გამოკვლევის ანგარიშის დაწერა.



	ფსიქოლოგიური კონსულტაცია:

•	მშობლების კონსულტაცია ბავშვის ქვევისა და სწავლის პრობლემებთან დაკავშირებით;

•	მასწავლებლების კონსულტაცია ბავშვის სწავლებისა და ქცევის მართვის პრობლემებთან დაკავშირებით;

•	მასწავლებლების კონსულტაცია კომუნიკაციისა და ქცევის დარღვევების მქონე მოსწავლეების ინკლუზიის თაობაზე;

•	ქრონიკული ნერვული დაავადების მქონე პაციენტის ოჯახის კონსულტაციის პრინციპების ცოდნა და გამოყენება.



	კვლევა:

•	კლინიკური ექსპერიმენტული კვლევის პრაქტიკული ჩვევების შეძენა;

•	კოგნიტური ფსიქოლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის პარადიგმების გამოყენება კვლევაში და მათი ექსპერიმენტული შემოწმება;

•	კვლევის შედეგების ანალიზი, განზოგადება და დასკვნის გაკეთება, ნეიროფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია

•	ნეიროფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის დაგეგმვა პაციენტის მონაცმების საფუძველზე.

სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების წინაპირობები:

სამაგისტრო პროგრამაში შეიძლება მონაწილეობა მიიღონ პირებმა, ვისაც აქვს:

·  ბაკალავრის ხარისხი ფსიქოლოგიაში, მედიცინაში, ბიოლოგიაში. 

· კრედიტი შემდეგ კურსებში:

· კოგნიტური ფსიქოლოგია

· ნეიროფსიქოლოგია ან ბავშვის განვითარების დარღვევები

· სტატისტიკური მეთოდები.

· ინგლისური ენის ცოდნა B1 დონეზე.

· სამაგისტრო პროგრამაში ჩასარიცხად აუცილებელია:

· საერთო სამაგისტრო გამოცდის ქულა;

· სამოტივაციო წერილი;

· წერითი გამოცდა ნეიროფსიქოლოგიაში.



სწავლის შედეგი.



დარგობრივი კომპეტენციები:



· ცოდნა და გაცნობიერება: 

ცოდნა ნეიროფსიქოლოგიის, ბავშვის კლინიკურ ფსიქოლოგიის/სკოლის ნეიროფსიქოლოგიისა და კოგნიტური ნეიროფსიქოლოგიის დარგში:

•	აღქმის, ყურადღების, მეტყველების, მეხსიერების, აზროვნების, ქცევის, ემოციური სფეროს ნორმალური ფუნქციონირების და დარღვევის კოგნიტურ-ნეიროფსიქოლოგიური მოდელების ცოდნა;

•	მოზრდილის და ბავშვის ცენტრალური ნერვული სისტემის სხვადასხვა სახის დაზიანების დროს ფსიქიკური ფუნქციების და ქცევის დარღვევის კანონზომიერების ცოდნა;

•	ნეიროფსიქოლოგიური შეფასების მეთოდოლოგიის და პრინციპების ცოდნა;

•	ფსიქიკური ფუნქციების აღდგენის თეორიების ცოდნა;

•	ნეიროფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის მოდელების ცოდნა;

•	ნეიროფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის სტრატეგიების და მეთოდების ცოდნა;

•	რეკომენდაციების მიწოდების პრინციპების ცოდნა ექიმისთვის, მშობლისთვის, მასწავლებლისთვის;

•	განვითარების დარღვევების მქონე ბავშვების სწავლებისა და ქცევის მართვის პრინციპების ცოდნა ჯგუფში.



· ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:

•	ანამნეზის შეკრება;

•	პაციენტის, მშობლების ინტერვიურება;

•	ნეიროფსიქოლოგიური გამოკვლევის დაგეგმვა და განხორციელება;

•	ნეიროფსიქოლოგიური ტესიტრება და შედეგების დამუშავება;

•	ტესტირების შედეგების ინტერპრეტაცია და დიაგნოზის განსაზღვრა;

•	ნეიროფსიქოლოგიური დასკვნის დაწერა მომართვის  სხვადასხვა წყაროსთვის;

•	რეაბილიტაციის მიზნების განსაზღვრა;

•	კონკრეტული პრობლემის მიხედვით რეაბილიტაციის გეგმის შემუშავება;

•	კონკრეტული პრობლემის მიხედვით რეაბილიტაციის მეთოდების განსაზღვრა;

•	საგანმანათლებლო სჭიროებების განსზღვრა;

•	ბავშვის სწავლისა და ქცევის მართვის პრობლემებზე მშობლისა და მასწავლებლის კონსულტაცია.



ზოგადი /ტრანსფერული კომპეტენციები:

· ცოდნის განახლების, საჭირო ინფორმაციის მოპოვებისა და ანალიზის უნარი;

· ანალიტიკური აზროვნება და არგუმენტაცია;

· გამართულად წერისა და  ეფექტურად საუბრის უნარი;

· მულტიდისციპლინურ გუნდში მუშაობის;

· საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, პრეზენტაციის მომზადებისათვის ელექტრონული  საშუალებების გამოყენების. 


დასკვნის უნარი:

· ინფორმაციის შედარებითი ანალიზი, 

· არგუმენტაციისა და კრიტიკული ანალიზის უნარი, 

· ფაქტებისა და იდეების სისტემატიზაცია, ანალიზი და შეფასება,

·  ჰიპოთეზის ფორმულირება.



· კომუნიკაციის უნარი: 

· მშობლიურ ენაზე საკუთარი მოსაზრებებისა და კვლევითი ანგარიშის ნათლად და მკაფიოდ ჩამოყალიბება; 

· დისკუსიის წარმართვა და პოლემიკის კორექტულად წარმოების ჩვევები;

·  ელექტრონულ საძიებო სისტემებში საჭირო ინფორმაციის მოძიება;

· კვლევის შედეგების ეფექტურად წარმოდგენა და პრეზენტაცია;

· ჯგუფში მუშაობა და თანამშრომლობა;

· დამარწმუნებელი კომუნიკაციის უნარი;

· აქტიური მოსმენის უნარი;

· ემპათია.



· სწავლის უნარი: 

· დამოუკიდებელი მუშაობა და დასწავლის სხვადასხვა სტრატეგიის გამოყენება; 

· დროის ორგანიზებისა და დაგეგმვის უნარი; 

· დამოუკიდებლად მასალის ორგანიზება და სტრუქტურირება;

·  გამოცდილებისა და უკვე დასწავლილის ახალ ცოდნასთან დაკავშირება;

· სხვადასხვა სფეროში მიღებული ცოდნის კომბინირება და ინტეგრირება.



· ღირებულებები:

· პროფესიული ეთიკის ცოდნა,

· ნეიროფსიქოლოგის საქმიანობის ეთიკური ნორმების დაცვა, 

· პაციენტის უფლებების პატივისცემა, 

· პაციენტის შესახებ ინფორმაციის კონფიდენციალობის დაცვა,

სტიგმისა და სეგრეგაციის საწინააღმდეგოდ პიროვნების საზოგადოებაში ინტეგრირებისა და ინკლუზიის იდეების დანერგვა.



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:

პროგრამაში გამოყენებული სწავლების ფორმებია:

• ლექცია

• სასემინარო მუშაობა: ინდივიდუალური და ჯგუფური

• პრაქტიკული მუშაობა სუპერვიზიით და დამოუკიდებლად.

გამოიყენება სწავლების შემდეგი მეთოდები:

• პრობლემაზე ორიენტირებული სწავლება: პრობლემის/შემთხვევის დემონსტრაციისა და გარჩევის საფუძველზე;

• დისკუსიის მეთოდი;

• სიმულაცია: პაციენტთან ურთიერთობის ჩვევების ჩამოყალიბების მიზნით;

• თვალსაჩინოების გამოყენება: პრეზენტაციები, აუდიოვიზუალური მასალების გამოეყენება;



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა



სტუდენტის ცოდნა ფასდება თსუ-ში დადგენილი და მიღებული შეფასების სისტემით. 



განვლილი კურსის ათვისების დონის საბოლოო შეფასება შემდეგნაირად მოხდება: სილაბუსით გათვალისწინებული შეფასების კომპონენტების მიხედვით  დაგროვილ ქულებს დაემატება საბოლოო წერით გამოცდაზე მიღებული ქულა. საბოლოო შეფასება გამოიყვანება შეფასების 7-ბალიანი სისტემით: 

A _ უმაღლესი                      91 _ 100   ქულა

B  _ ძალიან კარგი                81 _ 90   ქულა

C _ კარგი                               71 _ 80   ქულა

D _ დამაკმაყოფილებელი    61 _ 70   ქულა

E _ საკმარისი                       51 _ 60   ქულა

Fx _ ჩაჭრილი 

(ექვემდებარება გადაბარებას)  45 - 50   ქულა

_ ჩაჭრილი 

(არ ექვემდებარება გადაბარებას)         < 44   ქულა



კრედიტი  მიენიჭება თუ გადალახავს 51 ქულას.





სამაგისტრო შრომა: კლინიკური ნეიროფსიქოლოგიური ექსპერიმენტული ან კორელაციური კვლევა. კვლევითი ნაშრომის შეფასება 100 ქულიანია. შეფასება ხდება შემდეგი კრიტერიუმებით:



კვლევითი ნაშრომის შეფასების სქემა

	შეფასების კრიტერიუმი	ქულა

1	საკითხზე თანამედროვე ლიტერატურის კრიტიკული ანალიზი	10

2	საკითხის დაყენება, ჰიპოთეზის, კვლევის მიზნისა და ამოცანების ფორმულირება	10

3	ექსპერიმენტული კვლევის დაგეგმვა და დიზაინი	10

4	შედეგების ანალიზი ამოცანებისა და კვლევის ჰიპოთეზის მიხედვით	10

5	სტატისტიკური მეთოდების ცოდნა და ადეკვატური გამოყენება მონაცემთა დამუშავებისათვის	10

6	მონაცემების თეორიული ინტერპრეტაციის უნარი და არსებულ კვლევებთან მიღებული შედგების მიმართება	10

7	დასკვნების შესაბამისობა კვლევის ჰიპოთეზასა და ამოცანებთან	10

8	ნაშრომის სტრუქტურა და გაფორმება თვალსაჩინო საშუალებებით	10

9	ნაშრომის ენობრივ-გრამატიკული მხარე	10

10	კვლევის ორგანიზება, წარმართვა და მონაცემების შეგროვების აკურატულობა	10

სადიპლომო ნაშრომი დაცულად ჩაითვლება თუ სტუდენტი გადალახავს 61 ქულას.



საკონტაქტო პირი: თამარ გაგოშიძე









პროგრამის  სახელწოდება: ფსიქოლოგიური შეფასება/დიაგნოსტირება და კონსულტირება “Assessment and Counseling”

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფსიქოდიაგნოსტიკისა და კონსულტირების მაგისტრი (MSc in Assessment end Counseling)

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 	120 ECTS კრედიტი;

სწავლების ენა: ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის კომპტენციების გამომუშავებასა და დასაქმების სფეროს განსაზღვრაზე. 

სამაგისტრო პროგრამა განკუთვნილია ფსიქოლოგიის, სოციალური სამუშაოს და ოკუპაციური თერაპიის (შესაძლებელია სხვა ფსიქოლოგიასთან ახლოს მდგომი დისციპლინების) სპეციალობის ბაკალავრებისა და ან 5 წლიანი დიპლომირებული სპეციალისტებისათვის, რომელთა მიზანია დაეუფლონ ფსიქოლოგიური შეფასების და კონსულტირების საქმიანობას. პროგრამის მიზანია მოამზადოს პროფესიონალი ფსიქოლოგი, რომელსაც მონაცემებზე და კვლევაზე დაყრდნობით შეუძლია განახორციელოს ფსიქოლოგიური შეფასება და მოზრდილთა ფსიქოლოგიური კონსულტაცია. პროგრამა აქცენტს აკეთებს კონსულტანტი-კლინეტისათვის საჭირო როგორც სამეცნიერო და გამოყენებითი მასალის ათვისებაზე, ვერბალური და არავერბალური უნარების განვითარებაზე და სწავლება მიმდინარეობს, როგორც თეორიული, ასევე გამოცდილებითი (კლინიკური პრაქტიკა სუპერვიზიით) სწავლების გზით. პროგრამის დასრულებისათვის სამაგისტრო ნაშრომის დაცვა აუცილებელია. 

სასწავლო პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრების იქნებიან მომზადებული პროფესიულ დონეზე განახორციელონ ფსიქოლოგიური შეფასება/დიაგნოსტირება, შექმნან საკვლევი მეთოდიკა კონკრეტული სიტუაციისათვის, ჩაატარონ ინტერვიუ, დაწერონ ანგარიში და შეადგინონ კლიენტის დოსიე, დაგეგმონ ფსიქოლოგიური ინტერვენცია და იმუშაონ, როგორც ეთიკურმა და კომპეტენტურმა პროფესიონალებმა. მაგისტრის ხარისხის მქონეს ექნება ფსიქოლოგიური კვლევისა და შეფასების, საქმის წარმოების და მენეჯმენტის აუცილებელი უნარები.  

სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრს შეეძლება იმუშაოს ნებისმიერ ორგანიზაციაში, რომელიც ორიენტირებულის ფსიქიკური ჯანმრთელობის, რეაბილიტაციის, სადიაგნოსტიკო და საექსპერტო ფსიქოლოგიური შეფასების, პერსონალის შერჩევის, რისკ-ჯგუფების და დაუცველი მოსახლეობისათვის პროფესიული დახმარების გაწევაზე. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვებისათვის აუცილებელია უმაღლესი განათლების დიპლომი შესაბამისი აკადემიური ხარისხით (ბაკალავრი ან 5 წლიანი დიპლომირებული სპეციალისტი) ფსიქოლოგიაში, სოციალურ მუშაობაში, ოკუპაციურ თერაპიაში და გამონაკლისის სახით ფსიქოლოგიასთან ახლოს მდგომ დისციპლინაში, ინგლისური ენის ცოდნა B2 დონე. მაძიებელმა უნდა ჩააბაროს გამოცდა სპეციალობაში (ფსიქოლოგია), წარმოადგინოს ინგლის ური ენის ცოდნის შესაბამისი სერტიფიკატი და ან ჩააბაროს შესაბამისი გამოცდა თსუ უცხო ენების ცენტრში, წარმოადგინოს სამოტივაციო წერილი და გაიაროს გასაუბრება.



სწავლის შედეგი:

სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრს ეცოდინება თუ რა ძირითადი მოდელებით - ობიექტური და სუბიექტური საზომები - ხდება ფსიქოლოგიური შეფასების და დიაგნოსტირების განხორციელება, როგორ უნდა მოხდეს ფსიქოლოგიური კონსულტირებისათვის მონაცემებზე დაფუძნებული ინტერვენციის დაგეგმვა, როგორი ტიპის მეთოდიკები და ინტერვენციები შეიძლება იქნეს გამოყენებული სპეციფიკურ რისკ-ჯგუფებთან, როგორ უნდა მოხდეს ეთიკური სტადნარტის დაცვა ფსიქოლოგიური კონსულტირებისას სხვადასხვა ინსტიტუტებსა თუ ინდივიდუალური აქტივობის შემთხვევაში, რა ტიპის ანგარიში უნდა შედგეს ყოველი კონკრეტული შემთხვევისათვის და როგორ უნდა იყოს ეს მასალა დაცული, როგორ უნდა დაიგეგმოს გაწეული საქმიანობის მონიტორინგი და გაიზომოს პროფესიული საქმიანობის ეფექტურობა და ეფექტიანობა. 



		  





 ცოდნა და გაცნობიერება

		სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრს ექნება დარგის ღრმა და სისტემური ცოდნა. თეორიულ ცოდნასთან ერთად კურსდამთავრებული დაეუფლება  ფსიქოლოგის საქმიანობისთვის საჭირო  პროფესიული ეთიკის ნორმებს;ეცოდინება, როგორ მოიპოვოს, დაამუშავოს, გაავრცელოს და შეინახოს აკადემიური ინფორმაცია, როგორ იმუშაოს წყაროებთან და მონაცემთა ბაზებთან; მაგისტრს ექნება საკმარისი კომპეტენცია, იმისათვის, რომ პროგრამის დასრულებისთანავე სრულფასოვნად ჩაერთოს სხვადასხვა ორგანიზაციებში, რომელიც არიან დაკავშირებული ფსიქოლოგიური დახმარებისა და რეაბილიტაციის პრობლემებთან, პერსონალის შეფასებასთან, კრიზისულ ინტერვენციებთან და ქცევის დარღვევების შემთხვევაში დახმარების აღმოჩენის სერვისებთან აწარმოოს და განახორციელოს ფსიქოლოგიური შეფასებისა და კონსულტირების სრული ციკლი; გაცნობილი და ათვისებული ექნება ფსიქოლოგიური ინტერვენციების საერთაშორისო პრაქტიკის სტანდარტები. შეეძლება ზუსტად გამოადიფერენციროს საკუთარი კომპეტენციის სფერო და ადამიანს მისცეს მიმართულება მისთვის შემდგომი სერვისის მოძებნაში.



		ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება / პრაქტიკული უნარები

		ლოგიკური არგუმენტაცია და სწორი ანალიზი,  კრიტიკულ სიტუაციების რაციონალურად დაშლისა და შეფასების უნარი. 

კონსულტირების ტექნკები მინიმუმ სამი მიმართულებით - ფსიქოდინამიკური, ქცევითი და კოგნიტური.

ფსიქოლოგიური ინტერვენციის დაგეგმვის, განხორციელების, შეფასებისა და მონიტორინგის უნარი. 

 კვლევითი უნარები: შეფასებისა და დიაგნოსტირების, ასევე კონსულტირებისას პრობლემური სიტუაციის შეფასებისა და გაანალიზებისათვის დამოუკიდებლად კვლევის დაგეგმვა, ჩატარება, გაანალიზება და სარეკომენდაციო პაკეტის შემუშავება.  

ზოგადი / ტრანსფერული უნარები

აკადემიური წერის და პრეზენტაციის უნარი; 

სამუშაოს დროში ადექვატურად დაგეგმვის, განხორცილებისა და ორგაზიზაციის უნარი; 

ინფორმაციების მოძიების, გადამოწმებისა და მომზადების უნარი;        

ინფორმაციის წყაროთა განსაზღვრის უნარი;

კლიენტთან კორექტული და ეთიკური ურთიერთობების დამყარების უნარი;

არგუმენტების დამარწმუნებლად ფორმულირება და მათი ეფექტურად გამოხატვა,  როგორც წერილობით, ასევე სიტყვიერად ან სხვა ფორმებით;

საგრანტო ან სატენდერო ფორმატის, მოცულობისა და დედლაინის გათვალისწინებით მასალათა მომზადების უნარი.



		



კომუნიკაციის უნარი:



		დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის შედეგების პრეზენტაციიის უნარი აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან.

კლიენტთან და კრიზისულ სიტუაციებში კონტაქტის დამყარების და ინტერვენციის სწრაფი დაგეგმვის და განხორციელების უნარი 



		დასკვნის უნარი

		რთული და არასრული ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის შეგროვების, ანალიზის, განზოგადებისა და სინთეზის უნარი; 



		





სწავლის უნარი

		სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება და სტრატეგიულად დაგეგმვის მაღალი დონე; ცოდნის განახლებისა და ინოვაციური მეთოდების გამოყენების მზაობა.



		



ღირებულებები:



		დაიცვას და ყველაზე მაღლა დააყენოს ადამიანის უფლებებების დაცვა პროფესიულ საქმიანობაში, დაიცვას ეთიკური ნორმები და საერთაშორისო სტადნარტი ადამიანთან კვლევის ჩატარებისას; იმუშაოს ეთიკურმა და პასუხისმგებელმა პროფესიონალმა პროფესიულ გარემოში.   







სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები; 

ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი;

წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს სტუდენტთა მიერ საშინაო დავალებების (სტატიების და სხვა საკითხავი მასალის ანოტაციების მომზადება, კლინიკური ქეისების და ერთი და იგივე ნოზოლოგიისათვის სხვადასხვა თეორიებისა და მიდგომების დამუშავება), შესრულებას და აუდიტორიაში წაკითხვა-განხილვას; ასევე გულისხმობს ინტერვიუს ჩატარებას თუ ტრანსკრიპტის დაწერას.

დისკუსია/დებატები – დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა ჩართულობის ხარისხსა და აქტივობას. თემატური დისკუსია განსაზღვრულია რამოდენიმე კურსისათვის როგორც აუცილებელი კომპონენტი.

ჯგუფური მუშაობა - ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს სტუდენტთა ჯგუფებად დაყოფას და მათთვის სასწავლო დავალების მიცემას. ჯგუფის წევრები ინდივიდუალურად ამუშავებენ საკითხს და პარალელურად უზიარებენ მას ჯგუფის დანარჩენ წევრებს. დასახული ამოცანიდან გამომდინარე შესაძლებელია ჯგუფის მუშაობის პროცესში წევრებს შორის მოხდეს ფუნქციების გადანაწილება. ეს სტრატეგია უზრუნველყოფს ყველა სტუდენტის მაქსიმალურჩართულობას სასწავლო პროცესში. 

წიგნზე მუშაობის მეთოდი 

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - სასწავლო მეთოდი, რომელიც ახალი ცოდნის მიღების და ინტეგრაციის პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს პრობლემას.

შემთხვევის ანალიზი (Case study) - პროფესორი სტუდენტებთან ერთად ლექციაზე განიხილავს კონკრეტულ შემთხვევებს - მაგალითებს კლინიკიდან (კლასიკური და იშვიათი შემთხვევები)რომლებსაც ყოველმხრივ და საფუძვლიანად შეისწავლიან. 

როლური და სიტუაციური თამაშები - ფსიქოლოგი-კონსულტანტის, კლიენტისა და დამკვირვებლის როლური მოდელებით სტუდენტს საშუალებას აძლევს სხვადასხვა პოზიციიდან შეხედოს სიტუაციას და ეხმარება მას კლინიკური უნარების ჩამოყალიბებაში. როლური თამაშები უყალიბებს სტუდენტს გამოცდილებითი სწავლებით დააფიქსიროს განსხვავებული მდგომარეობა დიადაში ფსიქოლოგი/კლიენტი და შეძლოს საკუთარი პოზიციის დამოუკიდებლად ასახვა, როგორც წერილობით ასევე ვერბალურად.

ახსნა–განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. პროფესორს მასალის გადმოცემისას, მოჰყავსკონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით განხილვაც ხდება მოცემული თემისფარგლებში.

ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს პროფესორისა და სტუდენტის აქტიურ ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულდატვირთვას იძენს თეორიული მასალის პრაქტიკული ინტერპრეტაცია.

პროფესორი შესაძლოა იყენებდეს ზემოთჩამოთვლილ ერთ ან რამდენიმე მეთოდს ან ნებისმიერ სხვა მეთოდს კონკრეტული სასწავლო ამოცანიდან გამომდინარე



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა;

(A) 91 -100 ფრიადი
(B) 81 -90 ძალიან კარგი
(C) 71 -80 კარგი
(D) 61 -70 დამაკმაყოფილებელი
(E) 51 - 60 საკმარისი
(FX) 41 - 50 ვერ ჩააბარა, სტუდენტს ეძლევა საბოლოო გამოცდის ერთხელ გადაბარების უფლება
(F) 0 – 40 ჩაიჭრა, სტუდენტმა კრედიტის მიღებისთვის თავიდან უნდა გაიაროს კურსი



საკონტაქტო პირი: მარინე ჩიტაშვილი



სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები (Mass Communication and Media Studies);

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევების მაგისტრი (MA in Mass Communications and Media Studies). 

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:  120

სწავლების ენა: ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია მოამზადოს მედიის და მასკომუნიკაციის მკვლევარი, რომელიც მომავალში, შეძლებს ახალი ცოდნის კონტრიბუციას აკადემიურ სფეროში.  სამაგისტრო პროგრამა შესაძლებლობას მისცემს სტუდენტს ინდივიდუალური ინტერესის მიხედვით განივითაროს პროფესიული უნარები. თავის მხრივ, თითოეული მაგისტრანტის წვლილი მნიშვნელოვანი იქნება უნივერსიტეტში მასკომუნიკაციის და მედიის კვლევების რესურსის განვითარებაში. 

პროგრამის მიზანია ადგილობრივი და საერთაშორისო მედიის კვლევებისა და ურთიერთშედარების საფუძველზე, დააკვირდეს და შეისწავლოს დემოკრატიზაციის დინამიკა (განსაკუთრებით პოსტ-საბჭოთა პერიოდში) მულტიმედიაში, მედიის როლი საზოგადოების და კულტურის ტრანსფორმაციის საქმეში. პროგრამის მიზანია ისეთი აქტუალური მიმართულებების კვლევა, როგორიცაა: ახალი მედია, სამოქალაქო ჟურნალისტიკა, დემოკრატია და მულტიმედია, პოსტსაბჭოთა საქართველო და საინფორმაციო ომები, მედიის როლი დემოკრატიის მშენებლობის პროცესში და სხვ. ამ მხრივ, სამაგისტრო პროგრამა მიმზიდველი იქნება უცხოური უნივერსიტეტებისთვის და მკვლევრებისთვის. პროგრამა, ასევე,  ფოკუსირებულია მედია-ინსტიტუტებისა და მედია-ტექსტის ანალიზსა და კრიტიკაზე. 

პროგრამის მოქნილობას განაპირობებს საკვლევი თემატიკის მრავალფეროვნება. მაგისტრი დარგობრივი ჟურნალისტიკის მიმართულებითაც გაიღრმავებს ცოდნას, შეძლებს თავისი კვლევითი პოტენციალის განვითარებას ან/და ამ რესურსის პრაქტიკულად გამოყენებას. 

მომავალი მკვლევრები სიღრმისეულად გაიაზრებენ იმ მულტიდისციპლინარულ კონტექსტს, რომელიც მედიის განვითარებას და მედიისგან უკუგებას განაპირობებს. ასევე, სიღრმისეულად გაეცნობიან საზოგადოებასთან ურთიერთობის და კომუნიკაციის სტრატეგიებს, ინტერპერსონალურ კომუნიკაციებს, გაანალიზებენ მედიის სოციალურ და კულტურულ ზემოქმედებას და სხვ.  

ეს სამაგისტრო პროგრამა გულისხმობს საკვლევი თემის არა თავიდან სწავლებას, არამედ მის სიღრმისეულ შესწავლას. მესამე სემესტრში, სტუდენტები წარმოადგენენ  სამაგისტრო ნაშრომის ნაწილს, კვლევის დიზაინს. დასრულებულ ნაშრომს კი მომდევნო სემესტრის მანძილზე ინტენსიური კვლევის შედეგად  დაასრულებენ. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: პროგრამაზე დაიშვებიან აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლის ბაკალავრის ხარისხის მქონე აბიტურიენტები. მათ არ მოეთხოვებათ სამუშაო გამოცდილება, მისაღები გამოცდები ჩატარდება მიმღებკომისიასთან გასაუბრებით.

სწავლის შედეგები: პროგრამის სწავლის შედეგები უზრუნველყოფს კურსდამთავრებულთა კონკურენტუნარიანობას საგანმანათლებლო (განათლების შემდგომ საფეხურზე) და დასაქმების ბაზარზე. კურსდამთავრებული შეძლებს მუშაობის დაწყებას და/ან გაგრძელებას, ასევე საკუთარი შესაძლებლობების ადექვატურად დემონსტრირებას დამსაქმებლებთან (ყველა სახის მედიასა და საინფორმაციო სამსახურში, პრესასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურებში, ანალიტიკურ–საკონსულტაციო სააგენტოებში, მედიის და კომუნიკაციების კვლევით ორგანიზაციებში, სარეკლამო სააგენტოებსა  და მედია–მონიტორინგის კომპანიებში). ასევე, შეძლებს მიღებული ცოდნის გამოყენებას მომიჯნავე სპეციალობით დასაქმებისთვის. 

პროგრამა  მიეხმარება მაგისტრანტებს აკადემიურ და პროფესიულ წინსვლაში. იგი შეძლებს მონაწილეობა მიიღოს კვლევების მომზადებაში და ასევე, დამოუკიდებლად აწარმოოს მედია-კვლევები. მომზადებული იქნება ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობისთვის. 

მაგისტრატურაში მიღებული ცოდნის საფუძველზე კურსდამთავრებული შეძლებს აკადემიური სწავლის გაგრძელებას და კარიერის დაწყებას დოქტურანტურაში. 

მაგისტრანტის მიერ მომზადებული სამაგისტრო ნაშრომი წარმოადგენს ერთგვარ პორტფოლიოს, რომელსაც ის მომავალში ასევე წარუდგენს პოტენციურ დამსაქმებელს. მაგისტრანტები იმუშავებენ მედიის ანალიზსა და კრიტიკაზე, მედია–მონიტორინგზე, კვლევებზე დაყრდნობით შეიმუშავებენ რეკომენდაციებს  დამსაქმებლებისთვის, რომელიც მათ წარედგინებათ გაცნობის და უკუგების მოლოდინით.  სამაგისტრო კვლევები მნიშვნელოვანი კონტრიბუცია იქნება უნივერსიტეტისთვის ამ მიმართულებით კვლევითი და აკადემიური პოტენციალის განვითარებისთვის. 

პროგრამა მეტწილად შრომის ბაზარზე, მის მოთხოვნებზე, და ასევე, მის განვითარებაზეა ორიენტირებული (რაც თავისთავად გულისხმობს ბაზრის ზეგავლენას კვლევით პოტენციალზე). პროგრამის სტრუქტურა გამოყენებითი კვლევების წარმოებაზეა ფოკუსირებული. კვლევებს პრაქტიკული ღირებულება ექნება დამსაქმებლისთვის, თუმცა, ეს ბუნებრივია არ გამორიცხავს პროგრამის განვითარებაში ფუნდამენტური კვლევის მნიშვნელობას. 

დღესდღეისობით, შრომის ბაზარს ესაჭიროება ხარისხიანი მედია–კვლევები. ამ მიმართულებით არაერთ პროგრამას ახორციელებს ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაცია. სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში, წარმოებული ხარისხიანი მედია–კვლევები დაეხმარება მედია–ბაზარს საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრებასა და არსებული ხარვეზების გამოსწორებაში. 

მასკომუნიკაციის და მედიის მკვლევრები შრომის ბაზარზეც სულ უფრო მოთხოვნადი ხდება. ამას ადასტურებს სხვადასხვა გრანტები, რომლებიც გაიცემა მედიის–მონიტორინგის და მედიის–კვლევების წარმოების მოთხოვნის მიმართულებით სხვადასხვა ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან. კონკურენციის პირობებში,  მულტიდისციპლინური კომპეტენციების მქონე კადრის არჩევა დამსაქმებლისთვის დამატებითი მოტივაციაა. 

პროგრამის მოლოდინები რეალისტურია. გასულ სასწავლო წელს, მომზადებული სამაგისტრო ნაშრომების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ ახალ, მოდიფიცირებულ სამაგისტრო პროგრამაზე არსებობს მზარდი კვლევითი პოტენციალი და ინტერესი მასკომუნიკაციის და მედიის კვლევების მიმართულებით. ასევე, აჩენს გონივრულ მოლოდინს, რომ შეიქმნება ღირებული პროდუქცია, რომელიც სასარგებლო იქნება დარგის განვითარებისთვის. 

მაგისტრანტები შეისწავლიან მასკოკომუნიკაციის და მედიის კვლევების განხორციელებას აუხლესი მეთოდებით და მიდგომებით, შეძლებენ მედია-ტექსტის და კვლევების მომზადებისთვის ამოცანების, საკვლევი კითხვების, ჰიპოთეზების  სწორად იდენტიფკაციას, კვლევის პერსპექტივის დასახვას, რეკომენდაციების შემუშავებას. ასევე, დადგენილ დედლაინზე მუშაობას, ინდივიდუალური დროის სწორი მართვას და აუდიტორიაზე ორიენტაცია, მოსაზრებების, არგუმენტების ჩამოყალიბებას და მეცნიერულად დასაბუთებას, ინფორმაციის მრავალგანზომილებაში აღქმა–ანალიზს და ტრანსფერს, მედიის მრავალფეროვნების, სფეროს მულტიდისციპლინურ კონტექსტში დანახვას და სხვ.

მაგისტრი შეითვისებს შემდეგ კომპეტენციებს:  

		ცოდნა და გაცნობიერება



		· სიღრმისეულად იცნობს მულტიმედიის შესაძლებლობებს, მედიის და მასკომუნიკაციის კვლევის მეთოდებს, ჟურნალისტიკის და მასობრივი კომუნიკაციის თეორიულ საფუძვლებს და განვითარების ისტორიას;

· სიღრმისეულად იცნობს საზოგადოების სტრუქტურას და მისი ინფორმირებისთვის და ჯანსაღი სოციალური ფუნქციონირებისთვის აუცილებელ მოთხოვნებს და დამოკიდებულებებს. 

· გაცნობიერებული აქვს მედიის და მედია-მკვლევარის როლი და მნიშვნელობა საზოგადოებაში;



		ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი



		· შეუძლია კონკურენტულ გარემოში საკუთარი შესაძლებლობების განვითარება და რეალიზება, მიღებული ცოდნის დ აუნარ-ჩვევების პრაქტიკაში გამოყენება, აკადემიური საქმიანობის დაწყება; 

· შეუძლია მასკომუნიკაციის და მედია–კვლევის (მათ შორის მედია–მონიტორინგის) დაგეგმვა, განხორციელება და დროის სწორად მართვა;

· შეუძლია კვლევის დიზაინის სწორად აგება; თემის აქტუალობის განსაზღვრა და დასაბუთება; კვლევის მეთოდების შერჩევა და გამოყენება და სხვ.

· შეუძლია ახალი იდეების, ჰიპოთეზების და თეორიების ჩამოყალიბება და გამოკვლევა; შეუძლია მედიის და მასკომუნიკაციის კვლევების განხორციელება აუხლესი მეთოდებით და მიდგომებით, ამოცანების, საკვლევი კითხვების, ჰიპოთეზების  სწორად იდენტიფკაცია, საკვლევი თემის პერსპექტივის დასახვა, ძირითადი მიგნებების იდენტიფიცირება, რეკომენდაციების შემუშავება და სხვ. 

· შეუძლია სამეცნიერო ლიტერატურის დამუშავება;

· აქვს აკადემიური წერის უნარი, რომელსაც იყენებს სამეცნიერო მუშაობისას; 

· შეუძლია დამოუკიდებლად და გუნდურად მუშაობა კვლევის წარმოებისას; 

· აქვს შედეგზე ორიენტაციის უნარი;



		დასკვნის უნარი



		· აქვს მასკომუნიკაციის და მედია-კვლევის მომზადებისთვის ამოცანების, პრიორიტეტების, პრობლემის სწორად იდენტიფკაციის, გააზრების, სამართლიანად რეაგირების უნარი;

· აქვს არგუმენტირებული მსჯელობის, განმარტების, ანალიზისა და სინთეზისუნარი;

· აქვს კრიტიკული აზროვნების უნარი და შეუძლია შეაფასოს მედია-გაშუქების, მედია-ინსტიტუტების ფუნქციონირების სტანდარტები .  

· შეუძლია დაასაბუთოს კვლევის პრაქტიკული ღირებულება დაინტერესებული მხარეებისთვის; 



		კომუნიკაციის უნარი



		· კვლევითი სამუშაოს წარმართვისას, შეუძლია შესაბამის წყაროებთან, კოლეგებთან, ფართო საზოგადოებასთან და სხვა დაინტერესებულ პირებთან კომუნიკაციის დამყარება; 

· შეუძლია კვლევითი საქმიანობისას კომუნიკაციის სწორად წარმართვა, ინტერვიუების დაგეგმვა, მოდერატორობა;

· აქვს კითხვის სწორად დასმის და მოსმენის უნარი; 

· აქვს ინფორმაციის გადმოცემის/პრეზენტაციის უნარი. 

· აქვს აუდიტორიაზე/მომხმარებელზე ორიენტაციის უნარი; 

· აქვს მულტიმედიის აღქმის და სიღრმისეული შესწავლის უნარი;

· შეუძლია საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება პროფესიულ დონეზე კომუნიკაციისათვის და სამეცნიერო კვლევისთვის.



		სწავლის უნარი



		· შეუძლია მიღებული ცოდნა გამოიყენოს, როგორც მყარი საფუძველი მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლისთვის, აკადემიურ სფეროში ახალი ცოდნის დისტრიბუციისთვის, დამატებითი დარგობრივი და მულტიდისციპლინარული ცოდნის მიღებისა და გაღრმავებისთვის, 

· შეუძლია არჩევანის გაკეთება მომავალი კვლევის დაგეგმვის, კვლევის პერსპექტივის საჭიროებების კუთხით.  

· აქვს სხვადასხვა წყაროებთან მუშაობის, ლიტერატურის, დოკუმენტების დამუშავება-შესწავლის უნარი;   



		ღირებულებები



		მედიის და კომუნიკაციის მკვლევარი მოწოდებულია შექმნას საზოგადოებისთვის ღირებული ახალი ცოდნა. კონკურენტულ სამეცნიერო გარემოში, ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან, მედია ინსტიტუტებთან თანამშრომლობის გზით, ხელი შეუწყოს როგორც მედიის განვითარებას, ასევე დემოკრატიული საზოგადოების წინსვლას. 

კურსდამთავრებულს გააზრებული ექნება მასკომუნიკაციის და მედიის მკვლევარის როლი და მნიშვნელობა ცოდნაზე დაფუძნებული საზოგადოების მშენებლობაში.







სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სტუდენტზე და შრომის ბაზარზე ორიენტირებული სწავლების განხორციელება მოიცავს სწავლის შედეგების მიღწევის სხვადასხვა მეთოდებს: ბრეინსტორმინგებს, ლექცია-სემინარებს და სამუშაო ჯგუფებს, პრაქტიკულ დავალებებს, როლურ და სიტუაციურ თამაშებს, შემთხვევების ახალიზს, დისკუსიებს, მომზადებული კვლევითი პროექტების პრეზენტაციებს, რომელთა გაზომვადი შედეგები აისახება შეფასების სისტემაში. ინტერაქტიური და მოქნილი სწავლების პროცესის დაგეგმვისთვის და შეფასების სისტემის მეტი გამჭვირვალობისთვის, გამოიყენება თსუ–ს ელექტრონული სწავლების პორტალი (e-learning.tsu.ge)

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: სტუდენტების შეფასების პროცედურები შესაბამისობაშია საქართველოს კანონმდებლობასთან და უნივერსიტეტის წესდებასთან. სტუდენტი ყოველ საგანში მოწმდება ECTS–ის სისტემით (კრედიტის მინიჭების საფუძველზე), 100-ქულის ფარგლებში. შეფასების მეთოდებით ადექვატურად მოწმდება პროგრამაში განსაზღვრული სწავლის შედეგების მიღწევა. შეფასებისას გამოყენებულია მრავალფეროვანი კომპონენტები, მაგ: აქტიურობა, შუალედური შემოწმებება, პრაქტიკული და კვლევითი დავალებები, დასკვნითი გამოცდა, პრეზენტაციები და სხვ. კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე, გამოცდაში გათვალისწინებულია წერითი კომპონენტი ან წერითი და ზეპირი კომპონენტი. სტუდენტები ფასდებიან მიღებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე. შუალედური გამოკითხვების ნაწილი ონ–ლაინ რეჟიმით ხორციელდება (თსუ–ს ელექტრონული სასწავლო პორტალის გამოყენებით). სამაგისტრო ნაშრომში კრედიტის მინიჭება ხორციელდება ნაშრომისადმი დადგენილი მოთხოვნების და პროცედურების შესრულების შემთხვევაში.

		შეფასების სისტემა



		A

		91 -100 

		ფრიადი



		B

		81 -90 

		ძალიან კარგი



		C

		71 -80 

		კარგი



		D

		61 -70 

		დამაკმაყოფილებელი



		E

		51 - 60 

		საკმარისი



		FX

		41 - 50 

		ვერ ჩააბარა, სტუდენტს ეძლევა საბოლოო გამოცდის ერთხელ გადაბარების უფლება



		F

		0 – 40 

		ჩაიჭრა, სტუდენტმა კრედიტის მიღებისთვის თავიდან უნდა გაიაროს კურსი







საკონტაქტო პირი: მარიამ გერსამია









პროგრამის სახელწოდება:              სოციოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა

                                                                    Master  Programm in Sociology

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:      სოციოლოგიის მაგისტრი

                                                                    Master of Sociology 

სწავლების საფეხური:                  მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 კრედიტი

სწავლების ენა:                            ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის კომპეტენციების გამომუშავებასა და დასაქმების სფეროს განსაზღვრაზე: 

სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია სოციოლოგიურ თეორიებსა და სოციოლოგიური კვლევის მეთოდოლოგიაში ცოდნის გაღრმავება.  გარდა ამისა, პროგრამა მოწოდებულია სტუდენტებს განუვითაროს პრაქტიკული სოციოლოგიური კვლევის ჩატარების უნარ–ჩვევები.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

· მინიმუმ ბაკალავრის ხარისხი;

· საერთო სამაგისტრო გამოცდა;

· გამოცდა სოციოლოგიაში;

სწავლის შედეგი:

ცოდნა და გაცნობიერება - სოციოლოგიის მაგისტრატურის  კურსდამთავრებულს ექნება ღრმა და ადეკვატური ცოდნა სოციოლოგიის ისტორიის, ძირითადი სოციოლოგიური ცნებების, თეორიული მიდგომებისა და სოციალური კვლევის მეთოდების შესახებ. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - ექნება უნარი, გააცნობიეროს და განსაზღვროს სხვადასხვა სოციალური პრობლემის კვლევის გზები და ჩამოაყალიბოს ზოგიერთი რეკომენდაცია ამ პრობლემების გადასაჭრელად. ექნება უნარი, ჩაერთოს სხვადასხვა მეთოდით წარმართულ კვლევით პროექტებში როგორც რიგითი მკვლევარი და ხარისხიანად აწარმოოს კვლევის თავისი ნაწილი არსებული ეთიკური და პროფესიული სტანდარტების დაცვით; შეუძლია შეიმუშაოს და განახორციელოს საკუთარი კვლევითი პროექტი სამეცნიერო ხელმძღვანელის ზედამხედველობის ქვეშ. 

დასკვნის უნარი - მაგისტრატურის კურსდამთავრებულს შეეძლება, რომ პირველადი სოციოლოგიური ინფორმაციის დამუშავების და გაანალიზების საფუძველზე გააკეთოს დასკვნები შესასწავლი პრობლემის არსის, მისი გადაჭრის გზების შესახებ. 

კომუნიკაციის უნარი - მაგისტრატურის კურსდამთავრებულს შეეძლება კომუნიკაცია დაამყაროს ყველა იმ ადამიანთან, რომელიც მისი კვლევის ობიექტს წარმოადგენენ (რესპონდენტები, ექსპერტები, სხვადსახვა სამიზნე ჯგუფების წარმომადგენლები და სხვ.). მას განვითარებული ექნება სოციალური უნარები, კერძოდ, შეეძლება ჯგუფური მუშაობა, მათ შორის, ინტერდისციპლინარულ ჯგუფში მუშაობა. ბაკალავრს შეეძლება, აგრეთვე, კომუნიკაცია უცხო ენაზე (B1 დონე)

ღირებულებები, რომლესაც შეიძენენ პროგრამის დასრულების შემდეგ:: 

· პროფესიული ეთიკის პრინციპების პატივისცემა

· კვლევის ობიექტის (ადამიანები, ჯგუფები) უფლებების, პირველ რიგში, მათი ანონიმურობის დაცვა

· პლაგიატის უარყოფა

· ქსენოფობიური და ეთნოცენტრისტული დამოკიდებულებების უარყოფა; განსხვავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების დაფასება და პატივისცემა;

კურსდამთავრებულებს, აგრეთვე, გამომუშავებული ექნებათ ზოგადი (ტრანსფერული) -აბსტრაქტული აზროვნების, მოვლენათა კრიტიკული ანალიზისა და სინთეზის, ახალი იდეების გენერირების, ცოდნის მუდმივი განახლების, სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოძიებისა და ანალიზის, დისკუსიის წარმართვის, საკუთარი ნაშრომისა და მოსაზრებების საჯარო წარდგენის  - უნარები.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: შედეგების მისაღწევად გამოყენებული იქნება სწავლებისა და სწავლის შემდეგი მეთოდები: 



1. ვერბალური, ანუ  ზეპირსიტყვიერი მეთოდი;

2. წიგნზე მუშაობის მეთოდი; 

3. წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, რეფერატის, ან ესსეს შესრულება,  და ა.შ.;

4. პრაქტიკული მეთოდები, რომლებიც სტუდენტს პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს ჩამოუყალიბებს: სასწავლო და პედაგოგიური პრაქტიკა, საველე მუშაობა და სხვ.



სწავლების პროცესში გამოყენებული იქნება, აგრეთვე, ისეთი მეთოდები, როგორიცაა:

   

1. დისკუსია, დებატები;

2. ჯგუფური მუშაობა (cooperative/ collaborative);

3. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL);

4. შემთხვევის ანალიზი; 

5. გონებრივი იერიში (Brain storming);

6. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება.



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის გაწეული შრომის შეფასება ითვალისწინებს გარკვეულ თანაფარდობას შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას შორის. თითოეული სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება ხორციელდება 100–ქულიანი სისტემით. შუალედური შეფასებები შეიძლება დაეყრდნოს შემდეგ აქტოვობებს: 

· აქტიურობა სასემინარო, ან პრაქტიკულ მეცადინეობაზე

· საკონტროლო სამუშაო

· საპრეზენტაციოდ მომზადებული მოხსენება

· წერითი და ზეპირი საშინაო დავალებები

· შუალედური გამოცდა

· საბოლოო გამოცდა

და სხვა.



დაუშვებელია დასკვნითი გამოცდის შეფასება 40 ქულაზე მეტით.



საკონტაქტო პირი: იაგო კაჭკაჭიშვილი





































პროგრამის დასახელება: სამაგისტრო პროგრამა გენდერის კვლევაში (Master’s (MSocSc) Program in Gender Studies)



მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: გენდერის კვლევის მაგისტრი Master of Social Sciences (MSocSc) in Gender Studies



სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით

ხარისხის მინიჭების პირობაა 120 კრედიტის (ECTS) დაგროვება  სასწავლო კურსებით (80 კრედიტი), კვლევითი სემინარითა და პრაქტიკით (10 კრედიტი), სამაგისტრო შრომით (30 კრედიტი).

სწავლის ხანგრძლივობაა 2 აკადემიური წელიწადი (2011 წლის სექტემბერი -  2013 წლის ივნისი), ანუ ოთხი აკადემიური სემესტრი.



სწავლების ენა: ქართული



პროგრამის მიზანი

პროგრამა ინტერდისციპლინარულია და მიზნად ისახავს:

· მისცეს სტუდენტებს უახლესი ცოდნა გენდერის, როგორც სოციალური, კულტურული, პოლიტიკური და ეკონომიკური ფენომენის შესახებ;

· განუვითაროს მათ კვლევისა და ანალიზის უნარი;

· მოამზადოს ისინი გენდერის საკითხებზე პრაქტიკული მუშაობისათვის. 

სამაგისტრო პროგრამა გენდერის კვლევებში არის ამ დარგში პირველი და ერთადერთი სამაგისტრო პროგრამა მთელ კავკასიაში. პროგრამის ჩამოყალიბებას საფუძვლად დაედო მჭიდრო თანამშრომლობა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრს, რატგერსის უნივერსიტეტსა (აშშ, ნიუ ჯერსი) და ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის (უნგრეთი, ბუდაპეშტი) გენდერის კვლევის პროგრამებს შორის. გენდერის კვლევების ინტერდისციპლინარული სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს აქვთ უნიკალური შესაძლებლობა, მიიღონ დასავლური სტანდარტების შესაბამისი სამაგისტრო განათლება სოციალურ მეცნიერებებში; შეისწავლონ გენდერული თანასწორობის საკითხები სოციალურ-ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ჭრილში, ქალთა უფლებების ისტორიული და თანამედროვე ასპექტები, ფემინისტური თეორიები. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები 

პროგრამაზე მიღებისათვის მოითხოვება:

- ბაკალავრის ხარისხი ან დიპლომი ნებისმიერ სფეროში; სასურველია გარკვეული 

ცოდნა სოციალურ მეცნიერებებში; 

- საერთო სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარება; 

- სტანდარტული საგანაცხადო დოკუმენტაცია ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში შესვლისათვის;

- სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის საგანაცხადო ფორმის შევსება. საუნივერსიტეტო მოთხოვნების გარდა ცენტრის საგანაცხადო ფორმაში აუცილებელია მოტივაციის წერილის წარმოდგენა, რომელშიც ასახული იქნება აპლიკანტის სურვილი, მოლოდინი, მოტივაცა და ხედვა, თუ რატომ აბარებს ის კონკრეტულად ამ სპეციალობაზე. დამატებით აპლიკანტს შეუძლია წარმოადგინოს ნებისმერი რელევანტური ინფორმაცია, რომელიც ასახავს მის აქტივობას, კვალიფიკაციის დონეს ან სამუშაო გამოცდილებას სამეცნიერო ან პრაქტიკული საქმიანობის თვალსაზრისით; 

- მაგისტრანტს მოეთხოვება ინგლისური ენის ცოდნა სულ მცირე B2 დონეზე. ამ მოთხოვნის შესასრულებლად კანდიდატს შეუძლია წარმოადგინოს შესაბამისი სერტიფიკატი (TOEFL, IELTS, სხვა მათი ეკვივალენტური ტესტები), ან ჩააბაროს უცხო ენაში თსუ-ს ენათა ცენტრის მიერ ორგანიზებული სამაგისტრო მისაღები გამოცდა;

- კანდიდატთა საბოლოო შერჩევა ხდება სპეციალობაში წერითი გამოცდისა და საგანგებოდ შექმნილ კომისიასთან გასაუბრების საფუძველზე. საგამოცდო საკითებისა და შესაბამისი ბიბლიოგრაფიული რეკომენდაციების ნახვა შეიძლება სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის ვებგვერდზე. საკითხავი ლიტერატურის ელექტრონული ვერსიის მოთხოვნა შეიძლება ცენტრის ბიბლიოთეკაში.

- გამოცდების ფორმატი და საბოლოო ქულის გამოყვანის სტრუქტურა:

· წერითი გამოცდა სპეციალობაში (40 %)

· ინგლისური ენის ტესტი - B2 დონე (20%)

· გასაუბრება (40 %) 

· საერთო სამაგისტრო გამოცდა - საკმარისია გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ დადგენილი ბარიერების წარმატებით გადალახვა.

სწავლის შედეგი

პროგრამის წარმატებით დასრულების შედეგად სტუდენტი აითვისებს უახლეს ცოდნას გენდერის, როგორც სოციალური, კულტურული, პოლიტიკური და ეკონომიკური ფენომენის შესახებ; შეიძენს გენდერული თვალსაზრისით საინტერესო კვლევითი თუ პრაქტიკული პრობლემების იდენტიფიკაციის უნარსა და მათ გადასაჭრელად საჭირო თეორიულ თუ პრაქტიკულ ინსტრუმენტებს; მიიღებს  გენდერთან დაკავშირებულ სოციალურ პრობლემების გადაჭრაზე პრაქტიკული მუშაობის გამოცდილებას; გარდა ამისა, სტუდენტი განივითარებს ზოგადად კვლევისა და ანალიზის უნარს, დებატების კულტურას, აკადემიური წერის, პრეზენტაციისა და ჯგუფური მუშაობის უნარებს; მიიღებს როგორც თვისებრივი, ისე რაოდენობრივი სოციალური კვლევების დაგეგმვისა და ჩატარებისთვის აუცილებელ თეორიულ ცოდნას და გამოცდილებას. სტუდენტს ჩამოუყალიბდება მგრძნობელობა სხვადასხვა სახის სოციალური უსამართლობის მიმართ და განუვითარდება / განუმტკიცდება სოციალური სამართლიანობის იდეასთან დაკავშირებული ღირებულებები, აგრეთვე სოციალურ გარდაქმნაზე მიმართული პოლიტიკური და სიმბოლურ-კულტურული ბრძოლის მარეგულირებელი ღირებულებები; მას ასევე განუვითარდება / განუმტკიცდება განსხვავებული აზრისა თუ განსხვავებული ცხოვრების წესის პატივისცემა და ტოლერანტობა; სტუდენტი ასევე განივითარებს შემეცნებითი საქმიანობის მარეგულირებელ ისეთ ღირებულებებს, როგორიცაა ცოდნის ძიების პრიორიტეტი, მკვლევრის კეთილსინდისიერება და ობიექტურობა, აზროვნების ღიაობა.

კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტების მიერ ათვისებული ცოდნა და უნარები წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში:



		ცოდნა და გაცნობიერება

		ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება / პრაქტიკული უნარები

		ზოგადი / ტრანსფერული უნარები

		ღირებულებები



		- გენდერის კვლევის თეორიული და ფილოსოფიური საფუძვლები

- ფემინისტური და „ქვირ“ თეორიები და მათ შორის მიმართებები;

- ფემინისტური და ანტიჰომოფობიური სოციალური მოძრაობების ისტორია და ახლანდელი მდგომარეობა;

- გენდერული უსამართლობის საკითხებზე მომუშავე სამთავრობო, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების აქტივობა და სახელმძღვანელო პრინციპები;

- გენდერის სამეცნიერო კვლევის ჩატარებისა და დამუშავების ხერხები და სრულფასოვანი სამეცნიერო და ანალიტიკური კვლევის ჩატარება;

-  გენდერული პერსპექტივის გამოყენება სხვადასხვა სოოციალურ-პოლიტიკური საკითხის / პრობლემის ანალიზისას. 

		- გენდერული უსამართლობის საკითხებზე მომუშავე სამთავრობო, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების აქტივობებში მონაწილეობის უნარი;

- გენდერული უსამართლობის პრობლემების გადასაწყვეტად მიმართული პროექტების განვითარებისა და ასეთი პროექტების განსახორციელებლად საჭირო ფინანსური თუ ადამიანური რესურსების მობილიზების უნარი;

- სოციალური მეცნიერებების კვლევის მეთოდების ცოდნა და მათი სათანადო გამოყენება გენდერის პრობლემების კვლევისას;

- გენდერული პოლიტიკის ანალიზისა და პოლიტიკური რეკომენდაციების შემუშავების უნარი.



		- კრიტიკული აზროვნება;

- სამეცნიერო კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვისა და ჩატარების უნარი;

- კვლევის შედეგების წერილობით წარმოდგენის უნარი;

- კვლევის შედეგების სათანადო კომპიტერული პროგრამის გამოყენებით ზეპირი პრეზენტაციის უნარი;

- ეფექტური კომუნიკაციისა და დებატების წარმართვის უნარი;

- ჯგუფში მუშაობის უნარი;

- ქართულენოვანი და ინგლისურენოვანი ტექსტების გაგების და კრიტიკული აღქმის უნარი;

- კვლევითი თუ სოციალური პროექტების განვითარების, მათთვის დაფინანსების მოპოვებისა და განხორციელების უნარი.

		- სოციალური სამართლიანობა;

- პოლიტიკური აქტიურობა, ანგაჟირებულობა და პასუხისმგებლობა;

- განსხვავებების აღიარება და პატივისცემა / ტოლერანტობა;

- კვლევითი კეთილსინდისიერება;

- ობიექტურობა;

- აზროვნების ღიაობა და სიახლის მიმართ გახსნილობა;

- რეფლექსურობა კვლევაში;

- ცოდნის, როგორც ღირებულების გაცნობიერება.







პროგრამის კურსდამთავრებულები კარგად არიან მომზადებულები როგორც პრაქტიკულ სფეროებში დასაქმების, ისე დოქტორანტურაში აკადემიური კარიერის გაგრძელებისათვის. პროგრამის ყოფილი სტუდენტები მუშაობენ საერთაშორისო და ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებში, ასევე სამთავრობო უწყებებში ექსპერტებად, მკვლევრებად. 



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:

აღნიშნული შედეგები მიიღწევა იმით, რომ პროგრამის კურიკულუმის კურსები მიმართულია სხვადასხვა შედეგის უზრუნველყოფაზე შედეგების ოთხივე კატეგორიის გათვალისწინებით. კურსების უმრავლესობის დიზაინი ითვალისწინებს სტუდენტებისათვის შესაბამისი თეორიული ცოდნისა და გაცნობიერების გადაცემას; ასევე მათში კვლევის, აკადემიური წერის, ზეპირი კომუნიკაციისა და პრზენტაციის, აკადემიურ დებატებში მონაწილეობისა და მათი წარმართვის, ჯგუფური მუშაობის უნარების განვითარებას. სახელდობრ, გარდა თეორიული ტექსტების სოლიდური რაოდენობით შესწავლისა, სტუდენტებს მოეთხოვებათ თხზულებების, კრიტიკული რეაქციებისა და რეცენზიების წერა, პრეზენტაციების მომზადება, დისკუსიებში მონაწილეობა, ჯგუფური დავალებების მომზადება.რამდენიმე კურსი, ისევე, როგორც სამაგისტრო შრომა, ითვალისწინებს სტუდენტების მიერ დამოუკიდებელი კვლევის დაგეგმვას, ჩატარებას, და შედეგების წერილობით წარმოდგენას; ერთი კურსი ითვალისწინებს პრაქტიკული საპროექტო წინადადების მომზადებას; ხოლო სხვა კურსი ითვალისწინებს საჯარო პოლიტიკის ანალიზის ნარკვევების წერას - ეს კურსები უზრუნველყოფს სტუდენტებში თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარის განვითარებას. რამდენადაც პროგრამის კურიკულუმის შემადგენელი კურსების უმრავლესობა ასე თუ ისე ეხება გედნერული უსამართლობის საკითხებს, ისინი სტუდენტებში ავითარებს სოციალური სამართლიანობის იდეასთან დაკავშირებულ ღირებულებებს, ასევე ღირებულებებს, რომლებიც განსაზღვრავს პოლიტიკურ ანგაჟირებულობას და პასუხისმგებლობას, ანგარიშმგები და გამჭვირვალე საჯარო პოლიტიკის მოთხოვნას. ხოლო უფრო თეორიულად ორიენტირებული კურსები და კურსები, რომლებიც კვლევის მეთოდებისა და უნარების ათვისებაზეა ორიენტირებული, იმავდროულად სტუდენტებს უვითარებს კვლევითი საქმიანობის მარეგულირებელ ღირებულებებს, როგორებიცაა ცოდნის პრიორიტეტი, მკვლევრის კეთილსინდისიერება და ობიექტურობა, კვლევის რეფლექსურობა და მკვლევრის სოციალური პოზიციის პოლიტიკური შედეგების გაცნობიერება და სხვა. თუ აღნიშნული შედეგებიდან რომლის მიღწევაზეა ორიენტირებული პროგრამის კურიკულუმის შემადგენელი ესა თუ ის კურსი, წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ შედეგების რუკაში:



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა

სტუდენტის ცოდნა თითეოული კურსის ბოლოს ფასდება 100-ბალიან სკალაზე.

სტუდენტის ცოდნის შეფასება ყველა კურსში ემყარება ე.წ. მიმდინარე შეფასებას - რაც გულისხმობს იმას, რომ სტუდენტის შეფასებაში გათვალისწინებულია მისი მოსწრება მთელი სემესტრის განმავლობაში.

კურსები მოიცავს შეფასების კომპონენტების დიდ მრავალფეროვნებას: დისკუსია, პრეზენტაცია, შუალედური გამოცდა ან თხზულება, საბოლოო თხზულება, წერილობითი კრიტიკული რეაქციები საკითხავ მასალაზე, წიგნის რეცენზია, კვლევითი პროექტი, სოციალურ გარდაქმნაზე მიმართული საპროექტო წინადადების შემუშავება, საჯარო პოლიტიკის ანალიზის ნარკვევის შექმნა და სხვა. არც ერთ კურსში დასკვნითი გამოცდის ხვედრითი წილი საბოლოო შეფასებაში  არ აღემატება 40 %-ს. მხოლოდ სამაგისტრო ნაშრომის შეფასებაა დამოკიდებული ექსკლუზიურად საბოლოო პროდუქტზე.

ცალკეულ კურსებში შეფასების სისტემა აღწერილია შესაბამის სილაბუსებში, რომლებიც მოცემულია დანართების სახით.





საკონტაქტო პირი:  თამარ საბედაშვილი






























პროგრამის დასახელება: სამაგისტრო პროგრამა გენდერის კვლევაში (Master’s (MSocSc) Program in Gender Studies)



მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: გენდერის კვლევის მაგისტრი Master of Social Sciences (MSocSc) in Gender Studies



სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით

ხარისხის მინიჭების პირობაა 120 კრედიტის (ECTS) დაგროვება  სასწავლო კურსებით (80 კრედიტი), კვლევითი სემინარითა და პრაქტიკით (10 კრედიტი), სამაგისტრო შრომით (30 კრედიტი).

სწავლის ხანგრძლივობაა 2 აკადემიური წელიწადი (2011 წლის სექტემბერი -  2013 წლის ივნისი), ანუ ოთხი აკადემიური სემესტრი.



სწავლების ენა: ინგლისური



პროგრამის მიზანი

პროგრამა ინტერდისციპლინარულია და მიზნად ისახავს:

· მისცეს სტუდენტებს უახლესი ცოდნა გენდერის, როგორც სოციალური, კულტურული, პოლიტიკური და ეკონომიკური ფენომენის შესახებ;

· განუვითაროს მათ კვლევისა და ანალიზის უნარი;

· მოამზადოს ისინი გენდერის საკითხებზე პრაქტიკული მუშაობისათვის. 

სამაგისტრო პროგრამა გენდერის კვლევებში არის ამ დარგში პირველი და ერთადერთი სამაგისტრო პროგრამა მთელ კავკასიაში. პროგრამის ჩამოყალიბებას საფუძვლად დაედო მჭიდრო თანამშრომლობა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრს, რატგერსის უნივერსიტეტსა (აშშ, ნიუ ჯერსი) და ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის (უნგრეთი, ბუდაპეშტი) გენდერის კვლევის პროგრამებს შორის. გენდერის კვლევების ინტერდისციპლინარული სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს აქვთ უნიკალური შესაძლებლობა, მიიღონ დასავლური სტანდარტების შესაბამისი სამაგისტრო განათლება სოციალურ მეცნიერებებში; შეისწავლონ გენდერული თანასწორობის საკითხები სოციალურ-ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ჭრილში, ქალთა უფლებების ისტორიული და თანამედროვე ასპექტები, ფემინისტური თეორიები. 



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები 

პროგრამაზე მიღებისათვის მოითხოვება:

- ბაკალავრის ხარისხი ან დიპლომი ნებისმიერ სფეროში; სასურველია გარკვეული 

ცოდნა სოციალურ მეცნიერებებში; 

- საერთო სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარება; 

- სტანდარტული საგანაცხადო დოკუმენტაცია ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში შესვლისათვის;

- სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის საგანაცხადო ფორმის შევსება. საუნივერსიტეტო მოთხოვნების გარდა ცენტრის საგანაცხადო ფორმაში აუცილებელია მოტივაციის წერილის წარმოდგენა, რომელშიც ასახული იქნება აპლიკანტის სურვილი, მოლოდინი, მოტივაცა და ხედვა, თუ რატომ აბარებს ის კონკრეტულად ამ სპეციალობაზე. დამატებით აპლიკანტს შეუძლია წარმოადგინოს ნებისმერი რელევანტური ინფორმაცია, რომელიც ასახავს მის აქტივობას, კვალიფიკაციის დონეს ან სამუშაო გამოცდილებას სამეცნიერო ან პრაქტიკული საქმიანობის თვალსაზრისით; 

- მაგისტრანტს მოეთხოვება ინგლისური ენის ცოდნა სულ მცირე B2 დონეზე. ამ მოთხოვნის შესასრულებლად კანდიდატს შეუძლია წარმოადგინოს შესაბამისი სერტიფიკატი (TOEFL, IELTS, სხვა მათი ეკვივალენტური ტესტები), ან ჩააბაროს უცხო ენაში თსუ-ს ენათა ცენტრის მიერ ორგანიზებული სამაგისტრო მისაღები გამოცდა;

- კანდიდატთა საბოლოო შერჩევა ხდება სპეციალობაში წერითი გამოცდისა და საგანგებოდ შექმნილ კომისიასთან გასაუბრების საფუძველზე. საგამოცდო საკითებისა და შესაბამისი ბიბლიოგრაფიული რეკომენდაციების ნახვა შეიძლება სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის ვებგვერდზე. საკითხავი ლიტერატურის ელექტრონული ვერსიის მოთხოვნა შეიძლება ცენტრის ბიბლიოთეკაში.

- გამოცდების ფორმატი და საბოლოო ქულის გამოყვანის სტრუქტურა:

· წერითი გამოცდა სპეციალობაში (40 %)

· ინგლისური ენის ტესტი - B2 დონე (20%)

· გასაუბრება (40 %) 

· საერთო სამაგისტრო გამოცდა - საკმარისია გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ დადგენილი ბარიერების წარმატებით გადალახვა.

სწავლის შედეგი

პროგრამის წარმატებით დასრულების შედეგად სტუდენტი აითვისებს უახლეს ცოდნას გენდერის, როგორც სოციალური, კულტურული, პოლიტიკური და ეკონომიკური ფენომენის შესახებ; შეიძენს გენდერული თვალსაზრისით საინტერესო კვლევითი თუ პრაქტიკული პრობლემების იდენტიფიკაციის უნარსა და მათ გადასაჭრელად საჭირო თეორიულ თუ პრაქტიკულ ინსტრუმენტებს; მიიღებს  გენდერთან დაკავშირებულ სოციალურ პრობლემების გადაჭრაზე პრაქტიკული მუშაობის გამოცდილებას; გარდა ამისა, სტუდენტი განივითარებს ზოგადად კვლევისა და ანალიზის უნარს, დებატების კულტურას, აკადემიური წერის, პრეზენტაციისა და ჯგუფური მუშაობის უნარებს; მიიღებს როგორც თვისებრივი, ისე რაოდენობრივი სოციალური კვლევების დაგეგმვისა და ჩატარებისთვის აუცილებელ თეორიულ ცოდნას და გამოცდილებას. სტუდენტს ჩამოუყალიბდება მგრძნობელობა სხვადასხვა სახის სოციალური უსამართლობის მიმართ და განუვითარდება / განუმტკიცდება სოციალური სამართლიანობის იდეასთან დაკავშირებული ღირებულებები, აგრეთვე სოციალურ გარდაქმნაზე მიმართული პოლიტიკური და სიმბოლურ-კულტურული ბრძოლის მარეგულირებელი ღირებულებები; მას ასევე განუვითარდება / განუმტკიცდება განსხვავებული აზრისა თუ განსხვავებული ცხოვრების წესის პატივისცემა და ტოლერანტობა; სტუდენტი ასევე განივითარებს შემეცნებითი საქმიანობის მარეგულირებელ ისეთ ღირებულებებს, როგორიცაა ცოდნის ძიების პრიორიტეტი, მკვლევრის კეთილსინდისიერება და ობიექტურობა, აზროვნების ღიაობა.

კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტების მიერ ათვისებული ცოდნა და უნარები წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში:



		ცოდნა და გაცნობიერება

		ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება / პრაქტიკული უნარები

		ზოგადი / ტრანსფერული უნარები

		ღირებულებები



		- გენდერის კვლევის თეორიული და ფილოსოფიური საფუძვლები

- ფემინისტური და „ქვირ“ თეორიები და მათ შორის მიმართებები;

- ფემინისტური და ანტიჰომოფობიური სოციალური მოძრაობების ისტორია და ახლანდელი მდგომარეობა;

- გენდერული უსამართლობის საკითხებზე მომუშავე სამთავრობო, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების აქტივობა და სახელმძღვანელო პრინციპები;

- გენდერის სამეცნიერო კვლევის ჩატარებისა და დამუშავების ხერხები და სრულფასოვანი სამეცნიერო და ანალიტიკური კვლევის ჩატარება;

-  გენდერული პერსპექტივის გამოყენება სხვადასხვა სოოციალურ-პოლიტიკური საკითხის / პრობლემის ანალიზისას. 

		- გენდერული უსამართლობის საკითხებზე მომუშავე სამთავრობო, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების აქტივობებში მონაწილეობის უნარი;

- გენდერული უსამართლობის პრობლემების გადასაწყვეტად მიმართული პროექტების განვითარებისა და ასეთი პროექტების განსახორციელებლად საჭირო ფინანსური თუ ადამიანური რესურსების მობილიზების უნარი;

- სოციალური მეცნიერებების კვლევის მეთოდების ცოდნა და მათი სათანადო გამოყენება გენდერის პრობლემების კვლევისას;

- გენდერული პოლიტიკის ანალიზისა და პოლიტიკური რეკომენდაციების შემუშავების უნარი.



		- კრიტიკული აზროვნება;

- სამეცნიერო კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვისა და ჩატარების უნარი;

- კვლევის შედეგების წერილობით წარმოდგენის უნარი;

- კვლევის შედეგების სათანადო კომპიტერული პროგრამის გამოყენებით ზეპირი პრეზენტაციის უნარი;

- ეფექტური კომუნიკაციისა და დებატების წარმართვის უნარი;

- ჯგუფში მუშაობის უნარი;

- ქართულენოვანი და ინგლისურენოვანი ტექსტების გაგების და კრიტიკული აღქმის უნარი;

- კვლევითი თუ სოციალური პროექტების განვითარების, მათთვის დაფინანსების მოპოვებისა და განხორციელების უნარი.

		- სოციალური სამართლიანობა;

- პოლიტიკური აქტიურობა, ანგაჟირებულობა და პასუხისმგებლობა;

- განსხვავებების აღიარება და პატივისცემა / ტოლერანტობა;

- კვლევითი კეთილსინდისიერება;

- ობიექტურობა;

- აზროვნების ღიაობა და სიახლის მიმართ გახსნილობა;

- რეფლექსურობა კვლევაში;

- ცოდნის, როგორც ღირებულების გაცნობიერება.







პროგრამის კურსდამთავრებულები კარგად არიან მომზადებულები როგორც პრაქტიკულ სფეროებში დასაქმების, ისე დოქტორანტურაში აკადემიური კარიერის გაგრძელებისათვის. პროგრამის ყოფილი სტუდენტები მუშაობენ საერთაშორისო და ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებში, ასევე სამთავრობო უწყებებში ექსპერტებად, მკვლევრებად. 



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:

აღნიშნული შედეგები მიიღწევა იმით, რომ პროგრამის კურიკულუმის კურსები მიმართულია სხვადასხვა შედეგის უზრუნველყოფაზე შედეგების ოთხივე კატეგორიის გათვალისწინებით. კურსების უმრავლესობის დიზაინი ითვალისწინებს სტუდენტებისათვის შესაბამისი თეორიული ცოდნისა და გაცნობიერების გადაცემას; ასევე მათში კვლევის, აკადემიური წერის, ზეპირი კომუნიკაციისა და პრზენტაციის, აკადემიურ დებატებში მონაწილეობისა და მათი წარმართვის, ჯგუფური მუშაობის უნარების განვითარებას. სახელდობრ, გარდა თეორიული ტექსტების სოლიდური რაოდენობით შესწავლისა, სტუდენტებს მოეთხოვებათ თხზულებების, კრიტიკული რეაქციებისა და რეცენზიების წერა, პრეზენტაციების მომზადება, დისკუსიებში მონაწილეობა, ჯგუფური დავალებების მომზადება.რამდენიმე კურსი, ისევე, როგორც სამაგისტრო შრომა, ითვალისწინებს სტუდენტების მიერ დამოუკიდებელი კვლევის დაგეგმვას, ჩატარებას, და შედეგების წერილობით წარმოდგენას; ერთი კურსი ითვალისწინებს პრაქტიკული საპროექტო წინადადების მომზადებას; ხოლო სხვა კურსი ითვალისწინებს საჯარო პოლიტიკის ანალიზის ნარკვევების წერას - ეს კურსები უზრუნველყოფს სტუდენტებში თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარის განვითარებას. რამდენადაც პროგრამის კურიკულუმის შემადგენელი კურსების უმრავლესობა ასე თუ ისე ეხება გედნერული უსამართლობის საკითხებს, ისინი სტუდენტებში ავითარებს სოციალური სამართლიანობის იდეასთან დაკავშირებულ ღირებულებებს, ასევე ღირებულებებს, რომლებიც განსაზღვრავს პოლიტიკურ ანგაჟირებულობას და პასუხისმგებლობას, ანგარიშმგები და გამჭვირვალე საჯარო პოლიტიკის მოთხოვნას. ხოლო უფრო თეორიულად ორიენტირებული კურსები და კურსები, რომლებიც კვლევის მეთოდებისა და უნარების ათვისებაზეა ორიენტირებული, იმავდროულად სტუდენტებს უვითარებს კვლევითი საქმიანობის მარეგულირებელ ღირებულებებს, როგორებიცაა ცოდნის პრიორიტეტი, მკვლევრის კეთილსინდისიერება და ობიექტურობა, კვლევის რეფლექსურობა და მკვლევრის სოციალური პოზიციის პოლიტიკური შედეგების გაცნობიერება და სხვა. თუ აღნიშნული შედეგებიდან რომლის მიღწევაზეა ორიენტირებული პროგრამის კურიკულუმის შემადგენელი ესა თუ ის კურსი, წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ შედეგების რუკაში:



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა

სტუდენტის ცოდნა თითეოული კურსის ბოლოს ფასდება 100-ბალიან სკალაზე.

სტუდენტის ცოდნის შეფასება ყველა კურსში ემყარება ე.წ. მიმდინარე შეფასებას - რაც გულისხმობს იმას, რომ სტუდენტის შეფასებაში გათვალისწინებულია მისი მოსწრება მთელი სემესტრის განმავლობაში.

კურსები მოიცავს შეფასების კომპონენტების დიდ მრავალფეროვნებას: დისკუსია, პრეზენტაცია, შუალედური გამოცდა ან თხზულება, საბოლოო თხზულება, წერილობითი კრიტიკული რეაქციები საკითხავ მასალაზე, წიგნის რეცენზია, კვლევითი პროექტი, სოციალურ გარდაქმნაზე მიმართული საპროექტო წინადადების შემუშავება, საჯარო პოლიტიკის ანალიზის ნარკვევის შექმნა და სხვა. არც ერთ კურსში დასკვნითი გამოცდის ხვედრითი წილი საბოლოო შეფასებაში  არ აღემატება 40 %-ს. მხოლოდ სამაგისტრო ნაშრომის შეფასებაა დამოკიდებული ექსკლუზიურად საბოლოო პროდუქტზე.

ცალკეულ კურსებში შეფასების სისტემა აღწერილია შესაბამის სილაბუსებში, რომლებიც მოცემულია დანართების სახით.





საკონტაქტო პირი:  დიანა ლეჟავა






























პროგრამის  სახელწოდება:ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები Nationalism and Ethnicity Studies  

მისანიჭებელი  კვალიფიკაცია: 	ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევების მაგისტრი  MA in Nationalism and Ethnicity Studies 

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 				120 ECTS კრედიტი;

სწავლების ენა: ქართული



საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის  სფეროში.



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

• მინიმუმ ბაკალავრის ხარისხი;

• საერთო სამაგისტრო გამოცდა;

• ინგლისური ენის B1 დონე ზე ცოდნა (გამოცდა ან შესაბამისი სერტიფიკატი);

• გამოცდა ნაციონალიზმსა და ეთნიკურობის კვლევებში.

სამაგისტრო პროგრამაზე შესაძლებელია 15–მდე სტუდენტის მიღება.

სწავლის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება

პროგრამის დასრულების შემდეგ, კურსდამთავრებულს ეცოდინება:

· ნაციონალიზმის ძირითადი თეორიული მიმართულებები;

· ნაციონალიზმის ისტორიის მთავარი ეტაპები;

· ნაციონალიზმის სახეები ცალკეული ქვეყნებისა და რეგიონების მიხედვით;

· ეთნოსისა და ეთნიკური პროცესების თეორიული საფუძვლები;

· ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კავშირი პოლიტიკურ კონფლიქტებსა და დაძაბულობებში;

· ნაციონალიზმის უარყოფითი შედეგების დაძლევის ძირითადი გზები.

 ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი



კურსდამთავრებული შეძლებს 

· ნაციონალიზმთან დაკავშირებულ კრიზისულ სიტუაციებში გარკვევასა და სწორად ორიენტირებას;

· ეთნიკური კონფლიქტების დარეგულირების საკითხებში საკუთარი წვლილის შეტანას;  

· მრავალეთნიკურ გარემოში წარმატებით ადაპტაციასა და მუშაობას; 

· როგორც ინდივიდუალური, ისე გუნდური მუშაობის წარმართვას. 

დასკვნის უნარი:

· კურსდამთავრებული შეძლებს საკუთარი პოზიციის არგუმენტირებას, კვალიფიციურ ოპონირებასა და   დასაბუთებული დასკვნების გამოტანას.

  კომუნიკაციის  უნარი:

· კურსდამთავრებული  შეძლებს  ვერბალურ და წერით კომუნიკაციას შესაბამის სფეროში;  დაიცვას საკუთარი პოზიცია საჯარო დისკუსიებზე და წერილობით პოლემიკაში ეთიკისა და კამათის კულტურის სრული დაცვით. 

სწავლის  უნარი:

· კურსდამთავრებულს გამოუმუშავდება დამოუკიდებელი სწავლისა და ათვისებული ცოდნის სხვისთვის გადაცემის უნარი.

ღირებულებები:

· კურსდამთავრებული გააცნობიერებს ნაციონალიზმის ძირითად დადებით და უარყოფით ღირებულებებს.  ზოგადსაკაცობრიო და ეროვნულ ღირებულებათა ურთიერთმიმართებას, ხელს შეუწყობს მათ დამკვიდრებასა და გავრცელებას შემდგომი საქმიანობის პროცესში.



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები 

• ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი;

• სასწავლო მასალაზე დამოუკიდებლად მუშაობის მეთოდი; 

• წერითი მუშაობის მეთოდი: მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, რეფერატის, ესსეს შესრულება, და ა.შ.;

• დისკუსია, თემების ჯგუფური ანალიზის მეთოდი.



 სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა; 

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასების გრადაცია შემდეგნაირია:

		100–91 

		ფრიადი,   A



		 90– 81

		ძალიან კარგი, B



		 80 –71

		კარგი,  C



		 70 –61

		დამაკმაყოფილებელი,  D



		 60 –51

		საკმარისი,  E 



		 50- 41

		ვერ ჩააბარა,  FX



		 40- 0

		ჩაიჭრა, F







საკონტაქტო პირი: ზურა დვითაშვილი




პროგრამის სახელწოდება:   ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება 

Organization Development and Consulting

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:  სოციალურ მეცნიერებათა მაგისტრი ორგანიზაციის განვითარებასა და კონსულტირებაში

Master of Social sciences in Organization Development and Consulting

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით – 120 კრ

სწავლების ენა: ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის კომპტენციების გამომუშავებასა და დასაქმების სფეროს განსაზღვრაზე. 

1. მიზანი – კურსდამთავრებულები შესაბამის უნარ-ჩვევებს შეიძენენ კომპეტენციათა სამ ურთიერთმონათესავე სფეროში:

         (1)  ინდივიდუალური კომპეტენცია:  თვითშემეცნება,  პროფესიული Qქცევა, ეთიკა,  განსაკუთრებული   ინდივიდუალური რესურსების, საკონსულტაციო საქმიანობისათვის მნიშვნელოვანი თვისებების, საკუთარი როლისა და ფუნქციების შეცნობა/განვითარება.

         (2)  სოციალური კომპეტენცია:  უნარ-ჩვევების განვითარება კრიტიკულ სიტუაციებში შესაბამისი, პროფესიული და ავთენტური რეაგირებისათვის.

         (3)  კოგნიტური კომპეტენცია:  თეორიული საფუძვლები ადამიანის ხატის, პიროვნების თეორიების, ორგანიზაციის თეორიების, სოციალური, სასწავლო და საკონსულტაციო პროცესების შესახებ.

         (4)  ტექნიკური კომპეტენცია:  კონცეფციები, მეთოდები, დაგეგმვის პრაქტიკული ტექნიკა, ორგანიზაციებში პროცესუალურ ცვლილებათა  განხორციელება და მათი ევალუაცია.

         (5)  პრაქტიკული კომპეტენცია:  პროექტის მენეჯმენტი, გამოცდილებაზე დაფუძნებული სწავლება და გამოცდილების გაცვლა სტუდენტებს ინტერვენციულ უნარ-ჩვევებს გამოუმუშავებს, რათა მათ სტრატეგიების პრაქტიკული განხორციელება, ასევე კონკრეტულ სიტუაციებში მეთოდებისა და ტექნიკის მოდიფიცირება შეძლონ.

სავარაუდო საკვლევი თემატიკა: 

1. ორგანიზაციის განვითარების ფაზები;

1. ორგანიზაციაში კვლევის დაგეგმვა და ჩატარება;

1. მმართველობის სტილები ორგანიზაციაში;

1. ჯგუფური დინამიკა ორგანიზაციაში;

1. კონფლიქტები ორგანიზაციაში;

1. პერსონალის როლი ორგანიზაციაში;

1. ეფექტური კომუნიკაციის მნიშვნელობა ორგანიზაციისათვის;

1. პროექტის მენეჯმენტი.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ნებისმიერი სპეციალობის ბაკალავრის დიპლომი. სასურველია, თუმცა სავალდებულო არ არის სამუშაო გამოცდილების ქონა. გერმანული ან ინგლისური ენის ცოდნა B1 დონეზე. საუნივერსიტეტო გამოცდა სპეციალობაში, გასაუბრება. სხვა წინაპირობა პროგრამას არ აქვს.

სწავლის შედეგი;

პროგრამის შედეგი:

  1.ცოდნა და გაცნობიერება:

 სტუდენტები  მიიღებენ  ცოდნას აღნიშნულ საგანებში და კურსი დაეხმარება  მათ გააცნობიერონ  მასში არსებული პრობლემები.



 2. ცოდნის პრაქტიკაში გაცნობიერების უნარი:

1. ორგანიზაციის განვითარების სფეროში დამოუკიდებელი სამუშაოების ჩატარება;

1. არსებული ცოდნის გაფართოება და ახალი საკონსულტაციო მეთოდების შექმნა;.

1. სიტუაციის დამოუკიდებლად გაანალიზება, ეფექტური გადაწყვეტილებების    მიღება და პრობლემის გადაჭრა.



დასკვნის უნარი: 

სტუდენტები  შეძლებენ პროგრამით გათვალისწინებული საგნების შესწავლისას გამოიმუშაონ დასკვნის უნარი. 

კომუნიკაციის უნარი: არსებული და ახალი ცოდნის ურთიერთმიმართების დასაბუთებულად და ნათლად წარმოჩენა. ასევე, საერთაშორისო სამეცნიერო დისკურსში მონაწილეობა. 

სწავლის უნარი: უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე ახალი იდეების განვითარების მზაობა სწავლისა და პროფესიული საქმიანობის პროცესში.

ღირებულებები: 

1. პროფესიული ეთიკის ნორმების დაცვა;

1. განსხვავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების დაფასება და პატივისცემა;

1. სხვა კულტურის წარმომადგენლებთან წარმატებული კომუნიკაციისთვის ინტერპერსონალური კომპეტენციების ფლობა;

1. ორგანიზაციის განვითარებისათვის აუცილებელი ინოვაციის – ორგანოზაციის განვითარებისა და კონსულტირების დანერგვა საქართველოში.



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:  

წიგნზე მუშაობის გზით. მასალის მიწოდება ახსნა–განმარტებით; დემონსტრირების სახით; წერითი მუშაობის მეთოდით, როლური და სიტუაციური თამაშებით; შემთხვევის ანალიზით (case study); გუნდური მუშაობით; დისკუსიით; პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლებით;



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა;

(A) 91 -100 ფრიადი
(B) 81 -90 ძალიან კარგი
(C) 71 -80 კარგი
(D) 61 -70 დამაკმაყოფილებელი
(E) 51 - 60 საკმარისი
(FX) 41 - 50 ვერ ჩააბარა, სტუდენტს ეძლევა საბოლოო გამოცდის ერთხელ გადაბარების უფლება
(F) 0 – 40 ჩაიჭრა, სტუდენტმა კრედიტის მიღებისთვის თავიდან უნდა გაიაროს კურსი



საკონტაქტო პირი: ნოდარ ბელქანია

















პროგრამის სახელწოდება: პოლიტიკის მეცნიერების სამაგისტრო პროგრამა Political Science Master of Arts Program

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: პოლიტიკის მეცნიერების მაგისტრი Master of Arts in Political Science

სწავლების საფეხური:  მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 ECTS

სწავლების ენა: ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: 

პოლიტიკის მეცნიერების სამაგისტრო პროგრამის მიზანია მომავალი აკადემიური პერსონალის და პრაქტიკოსი-ანალიტიკოსების მომზადება. სამაგისტრო პროგრამა პოლიტიკის მეცნიერებაში ისეა აგებული, რომ მაქსიმალურად სრულყოფილი საფუძველი მისცეს სტუდენტს პოლიტიკის მეცნერების კვლევის მეთოდებში, თეორიებსა და სუბ-დისციპლინებში, რათა ამ გზით მოამზადოს ისინი ერთი მხრივ პრაქტიკული საქმიანობის, მეორე მხირვ კი სადოქტორო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელებისათვის. 

სამაგისტრო დონეზე სწავლა საბაკალავრო დონის სწავლებისაგან განსხვავებით სტუდენტისაგან მოითხოვს გაცილებით უფრო ინტენსიურ მუშაობასა და ვარჯიშს. აღნიშნული სამაგისტრო პროგრამა სტუდენტს აწვდის და უვითარებს გაცილებით ფართო და ამავე დროს სპეციფიკურ ცოდნას პოლიტიკური მეცნიერების ცალკეულ სუბ-დისციპლინებში. სტუდენტებს უვითადებათ მაღალი დონის კვლევითი უნარ-ჩვევები, სწავლობენ, თუ როგორ გაანალიზონ პრობლემები როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ დონეზე.    

სამაგისტრო პროგრამა ამზადებს სპეციალისტებს, რომელთაც შეუძლიათ აქტიური მონაწილეობა მიიღონ დემოკრატიულ პოლიტიკურ პროცესში: სტუდენტები იღებენ კარგ თეორიულ მომზადებას პოლიტიკის მეცნიერებაში; ეჩვევიან კრიტიკულ აზროვნებას; კარგად იცნობენ ქვეყნის პოლიტიკურ სისტემას; იცნობენ შესაბამისი პროფესიული ქცევისა და ეთიკის სტანდარტებს; პროგრამა სტუდენტებს საშუალებას აძლევს გაიფართოოს თეორიული თვალსაწიერი, განავითაროს და დახვეწოს პოლიტიკის ფენომენის ანალიზისა და ინტერპრეტაციის უნარი, შეიძინოს დამოუკიდებელი კვლევის ჩვევები; პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტებს პოლიტიკაში პროფესიული კარიერის გასაკეთებლად აუცილებელი ცოდნითა და ხერხებით.

ამავდროულად, სამაგისტრო პროგრამა იძლევა ათვისებული თეორიული ცონდის პრაქტიკაში გამოყენების საუკეთესო საშუალებებს და ქმნის კვლევის წარმოების თვალსაზრისით პოლიტიკის მეცნიერების სფეროში ახალი ცოდნისა და მტკიცებულებების წარმოების შესაძლებლობებს დაცული სამაგისტრო ნაშრომებისა და სხვა ანალიტიკური პროდუქციის მეშვეობით, რომელიც იწარმოება პროგრამის განხორციელებაში ჩართული აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტების კოორდინირებული მუშაობის შედეგად (სტუდენტები ჩართული იქნებიან კონკრეტულ კვლევით პროექტებში); 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

1. მინიმუმ ბაკალავრის ხარისხი სოციალურ ან ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში; 

1. საერთო სამაგისტრო გამოცდა; 

1. გამოცდა პოლიტიკის მეცნიერებაში.



სწავლის შედეგი: 

		ცოდნა-გაცნობიერება

		აქვს სისტემური ცოდნა როგორც ზოგადად პოლიტიკური მეცნიერების, ისე პოლიტიკის მეცნიერების მის მიერ არჩეული  კონცენტრაციის (პარტიები და კამპანიური მენეჯმენტი; შედარებითი პოლიტიკა: რუსეთი და დსთ-ს ქვეყნები; კავკასია შედარებით პერსპექტივაში) ფარგლებში არსებული თეორიების, უახლესი მიგნებების, სამეცნიერო დისკუსიების თემატიკის და დისკუსიებში ჩართულ მხარეთა არგუმენტების კვლევების შესახებ, აქვს კვლევის მეთოდოლოგიის და მეთოდიკის სირღმისეული, როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული ცოდნა.



		ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება

		პოლიტიკისა და არჩეული სპეციალიზაციის ფარგლებში მიღებული თეორიულ-მეთოდოლოგიური ცოდნის საფუძველზე შეუძლია საკვლევი საკითხის მკაფიო იდენტიფიცირება, კონტექსტუალიზაცია, კვლევის მეთოდისა და თეორიული ჩარჩოს ადეკვატური განსაზღვრა და დასაბუთება, მასალის მოძიება,  სისტემატიზაცია, კვლევის შედეგების პრეზენტაცია ზეპირი და წერილობითი ფორმით.

შეუძლია პოლიტიკის პრობლემატიკაზე კვლევის დამოუკიდებლად ჩატარება. აქვს  პოლიტიკის თეორიულ-მეთოდოლოგიური ცოდნის გამოყენების უნარი, რათა ჩამოაყალიბოს მოსაზრებები, ხედვა პროფესიული, სოციალური და ეთიკური სტანდარტების გათვალისწინებით. შეუძლია თავისი დასკვნების საჯარო წარდგენა, მათი მკაფიო არგუმენტაცია შესაბამისი ცოდნითა და ლოგიკით, როგორც პროფესიონალებთან, ისე არაპროფესიონალებთან. 

პროფესიულ დონეზე ფლობს პოლიტიკის მეცნიერების რაოდენობრივი, თვისებრივი და გამოყენებითი კვლევის ყველა ძირითად მეთოდს და აქვს უნარი, ნებისმიერი კონკრეტული პოლიტიკური პრობლემის ემპირიულად შესწავლის მიზნით, შეარჩიოს მოცემული კვლევისათვის რელევანტური კვლევის მეთოდი. 

მაგისტრს გააჩნია მიღებული თეორიულ-მეთოდოლოგიური ცოდნის ინტეგრირების უნარი, შეუძლია თავი გაართვას სირთულეებს და არასრულ ან შეზღუდულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ჩამოაყალიბოს მოსაზრებები, რომლებშიც მისი ცოდნისა და მოსაზრებების გამოყენებასთან დაკავშირებული სოციალური და ეთიკური პასუხისმგებლობებიც აისახება; ამ ცოდნას იგი იყენებს სამაგისტრო ნაშრომზე მუშაობის პროცესში. აქვს პოლიტიკის, ასევე ზოგადად სოციალურ მეცნიერებათა სფეროში  ელექტრონული საძიებო სისტემებისა და ბაზების გამოყენების უნარი. აქვს პრობლემის გადაწყვეტაზე ორიენტირებული ხედვა, რომელსაც იყენებს პოლიტიკის პრობლემების გადაწყვეტისას.



		დასკვნის უნარი

		აქვს კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი და უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით შეუძლია ინფორმაციის სინთეზირება და მათ საფუძველზე  დასკვნების შემოთავაზება. საკითხების განხილვა ინტერდისციპლინარული  პერსპექტივით, მკაფიოდ არგუმენტირებული და მონაცემებზე დაყრდნობილი დასკვნის გამოტანის საშუალებას აძლევს.



		კომუნიკაციის უნარი

		იცნობს და თავისუფლად იყენებს სოციალურ მეცნიერებებში ფართოდ აპრობირებულ მონაცემთა დამუშავებისა და ანალიზის სტატისტიკურ პროგრამებს (SPSS, STATA); აქვს კვლევის შედეგების წერითი და ვერბალური პრეზენტაციის უნარ-ჩვევები.  არის ინგლისური ენის B2 დონეზე მცოდნე და აქვს პოლიტიკის ცნებით-კატეგორიული აპარატის ინგლისურ ენაზე მფლობელი. ცოდნის გამდიდრება, სემინარული მუშაობა, სემესტრული ნაშრომების პრეზენტაციის პრაქტიკა სტუდენტს უყალიბებს საკუთარი ცოდნისა და გაწეული მუშაობის შედეგების დასაბუთებული წარმოჩენის, სამეცნიერო დისკუსიაში მონაწილეობის უნარს. 



		სწავლის უნარი

		აქვს უნარი თავად დაგეგმოს და განახორციელოს სიცოცხლის მანძილზე სწავლა როგორც პოლიტიკის, ისე მის მიერ არჩეულ სფეროში, ადეკვატურად აფასებს საკუთარ სწავლის პროცესს და ესმის, როგორ გააუმჯობესოს მიღებული შედეგი. აქვს   უნარი მომავალში დამოუკიდებლად ან მინიმალური ხელმძღვანელობის ქვეშ განახორციელოს კვლევითი პროცესი, ფლობს კვლევითი პრობლემის გადასაწყვეტად აუცილებელ ადექვატურ ინდივიდუალურ რესურსსა და კომპეტენციას და აქვს მათი გაუმჯობესების უნარი.  აქვს პოლიტიკური მეცნიერების სფეროში გამოქვეყნებული უახლესი ლიტერატურის ათვისების, სწავლისა და კვლევის პროცესში მისი მუდმივი გამოყენებისათვის მზაობა.



		ღირებულებები

		მაგისტრს აქვს პოლიტიკის სფეროს  პრაქტიკული გაუმჯობესების ღირებულებითი აღქმა და შეუძლია ჩაერთოს დემოკრატიული მართვის განხორციელებასა და სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობის პროცესში პრაქტიკული თუ კვლევითი საქმიანობის საფუძველზე. 







სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:

1. ვერბალური/წერითი;

2. წიგნზე/ელექტრონულ მასალებსა და წყაროებზე მუშაობა; 

3. დემონსტრირების მეთოდი (ვიდეო-აუდიო, ფოტო, PPP მასალების მეშვეობით); 

4. ახსნა–განმარტებითი მეთოდი; 

5. დისკუსია/დებატები; 

6. ჯგუფური მუშაობა; 

7. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL);

8. შემთხვევის ანალიზი (case-study); 

9. გონებრივი იერიში (Brain storming); 

10. როლური და სიტუაციური თამაშები;



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. გთავაზობთ ზოგად ჩარჩოს:

		91 -100

		ფრიადი,   A



		81-90

		ძალიან კარგი, B



		71-80

		კარგი,  C



		61-70

		დამაკმაყოფილებელი,  D



		51-60

		საკმარისი,  E 



		41-50

		ვერ ჩააბარა,  FX



		0-40

		ჩაიჭრა, F











საკონტაქტო პირი: მალხაზ მაცაბერიძე

































პროგრამის სახელწოდება: სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა    Public  Administration and Public Policy

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საჯარო მმართველობის მაგისტრი 

Master of Arts in Public Administration

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 ECTS

პროგრამის ენა: ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: 

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის მიზანია საჯარო პოლიტიკისა და მმართველობის სფეროში მომავალი აკადემიური პერსონალის, პროფესიონალი პრაქტიკოსებისა და პრაქტიკოს-ანალიტიკოსების მომზადება. სამაგისტრო პროგრამა საჯარო მმართველობაში ისეა აგებული, რომ მაქსიმალურად სრულყოფილი საფუძველი მისცეს მომავალ მაგისტრს საჯარო მმართველობის ინტერდისციპლინარულ ხასიათზე, მის კავშირზე სხვა სოციალურ მეცნიერებებთან, რაც მიიღწევა პოლიტიკური, ეკონომიკური და მენეჯერული მიდგომების კომბინირებითა და სასპეციალიზაციო არჩევითი მოდულების  შეთავაზებით საჯარო მმართველობის სამ სფეროში.  

სამაგისტრო პროგრამა საჯარო მმართველობაში ისეა აგებული, რომ მაქსიმალურად სრულყოფილი საფუძველი მისცეს მომავალ მაგისტრს საჯარო მმართველობის კვლევის მეთოდებში, თეორიებსა და სუბ-დისციპლინებში, რათა ამ გზით მოამზადოს ისინი ერთი მხრივ, პრაქტიკული საქმიანობის, მეორე მხრივ კი, სადოქტორო პროგრამებზე სწავლის გასაგრძელებლად. 

სამაგისტრო პროგრამა ამზადებს სპეციალისტებს, რომელთაც შეუძლიათ აქტიური მონაწილეობა მიიღონ დემოკრატიულ პოლიტიკურ პროცესში და საკუთარი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების საფუძველზე შექმნან სახელმწიფო მართვისა და საჯარო პოლიტიკის დარგში მნიშვნელოვანი წინსვლისა და რეფორმირების პროცესის დაჩქარებისა და ეფექტური განხორციელების შესაძლებლობები; სტუდენტები იღებენ კარგ თეორიულ მომზადებას საჯარო მმართველობაში; იღრმავებენ კრიტიკული აზროვნების უნარებს; კარგად იცნობენ საჯარო მმართველობის სპეციფიკასა და მახასიათებლებს; იცნობენ შესაბამისი პროფესიული ქცევისა და ეთიკის სტანდარტებს; პროგრამა სტუდენტებს საშუალებას აძლევს გაიფართოოს თეორიული თვალსაწიერი, განავითაროს და დახვეწოს საჯარო მმართველობის საკითხების ანალიზისა და ინტერპრეტაციის უნარი, შეიძინოს დამოუკიდებელი კვლევის ჩვევები; პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტებს პოლიტიკაში პროფესიული კარიერის გასაკეთებლად აუცილებელი ცოდნითა და ხერხებით.

ამავდროულად, სამაგისტრო პროგრამა იძლევა ათვისებული თეორიული ცონდის პრაქტიკაში გამოყენების საუკეთესო საშუალებებს და ქმნის კვლევის წარმოების თვალსაზრისით საჯარო მმართველობის სფეროში ახალი ცოდნისა და მტკიცებულებების წარმოების შესაძლებლობებს დაცული სამაგისტრო ნაშრომებისა და სხვა ანალიტიკური პროდუქციის მეშვეობით, რომელიც იწარმოება პროგრამის განხორციელებაში ჩართული აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტების კოორდინირებული მუშაობის შედეგად (სტუდენტები ჩართული იქნებიან კონკრეტულ კვლევით პროექტებში); 



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

1. მინიმუმ ბაკალავრის ხარისხი; 

1. საერთო სამაგისტრო გამოცდა; 

1. ინგლისური ენის B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება (გამოცდა ან შესაბამისი სერტიფიკატი);

1. გამოცდა საჯარო მმართველობაში;

1. გასაუბრება.



სწავლის შედეგი: 

		ცოდნა-გაცნობიერება

		აქვს საჯარო მმართველობისა და საჯარო პოლიტიკის კონტექსტის, თეორიისა და პრაქტიკის შესახებ სისტემური ცოდნა; შეუძლია ახსნას საჯარო, კერძო და მესამე სექტორს შორის ურთიერთობა; აქვს საჯარო მმართველობის ინტერდისციპლინარული გაგება. აქვს სისტემური ცოდნა როგორც ზოგადად საჯარო მმართველობის, საჯარო პოლიტიკისა და  სახელმწიფო მართვისა და ადმინისტრირების, ისე მის მიერ არჩეული სპეციალიზაციის (სოციალური პოლიტიკა; ქალაქ-დაეგმარება და მიწათსარგებლობის პოლიტიკა: საგარეო პოლიტიკა;) ფარგლებში არსებული თეორიების, უახლესი მიგნებების, სამეცნიერო დისკუსიების თემატიკის და დისკუსიებში ჩართულ მხარეთა არგუმენტების კვლევების შესახებ, აქვს კვლევის მეთოდოლოგიის და მეთოდიკის სირღმისეული, როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული ცოდნა. 



		ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება

		პროგრამის ინტერდისციპლინარული ხასიათი და საჯარო  მაართველობისა და საჯარო პოლიტიკის საკითხების დარგობრივი სფეროების მიხედვით განხილვა მიღებული ცონდისა და ათვისებული უნარ-ჩვევების მულტიდისციპლინარულ კონტექსტში გამოყენების საშუალებას ანიჭებს.  

აქვს პრობლემის გადაწყვეტაზე ორიენტირებული ხედვა, პოლიტიკის ანალიზის წარმოებისა და ქსელური ანალიზის უნარ-ჩვევები მას საშუალებას აძლევს გამოიყენოს ეს ცოდნა და უნარები როგორც სამთავრობო, ისე არასამთავრობო სექტორში მუშაობის პროცესში და საზოგადოებრივი პრობლემების ეფექტური გადაწყვეტის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს მომავალში. 



		დასკვნის უნარი

		აქვს კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე საჯარო მამრთველობის პრობლემატური  საკითხების გარშემო დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი და უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით შეუძლია ინფორმაციის სინთეზირება და მათ საფუძველზე  დასკვნების შემოთავაზება. საკითხების განხილვა ინტერდისციპლინარული  პერსპექტივით, მკაფიოდ არგუმენტირებული და მონაცემებზე დაყრდნობილი დასკვნის გამოტანის საშუალებას აძლევს.



		კომუნიკაციის უნარი

		იცნობს და თავისუფლად იყენებს სოციალურ მეცნიერებებში ფართოდ აპრობირებულ მონაცემთა დამუშავებისა და ანალიზის სტატისტიკურ პროგრამებს (SPSS, STATA); აქვს კვლევის შედეგების წერითი და ვერბალური პრეზენტაციის უნარ-ჩვევები.  არის ინგლისური ენის C1 დონეზე მცოდნე და ფლობს საჯარო მმართველობის ცნებით-კატეგორიულ აპარატს ინგლისურ ენაზე. ცოდნის გამდიდრება, სემინარული მუშაობა, სემესტრული ნაშრომების პრეზენტაციის პრაქტიკა სტუდენტს უყალიბებს საკუთარი ცოდნისა და გაწეული მუშაობის შედეგების დასაბუთებული წარმოჩენის, სამეცნიერო დისკუსიაში მონაწილეობის უნარს. 



		სწავლის უნარი

		აქვს უნარი თავად დაგეგმოს და განახორციელოს სიცოცხლის მანძილზე სწავლა როგორც საჯარო მმართველობის, ისე მის მიერ არჩეულ სფეროში, ადეკვატურად აფასებს საკუთარ სწავლის პროცესს და ესმის, როგორ გააუმჯობესოს მიღებული შედეგი. აქვს   უნარი მომავალში დამოუკიდებლად ან მინიმალური ხელმძღვანელობის ქვეშ განახორციელოს კვლევითი პროცესი, ფლობს კვლევითი პრობლემის გადასაწყვეტად აუცილებელ ადექვატურ ინდივიდუალურ რესურსსა და კომპეტენციას და აქვს მათი გაუმჯობესების უნარი.  აქვს საჯარო მმართველობის სფეროში გამოქვეყნებული უახლესი ლიტერატურის ათვისების, სწავლისა და კვლევის პროცესში მისი მუდმივი გამოყენებისათვის მზაობა.



		ღირებულებები

		მაგისტრს აქვს საჯარო მმართველობის სფეროს  პრაქტიკული გაუმჯობესების ღირებულებითი აღქმა და შეუძლია ჩაერთოს დემოკრატიული მართვის განხორციელებასა და სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობის პროცესში პრაქტიკული თუ კვლევითი საქმიანობის საფუძველზე. როგორც საჯარო მოხელეს, შეუძლია ამ ღირებულებების მეშვეობით მოქალაქეთა ჩართულობაზე ორიენტირებული მმართველობისათვის ხელშეწყობა. 







სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

0. ვერბალური/წერითი; 

0. წიგნზე/ელექტრონულ მასალებსა და წყაროებზე მუშაობა; 

0. დემონსტრირების მეთოდი (ვიდეო-აუდიო, ფოტო, PPP მასალების მეშვეობით); 

0. ახსნა–განმარტებითი;

0. დისკუსია/დებატები; 

0. ჯგუფური მუშაობა; 

0. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL); 

0. შემთხვევის ანალიზი (case-study); 

0. გონებრივი იერიში (Brain storming); 

0. როლური და სიტუაციური თამაშები; 

0. ელექტრონული სწავლება (ჰიბრიდული) - თსუ ელექტრონული სწავლების პორტალი.



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. გთავაზობთ ზოგად ჩარჩოს:

		91 -100

		ფრიადი,   A



		81-90

		ძალიან კარგი, B



		71-80

		კარგი,  C



		61-70

		დამაკმაყოფილებელი,  D



		51-60

		საკმარისი,  E 



		41-50

		ვერ ჩააბარა,  FX



		0-40

		ჩაიჭრა, F







საკონტაქტო პირი: ნანა მაჭარაშვილი











































სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: „ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიური შეფასება და კონსულტირება“ Child and Adolescent Psychological Assessment and Counseling.

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა მაგისტრი (ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიური შეფასება და კონსულტირება)

Degree to be awarded: MSc in Psychology (Psychological assessment and counseling of child and adolescent).

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

ასათვისებელი კრედიტების რაოდენობა: 120

სწავლების ენა:  ქართული

სამაგისტრო პროგრამის საკვალიფიკაციო დახასიათება _ პროგრამის  მიზანი და ამოცანები: 

სამაგისტრო პროგრამის მთავარი მიზანია პროფესიონალი ფსიქოლოგის მომზადება განვითარების ფსიქოლოგიის, ბავშვისა და მოზარდის ფსიქოლოგიური შეფასებისა და კონსულტირების სფეროში, რაც ხელს შეუწყობს სკოლამდელი და სასკოლო ასაკის ბავშვების ფსიქოდიაგნოსტიკისა და ფსიქოლოგიური დახმარების, მათი მშობლებისა და პედაგოგების კონსულტირების მიმართულებით არსებული დეფიციტის შევსებას. ბავშვებისა და მოზარდების აკადემიური უნარებისა და პიროვნული მახასიათებლების ადეკვატური შეფასების, ემოციური და ქცევითი დარღვევების დროული გამოვლენისა და კვალიფიციური ინტერვენციების დაგეგმვისა და განხორციელების გარეშე ძალზე რთულია სასწავლო პროცესის ოპტიმალურად წარმართვა, აღსაზრდელებისადმი ინდივიდუალური მიდგომის განხორციელება და მათი ნორმალური ზრდა–განვითარებისათვის ხელშემწყობი გარემოს შექმნა.

პროგრამის ერთ–ერთ მნიშვნელოვან ამოცანას წარმოადგენს აგრეთვე სადიაგნოსტიკო ინსტრუმენტებთან მუშაობის ტექნიკის სწავლება  და, რაც განსაკუთრებით აქტუალურია, თანამედროვე ფსიქოლოგიაში აღიარებული უცხოური ინსტრუმენტების ქართული ვერსიების შექმნისა და მათი სტანდარტიზაცისათვის ხელშეწყობა. ამ  ამოცანის განხორციელება ნაკარნახევია იმ გარემოებით, რომ ჩვენთან აშკარად იგრძნობა ფსიქომეტრიკის მოთხოვნათა გათვალისწინებით ადაპტირებული და სტანდარტიზებული ფსიქოდიაგნოსტიკური მეთოდების, მით უფრო, ბავშვებისა და მოზარდებისათვის განკუთვნილი ინსტრუმენტების სიმწირე. აღნიშნული ამოცანა წარმოადგენს წინა სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული სამუშაოს  ორგანულ გაგრძელებას.   

პროგრამაში განსაკუთრებული ადგილი ეთმობა ბავშვებისა და მოზარდების დიაგნოსტირებისა და კონსულტირებისათვის საჭირო თეორიული ცოდნის ათვისებასა და პრაქტიკული ჩვევების ჩამოყალიბებას. შესაბამისად, პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრი შეძლებს:

შეაფასოს ბავშვისა და მოზარდის აქტუალური მდგომარეობა; ფსიქოლოგიური გამოკვლევის შედეგებზე  დაყრდნობით დაგეგმოს და განახორციელოს სათანადო ჩარევა; ბავშვებსა და მოზარდებთან ჩაატაროს ჯგუფური მუშაობა ან შესაბამისი ტრეინინგი გარკვეული პრობლემის დაძლევის ან ამა თუ იმ კომპეტენციების ჩამოყალიბების მიზნით; გაუწიოს კონსულტაცია როგორც თავად მოზარდებს, ისე მშობლებსა ან ბავშვზე პასუხისმგებელ პირებს; მოახდინოს ბავშვობისა და მოზარდობის ასაკში დაწყებული ფსიქიკური აშლილობების, პიროვნული და ქცევითი დარღვევების იდენტიფიცირება, რათა უზრუნველყოს სპეციალისტის დროული  ჩარევა. 

მაგისტრები გაერკვევიან ფსიქოდიაგნოსტიკის, ტესტის თეორიისა და მეთოდოლოგიის საკვანძო საკითხებში; აითვისებენ ზოგადად ტესტებთან – ფსიქომეტრულ და პროექციულ მეთოდებთან მუშაობის საბაზისო პრინციპებს, ისევე როგორც ისწავლიან ბავშვისა და მოზარდებისათვის განკუთვნილი კონკრეტული ტესტების გამოყენებას და მიღებული შედეგების საფუძველზე კვალიფიციური ფსიქოდიაგნოსტიკური დასკვნის გაკეთებას. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი სამაგისტრო გამოცდები, გამოცდა სპეციალობაში და გამოცდა უცხო ენაში.

სამაგისტრო პროგრამის შედეგები: 

სასწავლო პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტები შეძლებენ გამოავლინონ და ადეკვატურად განსაზღვრონ ის სიძნელეები და პრობლემები, რომლებსაც აწყდებიან როგორც სკოლამდელი, ისე   სასკოლო ასაკის ბავშვები;  იმუშაონ როგორც ეთიკურმა და პროფესიონალმა ფსიქოლოგებმა. 

პროგრამის ფარგლებში სტუდენტები შეიძენენ შემდეგ კომპეტენციებს: 

		  





 ცოდნა და გაცნობიერება

		· ფსიქოთერაპიის ძირითადი მიმართულებების – ფსიქოდინამიკური და კოგნიტურ–ქცევითი თეორიების –  კონტექსტში გაერკვევიან ფსიქოთერაპიული სამუშაოს მიზნებსა და მეთოდებში, რაც შემდგომი პროფესიული საქმიანობის პროცესში საშუალებას მისცემს მათ განსაზღვრონ და შეარჩიონ არსებული სიტუაციის თუ შემთხვევის შესაბამისი მიდგომები;  

· დაეუფლებიან ფსიქოდიაგნოსტის, ფსიქოკონსულტანტის და ბავშვის ფსიქოლოგის ძირითად ფუნქციებსა და სათანადო კომპეტენციებს, რაც საშუალებას მისცემს მათ იმუშაონ ნებისმიერ ორგანიზაციაში, რომლის სამოქმედო სფერო უკავშირდება სკოლამდელი და სასკოლო ასაკის ბავშვთა აღზრდა–განვითარებას თუ სწავლებას, მათი ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვასა და მათთვის პროფესიული დახმარების აღმოჩენას;

· ეცოდინებათ ბავშვთა და მოზარდთა განვითარების დარღვევების სახეები, პიროვნული და ქცევითი დარღვევების სინდრომები, ფსიქიკური აშლილობების სადიაგნოსტიკო კრიტერიუმები; ამ ცოდნის საფუძველზე შეეძლებათ პრობლემის სწორად იდენტიფიცირება  და  სათანადო სპეციალისტის ჩარევის საჭიროების განსაზღვრა;

· ბავშვთა და მოზარდთა მცირე და დიდი ჯგუფების პრობლემატიკის ცოდნის საფუძველზე შეძლებენ განსაზღვრონ როგორც ცალკეული ინდივიდების, ისე ბავშვთა და მოზარდთა ჯგუფებისათვის კვალიფიციური დახმარების აღმოჩენის გზები;  

· სკოლამდელი და სასკოლო ასაკის ბავშვების ფიზიკური, კოგნიტური და ფსიქოსოციალური განვითარების კანონზომიერებათა ცოდნის საფუძველზე შეძლებენ დროულად  გამოავლინონ სხვადასხვა სახის შეფერხებები, დაგეგმონ ან შეიმუშაონ ფსიქოლოგიური დახმარების სათანადო სტრატეგია;

· გააცნობიერებენ ფსიქოდიაგნოსტიკური მეცნიერების როლს, ადგილსა და ფუნქციებს სხვა ფსიქოლოგიურ და მომიჯნავე დისციპლინების სტრუქტურაში; გაერკვევიან თანამედროვე ფსიქოდიაგნოსტიკის განვითარების ძირითად ტენდენციებში, რათა შეძლონ მათი გათვალისწინება საკუთარ პროფესიულ საქმიანობაში; 

· გაერკვევიან ფსიქოდიაგნოსტიკის და ტესტოლოგიის პრინციპული მნიშვნელობის საკითხებში; აითვისებენ სხვადასხვა ტიპის სადიაგნოსტიკო ინსტრუმენტებთან მუშაობის საბაზისო პრინციპებს; ისწავლიან კონკრეტული ტესტებისა და ფსიქოლოგიური შეფასების სხვადასხვა მიდგომის გამოყენების, მიღებული შედეგების საფუძველზე კვალიფიციური დასკვნის გაკეთების ტექნიკას;   

· აითვისებენ მშობელთა და მასწავლებელთა ინტერვიუირებისა და კონსულტირების ძირითად პრინციპებს, რათა მათგან მიღებული ინფორმაციის  გათვალისწინებით მიაგნონ ბავშვის ქცევაში წარმოქმნილი სირთულეების მიზეზებს და დასახონ სათანადო ჩარევების გზები; 

· გააცნობიერებენ არსებული ამოცანებისათვის რელევანტური სადიაგნოსტიკო ინსტრუმენტების შერჩევის, ან/და ქართულ პოპულაციაზე რესტანდარტიზაციის, სათანადო ფსიქომეტრული მახასიათებლების განსაზღვრისა და ამ ინსტრუმენტების მეშვეობით მოპოვებული მასალის მაქსიმალურად ობიექტური შეფასების მნიშვნელობას;

· გააცნობიერებენ თავიანთ, როგორც ფსიქოდიაგნოსტისა თუ ფსიქოკონსულტანტის პასუხისმგებლობებს, აითვისებენ ფსიქოლოგის პროფესიული საქმიანობისათვის მნიშვნელოვან მორალურ–ეთიკურ ნორმებს და, შესაბამისად,  შეიძენენ უნარს, აღიარონ და  გააცნობიერონ  საკუთარი  კომპეტენციის ფარგლები. 



		ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება / პრაქტიკული უნარები

		ფსიქოდიაგნოსტიკური და საკონსულტაციო საქმიანობის წარმოების უნარები:

· პრობლემის პირველად შეფასებაზე ორიენტირებული ინტერვიუს წარმართვა;

· ბავშვის გამოკვლევის დაგეგმვისა და მშობლის ინტერვიუირების, ინფორმაციის შეგროვებისა და ანამნეზის ჩვევების შემუშავება;

· ბავშვებთან და მოზარდებთან ჯგუფური მუშაობის დაგეგმვა და ჩატარება;

· ბავშვისა და მოზარდის აქტუალური მდგომარეობის შეფასება,  კოგნიტური, ემოციური და დისპოზიციური მახასიათებელების გაზომვა,  მიღებულ შედეგებზე დაყრდნობით მშობელთა და მასწავლებელთა კონსულტირება;

· სიმპტომატური (ამა თუ იმ პიროვნული ნიშნის გამოხატულების ხარისხის დადგენა) და ტიპოლოგიური (მიღებული მონაცემების ადგილისა და მნიშვნელობის განსაზღვრა ბავშვის მთლიან დინამიკურ სურათში) ანალიზის გაკეთება;  

· პიროვნებათა შორის ურთიერთობების სტილის, მოტივაციური მიმართულების, თვითშეფასების, სტრესზე რეაგირების ტიპის, ბავშვის ადაპტურობის დონის განსაზღვრა;

· რთული მრავალგანზომილებიანი ინსტრუმენტების ან ინსტრუმენტთა ბატარეის გამოყენება, მათ საფუძველზე მიღებული მრავალფეროვანი მასალის ინტერპრეტირება და რაზიუმეს შედგენა; აღნიშნული უნარ–ჩვევები შესაძლებლობას მისცემს მათ იმუშაონ  როგორც ბავშვებისა და მოზარდების, ისე მოზრდილთა ფსიქოდიაგნოსტიკური შეფასების სფეროში;

კვლევითი უნარები: 

· გარკვეული ფსიქიკური მოვლენის შინაარსის შესწავლის საფუძველზე შესაბამისი ცვლადების გამოყოფა და მათი საკვლევი მეთოდების შერჩევა, მიღებული შედეგების კვალიფიციურად აღწერა, წარმოდგენა და ინტერპრეტირება; მონაცემთა ანალიზის სტატისტიკური პროგრამის SPSS–ის ძირითადი ოპერაციების გამოყენება;

· კვლევითი სამუშაოს დამოუკიდებლად დაგეგმვა და წარმართვა; კვლევის განსხვავებული მეთოდების – რაოდენობრივი, თვისებრივი, case-study – გამოყენების უნარ–ჩვევები;

შემოქმედებითი  და ინოვაციური უნარები: 

· შესასწავლი ფენომენის თავისებურებათა გათვალისწინებით  საკვლევ ინსტრუმენტთა ბატარეის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს ამ მოვლენის მრავალმხრივი შეფასების შესაძლებლობას;  

· საკონსულტაციო საქმიანობის პროცესში  ეკლექტური მიდგომის გამოყენება, რაც  კონკრეტული შემთხვევის  გათვალისწინებით სხვადასხვა თერაპიული ტექნიკების ელემენტების გამოყენებას გულისხმობს; 

· გარკვეული თეორიული კონსტრუქტის ემპირიულად შესწავლის მიზნით  სადიაგნოსტიკო ინსტრუმენტის კონსტრუირება და მისი ფსიქომეტრული მახასიათებლები  შემოწმება;  



ზოგადი / ტრანსფერული უნარები:

· დიალოგის წარმართვის, ნდობის და კეთილგანწყობის ატმოსფეროს შექმნის უნარი;

· საჭირო მასალისა და ინფორმაციის მოპოვების, სათანადო სახით მათი გაანალიზებისა და წარმოდგენის  უნარი;

· იდეების პროდუცირების, სხვადასხვა შეხედულებათა  კრიტიკულად განხილვის, საერთოსა და განსხვავებულის გამოყოფის საფუძველზე ახალი შეჯერებული პოზიციის ჩამოყალიბება;

· ზეპირი და წერილობითი პრეზენტაციის უნარი, რაც გულისხმობს მდიდარი ლექსიკის გამოყენებით აზრის მკაფიოდ და გამართულად ჩამოყალიბებას, სათანადო ვიზუალური მასალის, დიაგრამების თუ გრაფიკების გამოყენებას; 

· თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით საჭირო ლიტერატურის მოძიება, საქმიანი კონტაქტების დამყარება უცხოელ კოლეგებთან.



		



კომუნიკაციის უნარი:



		· ჯგუფში მუშაობის, საერთო საქმიანობის დაგეგმვისა და განხორციელების უნარი;

· დისკუსიის წარმართვის, დამაჯერებელი და დასაბუთებული მსჯელობის, ერთობლივი დასკვნის/ რეზიუმეს შემუშავების უნარი;  

· სხვადასხვა ტიპის რესპონდენტებთან –  ბავშვებთან, მოზარდებთან, მათ მშობლებთან თუ პედაგოგებთან – საუბრის ადეკვატური სტილის, სათანადო ლექსიკის შერჩევის უნარი;

· საკონსულტაციო თუ სადიაგნოსტიკო სამუშაოს ჩასატარებლად შესაბამისი გარემოს შექმნის უნარი;

· დიაგნოსტიკური დასკვნის, რეკომენდაციების ნათლად, ყველასთვის გასაგები ენითა და კორექტული ფორმით მიწოდება; რეკომენდაციის შემუშავების პროცესში თავად შესაფასებელი პიროვნების ან მასზე პასუხისმგებელი პირის ჩართვა.



		



დასკვნის უნარი

		· კრიტიკული მსჯელობისა და შეფასების უნარი; 

· ბავშვისა და მოზარდის აქტუალური მდგომარეობის შეფასების საფუძველზე დასკვნის/ დიაგნოზის დაწერა, გამოვლენილი სირთულეების შესაძლო მიზეზთა გამოკვეთა და შემდგომი განვითარების პროგნოზი; 

· საკონსულტაციოდ მოსულ ინდივიდთა თავისებურებებისა და მათ წინაშე არსებული პრობლემების ხასიათის გაანალიზების საფუძველზე  რელევანტური სამუშაო ტექნიკების შერჩევა.



		





სწავლის უნარი

		· მიღებული ცოდნის საფუძველზე კონკრეტული თეორიული თუ პრაქტიკული ამოცანების განსახორციელებლად საჭირო ლიტერატურის მოძიება; 

· ახალი ინსტრუმენტების ათვისება და მათი კვალიფიციურად გამოყენება;

· ცოდნის მუდმივი განახლებისაკენ და შევსებისაკენ სწრაფვა; სწრაფვა, დროულად გაეცნონ მათი სპეციალობისა და მომიჯნავე დისციპლინების  სიახლეებს და მიღწევებს; 

· ახალი ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად ათვისების უნარი.



		



ღირებულებები:



		· ბავშვის ფსიქოლოგიური შეფასებისა და მშობელთა კონსულტირებისას პროფესიული ეთიკის ნორმების დაცვა;

· მეცნიერული კეთილსინდისიერება; ობიექტურობა და პასუხისმგებლობა შესრულებულ სამუშასთან დაკავშირებით; 

· საკუთარი კომპეტენციის საზღვრების აღიარება; 

· თვითრეალიზაციისაკენ სწრაფვა; 

· ტოლერანტობა განსხვავებული აზრისა და შეხედულებების მქონე ადამიანების მიმართ. 





სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

გამოიყენება სწავლების მეთოდთა ფართო სპექტრი. სასწავლო კურსის ხასიათი, მიზნები და

ამოცანები დიდწილად განსაზღვრავს იმას, თუ რომელ მეთოდებს ენიჭება უპირატესობა ამ

კონკრეტული საგნის სწავლებისას. 

 მასალის მიწოდება ახსნა–განმარტებითი მეთოდით – მსჯელობა მოცემული საკითხის ირგვლივ; მასალის გადმოცემისას პედაგოგს მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი/ ემპირიული მასალა, რომლის განხილვა ხდება შესასწავლი თემის ფარგლებში. 

 წერითი მუშაობის მეთოდი – წიგნზე მუშაობა, ამა თუ იმ თემასთან დაკავშირებული თეორიული მასალის მოძიება, მისი გაანალიზება, ზეპირი პრეზენტაციისა და წერილობითისახით წარმოდგენა; დამოუკიდებელი პრაქტიკული სამუშაოს /კვლევის შედეგების საფუძველზე გაკეთებული ინტერპრეტაციის წარმოდგენა; დიაგნოსტირების შედეგების მიხედვით შეფასების და ინტერვენციის პროგრამის წერილობით მომზადება/ განხილვა; 

 პრაქტიკული მეთოდები – საკვლევ ინსტრუმენტთან მუშაობის სწავლება; კურსის განმავლობაში შესწავლილი მეთოდის/ ინსტრუმენტის ჩატარება, მონაცემთა დამუშავება და ანალიზი; სადიაგნოსტიკო ინსტრუმენტის გამოყენებით შეფასების დამოუკიდებლად განხორციელება; 

 ჯგუფური მუშაობა – დამოუკიდებელი სამუშაოს ფარგლებში მოპოვებული მასალის ჯგუფთან ერთად განხილვა; საექსპერტო შეფასების მოდელირება; როლური და სიტუაციური თამაშები, თერაპევტი – კლიენტის როლური გათამაშება (შესწავლილ თერაპიულ ტექნიკებზე დაყრდნობით) და შემდეგ წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმის მიხედვით დამკვირვებლის წერილობითი შეფასების განხილვა; მონაცემთა წარმოდგენის საუკეთესო ფორმატის ერთობლივად შემუშავება; 

 ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება დემონსტრირების მეთოდის გამოყენებით: ტრეინინგი/ ინტერვიუს ჩატარების დემონსტრირება; ფოკუს–ჯგუფური დისკუსიის და ინდივიდუალური ინტერვიუს ჩატარების დემონსტრირება; ინდივიდუალური და ჯგუფური დავალებების მიცემა და ანალიზის ტექნიკის ჩვენება; სტატისტიკურ პროგრამა SPSS–ის სათანადო ოპერაციების ჩვენება და სწავლება; 

 შემთხვევის ანალიზი – საკვლევი შემთხვევის მოძიება; განსაკუთრებით რთული შემთხვევების შესწავლისა და საკონსულტაციო მეთოდებისა და გზების ერთობლივად შერჩევა ან შემუშავება; case–study მეთოდის გამოყენებით ჩატარებული კვლევის შედეგების წარმოდგენა და მათი განხილვა განსხვავებული მიმართულების ფსიქოთერაპიული თეორიების ჭრილში;

 გონებრივი იერიში (Brain storming) და დისკუსია - კონკრეტული თემის ფარგლებში გარკვეული საკითხის/ პრობლემის გარშემო მსჯელობა; განსხვავებული აზრებისა და იდეების ჩამოყალიბება; მათ საფუძველზე პრობლემის გადაწყვეტის საუკეთესო გზების დასახვა.

ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის მიერ სასწავლო პროცესში განხორციელებული სამუშაოს შედეგები ფასდება მრავალკომპონენტიანი მეთოდით (დასწრება სააუდიტორო და სამუშაო ჯგუფის მეცადინეობებზე, კოლოკვიუმი, პრაქტიკული სამუშაოს შესრულება, პრეზენტაცია, დასკვნითი გამოცდა). თითოეული კომპონენტის წილი საბოლოო შეფასებაში, რომელიც განისაზღვრება 100 ქულით,  დამოკიდებულია სასწავლო კურსის სპეციფიკაზე და მის მიზნებზე.  იმისდა მიხედვით, ეს კურსი უფრო თეორიული თუ პრაქტიკული ხასიათისაა, დასკვნით გამოცდაზე დაშვების წინაპირობა შეიძლება იყოს, მინიმუმ, 11–დან 21–მდე ქულების დაგროვება დანარჩენ კომპონენტებში. სტუდენტი, რომელიც მიიღებს დასკვნითი გამოცდისთვის გათვალისწინებული მაქსიმალური ქულების ნახევარს ან მასზე ნაკლებს, ვალდებულია გადააბაროს გამოცდა.  გავლილი კურსის ათვისების დონის საბოლოო შეფასებისას დაგროვებულ ქულებს ემატება დასკვნით გამოცდაზე მიღებული ქულა. საბოლოო შეფასება გამოიყვანება შეფასების 7–ბალიანი სისტემის მიხედვით: 



A - ფრიადი         91 - 100   ქულა

B  - ძალიან კარგი		81 - 90    ქულა

C - კარგი             71 - 80    ქულა 

D - დამაკმაყოფილებელი      61 - 70    ქულა

E - საკმარისი                  51 - 60    ქულა

Fx - ვერ ჩააბარა (ექვემდებარება გადაბარებას)     45 - 50    ქულა

F -   ჩაიჭრა  (სტუდენტმა კრედიტის მიღებისთვის ხელახლა უნდა გაიაროს კურსი)        < 44      ქულა

სტუდენტების ნამუშევრები, განსაკუთრებით ეს ეხება პრეზენტაციებს, კოლოკვიუმებს და დასკვნით გამოცდას, განიხილება სამუშაო ჯგუფის ან სპეციალურად ამისთვის განკუთვნილ შეხვედრაზე. შეხვედრების მთავარი მიზანია აღინიშნოს სტუდენტების მიღწევები და გაანალიზდეს ტიპური შეცდომები, რათა ხელი შეეწყოს მასალის უკეთ ათვისებისა და სწავლის პროცესის გაუმჯობესებას.     



საკონტაქტო პირი: ლუიზა არუთინოვი, მანანა მელიქიშვილი











































პროგრამის  სახელწოდება: შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია,  Work and Organizational Psychology

მისანიჭებელი  კვალიფიკაცია: 	

შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის მაგისტრი, Master of Arts in Work and Organizational Psychology

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 	120 ECTS კრედიტი;

სწავლების ენა:  ქართული

     საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: ორგანიზაციის ფსიქოლოგია უდიდესი სამეცნიერო და ამავდროულად პრაქტიკული მნიშვნელობის მატარებელი დარგია. შესაბამისად, პროგარამის მიზანია მოამზადოს მკვლევარები და პრაქტიკოსი ფსიქოლოგები შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიაში, რომელთაც, სამეცნიერო ცოდნაზე დაყრდნობით, შეეძლებათ ორგანიზაციაში ადამიანის ქცევის განმაპირობებელი ფაქტორების, ადამიანსა და ორგანიზაციას შორის ურთიერთმქმედების სისტემური ანალიზი და ადამიანური რესურსის ეფექტურობის პროექტირება. სამაგისტრო პროგრამის მიზანია სტუდენტებმა გაიღრმავონ ცოდნა  შემდეგი მიმართულებით: პერსონალის შერჩევისა და შეფასების მეთოლოგიური პრინციპები,  შესრულებული სამუშაოს შეფასება, სამუშაოს ანალიზი, ორგანიზაციული კულტურა დაღირებულებები, პერსონალის სოციალიზაცია, პროფესიული სტრესი, გადაწყვეტილების მიღების პროცესები ორგანიზაციაში, საკომპენსაციო სისტემისა და სამოტივაციო პოლიტიკის  დაგეგმვა, ორგანიზაციული და მარკეტინგული კვლევა, გუნდური მუშაობის პრინციპები, ფსიქომეტრული ანალიზი, რეკლამის ფსიქიოლოგია  და სხვა. პროგრამა იძლევა  შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის დარგში კვლევითი მუშაობის დამოუკიდებელი დაგეგმვისა და განხორციელების კომპეტენციების შეძენისა და პროფესიული ჩვევების სრულყოფის საშუალებას. 

სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების წინაპირობები.

აუცილებელი საკავალიფიკაციო მოთხოვნები

- ბაკალავრის ხარისხი

- ერთ-ერთი უცხოური ენის (ინგლისური, ფრანგული, გერმანული) ცოდნა B1 დონეზე. სასურველია (არასავალდებულო მოთხოვნა): მონაწილეობა სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებში ერთიანი საფაკულტეტო გამოცდები უნდა მოიცავდეს გამოცდას(ებს):

- შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია. გამოცდის ფორმატს განსაზღვრავს და საგამოცდო პროგრამას ადგენს სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი. გამოცდას იბარებს მიმართულების პროფესორებით დაკომპლექტებული კომისია.

- უცხოური ენა (თსუ უცხო ენების ფაკულტეტი ან საგამოცდო ცენტრი)

     სწავლის შედეგი

სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში მაგისტრი გაიღმავებს ცოდნას შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიაში, გაეცნობა უახლეს ლიტერატურასა და კვლვებს შრომისა და ორგანიზაციის ფსქოლოგიის ცალკეულ მიმართულებაში, შეისწავლის ორგანიზაციული კვლევის მეთოდოლოგიასა და მეთოდებს, შეიძენს მიღებული ცოდნის პრაქტიკულად გამოყენებისა და პრობლემების გადაჭრის უნარს დისციპლინასთან დაკავშირებულ ან მომიჯნავე კონტექსტში.  პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრი შეძლებს ორგანიზაციისა და ორგანიზაციული ქცევის ანალიზს სამ განსხვავებულ კონცეპტუალურ დონეზე: 1. ორგანიზაციის სტრუქტურა და ფუნქციონირება, 2. ჯგუფის შემადგენლობა და ურთიერთობა, 3. პიროვნება და ორგანიზაციული ქცევა.  სამაგისტრო პროგრამა ხელს შეუწყობს  კვლევითი პოტენციალის განვითარებას ამ დონეების ურთიერთქმედების შესასწავლად და სისტემური შედარებითი ანალიზის ჩასატარებლად. მაგისტრს შეეძლება  იკვლიოს, გაანალიზოს კონტექსტური ცვლადების გავლენა ორგანიზაციულ სტრუქტურასა და ფუნქციონირებაზე, ჯგუფის კომპოზიციისა და ურთიერთობების კავშირის კონტექსტურ და სტრუქტურულ ცვლადებთან. ინდივიდულური ქცევისა და პიროვნებების შესწავლა კონტექსთან, სტრუქტურასთან და ჯგუფურ ქცევასთან მიმართებაში..

კომპეტენციები: სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრანტები შეიძენენ შემდეგ კომპეტენციებს: 

ცოდნა: 

· შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის სფეროში უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა;

· კვლევითი სტრატეგიების/მეთოდების, აგრეთვე, მათი გამოყენების პრინციპების შესახებ ცოდნა.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

· გამოყენებითი კვლევითი საქმიანობის დამოუკიდებლად დაგეგმვა, კვლევის წარმართვა, საკვლევი სფეროსთვის ადეკვატური კვლევითი სტრატეგიის, მეთოდის შერჩევა/გამოყენება და მოპოვებულ მონაცემთა ინტერპრეტაცია;

· ახალი ცოდნის შექმნაზე ორიენტირებული ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდებისა და მიდგომების შემუშავება; 

· შეძენილი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების პრაქტიკაში გამოყენება  (ორგანიზაციული კვლევა, ორგანიზაციული პრობლემების იდენტიფიკაცია, პრობლემათა დაძლევის სტრატეგიების შემუშავება, პერსონალის შერჩევის მეთოდების აპრობაცია ტესტის კლასიკური თეორიის ბაზაზე და სხვა).

დასკვნის უნარი:

· შრომისა და ორგანიზაციის სფეროსთვის აქტუალური საკითხების პრობლემური გააზრება, ტრადიციული და ახალი  მიდგომების კრიტიკული ანალიზი, სინთეზი და შეფასება; 

· პრობლემის გადასაჭრელად სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება.

· კომუნიკაციის უნარი – ახალი და არსებული ცოდნის ურთიერთმიმართების დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენა, ასევე საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატურ პოლემიკაში ჩართვა

· ცოდნის ტრანსფერის, მოვლენათა კრიტიკული ანალიზისა და სინთეზის, ახალი იდეების გენერირების, ცოდნის მუდმივი განახლების   უნარები.           

· სწავლის უნარი: არსებული ცოდნის გაფართოებისა თუ ინოვაციური მეთოდების გამოყენების მზაობა.

      ღირებულებები: 

პროგრამა ორიენტირებულია შემდეგ ღირებულებათა დამკვიდრებაზე:

· პროფესიული ეთიკური ნორმების დაცვა (კვლევებში მონაწილე ადამიანთა უფლებების დაცვა, რეალური კვლევითი მონაცემების წარდგენა და სხვა);

· ღირებულებათა (შრომითი განწყობები და ღირებულებები, ორგანიზაციული ღირებულებები და კულტურა) დამკვიდრების  გზების კვლევა და მათ დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავება;

· მრავალეროვან კოლექტივში თანამშრომლობისთვის ეთიკური სტანდარტების გაცნობიერება და დაცვა; 

საზოგადოდ, საქმიან ურთიერთობებში ეთიკური ნორმების დაცვა.

სწავლის შედეგის მიღწევის მეთოდები

პროგრამის ფარგლებში გამოყენებულია სწავლების შემდეგი მეთოდები:

- სალექციო, ახსნა–განმარტებითი მეთოდი

-დისკუსია, დებატები

- ჯგუფური მუშაობა (cooperative/ collaborative)

- შემთხვევის ანალიზი

- როლური და სიტუაციური თამაშები

- წიგნზე მუშაობის მეთოდი; წერითი მუშაობის მეთოდი (თეზისების შედგენა, რეფერატის, ან ესეს შესრულება). -

- პრაქტიკული მეთოდები – სტუდენტი შეძენილი ცოდნის საფუძველზე მენტორის ხელმძღვანელობით ახორციელებს პრაქტიკულ აქტივობებს, იძენს გამოცდილებას და იმყარებს ცოდნას. შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში მაგისტრანტს საშუალება აქვს გაიროს სტაჟირება/პრაქტიკა ადამიანური რესუსრსის მენეჯმენტის ცენტრში, გამოცდების ეროვნულ ცენტრში, შ.პ.ს „მობიტელსა“ და შპს ,,PSP“–ში.

სტუდენტთა ცოდნის შეფასების სისტემა

სტუდენტთა ცოდნის შეფასება ხდება თითოეული საგნის სილაბუსში აღწერილი მეთოდით. სხვადასხვა სასწავლო კურსის შეფასების კრიტერიუმები, კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე, განსხვავებულია. პროგრამის ფარგლებში ძირითადად გამოყენებულია შეფასების შემდეგი ფორმები:

· აქტიურობა სასემინარო, ან პრაქტიკულ მეცადინეობაზე

· საპრეზენტაციოდ მომზადებული მოხსენება

· წერითი და ზეპირი საშინაო დავალებები

· შუალედური გამოცდა

· საბოლოო გამოცდა

სილაბუსებში დასკვნით გამოცდასთან ერთად გათვალისიწნებულია შუალედური შეფასებები.  თითოეული სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება  ხორციელდება 100 ქულიანი სისტემით.

საკონტაქტო პირი: ია კუტალაძე






სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: სოციალური, პოლიტიკური და კულტურული ფსიქოლოგია Social, Political and Cultural Psychology

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: სოციალური ფსიქოლოგიის მაგისტრი MA in Social Psychology.

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

სამაგისტრო პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

სწავლების ენა: ქართული

სამაგისტრო პროგრამის მიზანი:

სოციალური ფსიქოლოგიის კონცენტრაციის  აქტუალობა და მიზნები:	  პროგრამის მიზანია სტუდენტებმა მიიღონ ღრმა ცოდნა ფსიქოლოგიის ისეთ ფუნდამენტურ დარგში როგორიცაა - სოციალური ფსიქოლოგია. შეისწავლონ ადამიანის სოციალურ ბუნება, სოციალურ ფსიქოლოგიური ფენომენები, პიროვნების სოციალური მახასიათებლებისა და სოციალური გარემოს გავლენა ადამიანის ქცევაზე. 

პოლიტიკური ფსიქოლოგიის კონცენტრეაციის აქტუალობა და მიზნები: პოლიტიკური  ფსიქოლოგია შეისწავლის ფსიქოლოგიური ფაქტორების როლს ინდივიდისა და ჯგუფების პოლიტიკური ქცევის რეგულაციაში და პირიქით, პოლიტიკური ფაქტორების და მოვლენების გავლენას ფსიქიკურ პროცესებზე. ის თანამედროვე ფსიქოლოგიურ თეორიებს, ცნებებს და მეთოდებს იყენებს პოლიტიკოსების პიროვნული თავისებურებების, მათი გადაწყვეტილებების და ქცევების ასახსნელად. ასევე, პოლიტიკური ფსიქოლოგიის ინტერესის სფეროშია პოლიტიკური ჯგუფების დინამიკისა და ჯგუფთაშორისი ურთიერთობების ფსიქოლოგიური ფაქტორების ანალიზი. ინდივიდებისა და ჯგუფების ძალაუფლებისაკენ სწრაფვის, მოტივაციის, მიღწევის და ძალაუფლების შენაჩუნების ტექნოლოგიების ფსიქოლოგიური და სოციალურ ფსიქოლოგიური მექანიზმების შესწავლა. აქედან გამომდინარე, კურსის მიზანია, მოამზადოს მკვლევარი/პრაქტიკოსი, რომელსაც შეეძლება თავისი ცოდნის გამოყენება პოლიტიკაში ჩართულ პიროვნებებთან და ჯგუფებთან ურთიერთობაში, კერძოდ, უშუალოდ პოლიტიკურ პროცესებთან და მოვლენებთან დაკავშირებული ინფორმაციის შეგროვება, გაანალიზება, წარდგენა, დასაბუთებული რეკომენდაციების გაცემა და კონსულტაციების გაწევა, შესაბამისი პირებისა და ორგანიზაციებისათვის. ასევე, სამეცნიერო კვლევითი და პედაგოგიური საქმიანობა თავისი კომპეტენციის ფარგლებში.

კულტურული ფსიქოლოგიის კონცენტრაციის აქტუალობა და მიზნები: დღეისათვის, კულტურული ფსიქოლოგია წარმოადგენს თანამედროვე ფსიქოლოგიის ერთ-ერთ სწრაფად განვითარებად დარგს, რომელიც წარმოიშვა ფსიქოლოგიისა და სხვა მოსაზღვრე დარგების, პირველ რიგში კი ეთნოლოგიისა და კულტურული ანტროპოლოგიის გადაკვეთაზე. მან განსაკუთრებული აქტუალობა შეიძინა ერთის მხრივ, გლობალიზაციის პროცესის დაჩქარებისა და მეორე მხრივ, ამ პროცესისადმი სხვა და სხვა ფორმით გაწეული “კულტურული” წინააღმდეგობის პროცესში. მის განვითარებას, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება მცირე სახელმწიფოებისა და ერების კულტურული “გადარჩენის” თვალსაზრისით. კულტურული ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის მთავარი მიზანია სტუდენტებს მისცეს გაღრმავებული ცოდნა კულტურულ ფსიქოლოგიაში, მის კვლევის მეთოდებსა და მოსაზღვრე დარგებში, გამოუმუშაოს მკვლევარისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები. აგრეთვე, სტუდენტმა შეასრულოს თეორიული და ემპირიული კვლევითი საქმიანობა და დაწეროს მაღალ დონეზე შესრულებული სამაგისტრო შრომა.

	სამაგისტრო პროგრამის ამოცანებია: 

	ცოდნა:

•	სოციალურ ფსიქოლოგიაში;

•	პოლიტიკურ ფსიქოლოგიაში;

•	კულტურულ ფსიქოლოგიაში;

•	კვლევის რაოდენობრივ და თვისობრივ მეთოდებში;

•	ფსიქოლოგიის თანამედროვე მიმდინარეობებში;

•	მონაცემტა სტატისტიკური დამუშავების მეთოდებში;

•	ფსიქოლოგიის სხვა მონათესავე სფეროებში.

	

	კვლევა:

•	ექსპერიმენტული კვლევის პრაქტიკული ჩვევების შეძენა;

•	კვლევის ჰიპოთეზების ფორმულირება და მათი ექსპერიმენტული შემოწმება;

•	კვლევის შედეგების ანალიზი, განზოგადება და დასკვნის გაკეთება.



	ცოდნისა და ჩვევების პრაქტიკული გამოყენება

•	სოციალურ ფსიქოლოგიურ პრობლემებთან დაკავშირებულ საკითხებზე კონსულტაციების გაცემა; 

•	პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით კონსულტაციების გაცემა; 

•	კულტურული კონტექსტის გათვალისწინება პრაქტიკულ საქმიანობაში;

•	პრაქტიკული და გამოყენებითი კვლევების ჩათარება;

•	გამოყენებითი კვლევების ანგარიშის დაწერა.



სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების წინაპირობები: 

სამაგისტრო პროგრამაში შეიძლება მონაწილეობა მიიღონ პირებმა, ვისაც აქვს: 

ბაკალავრის ხარისხი.

ინგლისური ენის ცოდნა B1 დონეზე. 

სამაგისტრო პროგრამაში ჩასარიცხად აუცილებელია: 

• საერთო სამაგისტრო გამოცდის ქულა; 

. წერითი გამოცდა სოციალურ ფსიქოლოგიაში; 

• სამოტივაციო წერილი;



სწავლის შედეგები:

დარგობრივი კომპეტენციები:

· ცოდნა და გაცნობიერება: 

ცოდნა სოციალური ფსიქოლოგიის, პოლიტიკური ფსიქოლოგიის და კულტურული ფსიქოლოგიის  დარგებში:

•	აღნიშნული დარგების ძირითადი ცნებების ცოდნა და გააზრება;

•	აღნიშნული დარგების ძირითადი თეორიული მიმდინარეობების ცოდნა და გააზრება;

•	აღნიშნული დარგების მეთოდოლოგიის და პრინციპების ცოდნა;

•	აღნიშნული დარგების ძირითადი ფენომენების ცოდნა;

· ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:

•	პრაქტიკული და გამოყენებითი კვლევის დაგეგმვა და  ჩატარება;

•	მონაცემების შეგროვება და გაანალიზება;

•	კვლევის შედეგების ინტერპრეტაცია და პრობლემის განსაზღვრა;

•	კვლევის ანგარიშის დაწერა;

•	კონკრეტული პრობლემის მიხედვით მისი გადაწრვეტის სტრატეგიისა და ტაქტიკის შემუშავება;

•	კონსულტაციის გაცემა:

•	პრობლემის გადაჭრის მონიტორინგი.

· ზოგადი /ტრანსფერული კომპეტენციები:

•	მულტიდისციპლინურ გუნდში მუშაობა;

•	პროფესიული ეთიკის ცოდნა.

· დასკვნის უნარი:

· ინფორმაციის შედარებითი ანალიზი, 

· არგუმენტაციისა და კრიტიკული ანალიზის უნარი, 

· ფაქტებისა და იდეების სისტემატიზაცია, ანალიზი და შეფასება,

·  ჰიპოთეზის ფორმულირება.

· კომუნიკაციის უნარი

· მშობლიურ ენაზე საკუთარი მოსაზრებებისა და კვლევითი ანგარიშის ნათლად და მკაფიოდ ჩამოყალიბება; 

· დისკუსიის წარმართვა და პოლემიკის კორექტულად წარმოების ჩვევები;

·  ელექტრონულ საძიებო სისტემებში საჭირო ინფორმაციის მოძიება;

· კვლევის შედეგების ეფექტურად წარმოდგენა და პრეზენტაცია;

· ჯგუფში მუშაობა და თანამშრომლობა;

· დამარწმუნებელი კომუნიკაციის უნარი;

· ემპათია.

· სწავლის უნარი: 

· დამოუკიდებელი მუშაობა და დასწავლის სხვადასხვა სტრატეგიის გამოყენება; 

· დროის ორგანიზებისა და დაგეგმვის უნარი; 

· დამოუკიდებლად მასალის ორგანიზება და სტრუქტურირება;

·  გამოცდილებისა და უკვე დასწავლილის ახალ ცოდნასთან დაკავშირება;

· სხვადასხვა სფეროში მიღებული ცოდნის კომბინირება და ინტეგრირება.

· ღირებულებები:

· ფსიქოლოგის საქმიანობის ეთიკური ნორმების დაცვა, 

· დამკვეთის უფლებების პატივისცემა, 

· დამკვეთის შესახებ ინფორმაციის კონფიდენციალობის დაცვა,

· სამოქალაქო საზოგადოებისათვის დამახასიათებელი დემოკრათიული ღირებულებების პატივისცემა და მათი საზოგადოებაში დანერგვის ხელშეწყობა. 



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები

ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი. 

წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს სტუდენტების მიერ პრაქტიკული დავალებების შესრულებას და აუდიტორიაში წაკითხვა-განხილვას; ასევე გულისხმობს ესსესა თუ რეფერატის დაწერას. 

დისკუსია/დებატები – დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა ჩართულობის ხარისხსა და აქტივობას. დისკუსია შესაძლებელია გადაიზარდოს კამათში. ეს პროცესი არ შემოიფარგლება მხოლოდ პროფესორის მიერ დასმული შეკითხვებით. ეს მეთოდი უვითარებს სტუდენტს კამათისა და საკუთარი აზრის დასაბუთების უნარს.

ელექტრონული სწავლებით - შერეული ფორმა, რომელიც არ გამორიცხავს საუდიტორიოო მეცადინეობებს, არამედ მისი მეშვეობით პროფესორი ამრავლფეროვნებს კურსს. პროფესორი ელექტრონულ პორტალზე ანთავსებს სასწავლო მასალებს, პრეზენტაციებს; სხვადასხვა ვიდეო თუ აუდიო ფაილებს; იყენებს სასწავლო ფორუმებს, როგორც სტუდენტთა დისკუსიის ერთ-ერთ ფორმას; მიმართავს ელექტრონულ ტესტირებას, როგორც შუალედური ან დასკვნითი გამოცდის ფორმას; 

ჯგუფური მუშაობა - ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს სტუდენტთა ჯგუფებად დაყოფას და მათთვის სასწავლო დავალების მიცემას. ჯგუფის წევრები ინდივიდუალურად ამუშავებენ საკითხს და პარალელურად უზიარებენ მას ჯგუფის დანარჩენ წევრებს. დასახული ამოცანიდან გამომდინარე შესაძლებელია ჯგუფის მუშაობის პროცესში წევრებს შორის მოხდეს ფუნქციების გადანაწილება. ეს სტრატეგია უზრუნველყოფს ყველა სტუდენტის მაქსიმალურ ჩართულობას სასწავლო პროცესში.

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - სასწავლო მეთოდი, რომელიც ახალი ცოდნის მიღების და ინტეგრაციის პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს პრობლემას. 

შემთხვევის ანალიზი (Case study) - პროფესორი სტუდენტებთან ერთად ლექციაზე განიხილავს კონკრეტულ შემთხვევებს - მაგალითებს მედიიდან, რომლებსაც ყოველმხრივ და საფუძვლიანად შეისწავლიან. 

გონებრივი იერიში (Brain storming) - ეს მეთოდი გულისხმობს კონკრეტული თემის ფარგლებში კონკრეტული საკითხის/პრობლემის შესახებ მაქსიმალურად ბევრი, რადიკალურად განსხვავებული, აზრის, იდეის ჩამოყალიბებასა და მისი გამოთქმის ხელშეწყობას. აღნიშნული მეთოდი ხელს უწყობს პრობლემისადმი შემოქმედებითი მიდგომის განვითარებას. 

როლური და სიტუაციური თამაშები - სტუდენტს საშუალებას აძლევს სხვადასხვა პოზიციიდან შეხედოს საკითხს და ეხმარება მას ალტერნატიული თვალსაზრისის ჩამოყალიბებაში. ისევე როგორც დისკუსია, როლური თამაშებიც უყალიბებს სტუდენტს საკუთარი პოზიციის დამოუკიდებლად გამოთქმისა და კამათში მისი დაცვის უნარს. დემონსტრირების მეთოდი – ეს მეთოდი ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენას გულისხმობს. შედეგის მიღწევის თვალსაზრისით ის საკმაოდ ეფექტურია. ხშირ შემთხვევაში უმჯობესია, მასალა ერთდროულად აუდიო და ვიზუალური გზით მიეწოდოს სტუდენტებს. შესასწავლი მასალის დემონსტრირება შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც მასწავლებლის, ისე სტუდენტის მიერ. ეს მეთოდი გვეხმარება თვალსაჩინო გავხადოთ სასწავლო მასალის აღქმის სხვადასხვა საფეხური, დავაკონკრეტოთ, თუ რისი შესრულება მოუწევთ სტუდენტებს დამოუკიდებლად; ამავე დროს, ეს სტრატეგია ვიზუალურად წარმოაჩენს საკითხის/პრობლემის არსს. 

ახსნა–განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. პროფესორს მასალის გადმოცემისას, მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით განხილვაც ხდება მოცემული თემის ფარგლებში. 

ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს პროფესორისა და სტუდენტის აქტიურ ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული მასალის პრაქტიკული ინტერპრეტაცია.

პროფესორი შესაძლოა იყენებდეს ზემოთჩამოთვლილ ერთ ან რამდენიმე მეთოდს ან ნებისმიერ სხვა მეთოდს კონკრეტული სასწავლო ამოცანიდან გამომდინარე.



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა

სტუდენტის ცოდნა ფასდება თსუ-ში დადგენილი და მიღებული შეფასების სისტემით. 

განვლილი კურსის ათვისების დონის საბოლოო შეფასება შემდეგნაირად მოხდება: სილაბუსით გათვალისწინებული შეფასების კომპონენტების მიხედვით  დაგროვილ ქულებს დაემატება საბოლოო წერით გამოცდაზე მიღებული ქულა. საბოლოო შეფასება გამოიყვანება შეფასების 7-ბალიანი სისტემით: 

A _ უმაღლესი                      91 _ 100   ქულა

B  _ ძალიან კარგი                81 _ 90   ქულა

C _ კარგი                               71 _ 80   ქულა

D _ დამაკმაყოფილებელი    61 _ 70   ქულა

E _ საკმარისი                       51 _ 60   ქულა

Fx _ ჩაჭრილი 

(ექვემდებარება გადაბარებას)  45 - 50   ქულა

F_ ჩაჭრილი 

(არ ექვემდებარება გადაბარებას)         < 44   ქულა



კრედიტი  მიენიჭება თუ გადალახავს 51 ქულას.



სამაგისტრო შრომა: სოციალურ, პოლიტიკურ ან კულტურული ფსიქოლოგიის სფეროში ექსპერიმენტული ან ემპირიული კვლევა. კვლევითი ნაშრომის შეფასება 100 ქულიანია. შეფასება ხდება შემდეგი კრიტერიუმებით:



კვლევითი ნაშრომის შეფასების სქემა

	შეფასების კრიტერიუმი -	ქულა

1	საკითხზე თანამედროვე ლიტერატურის კრიტიკული ანალიზი	10

2	საკითხის დაყენება, ჰიპოთეზის, კვლევის მიზნისა და ამოცანების ფორმულირება	10

3	ექსპერიმენტული კვლევის დაგეგმვა და დიზაინი	10

4	შედეგების ანალიზი ამოცანებისა და კვლევის ჰიპოთეზის მიხედვით	10

5	სტატისტიკური მეთოდების ცოდნა და ადეკვატური გამოყენება მონაცემთა დამუშავებისათვის	10

6	მონაცემების თეორიული ინტერპრეტაციის უნარი და არსებულ კვლევებთან მიღებული შედგების მიმართება	10

7	დასკვნების შესაბამისობა კვლევის ჰიპოთეზასა და ამოცანებთან	10

8	ნაშრომის სტრუქტურა და გაფორმება თვალსაჩინო საშუალებებით	10

9	ნაშრომის ენობრივ-გრამატიკული მხარე	10

10	კვლევის ორგანიზება, წარმართვა და მონაცემების შეგროვების აკურატულობა	10

სადიპლომო ნაშრომი დაცულად ჩაითვლება თუ სტუდენტი გადალახავს 61 ქულას.



საკონტაქტო პირი: შალვა აბზიანიძე




განწყობის ფსიქოლოგია, კვლევა და კონსულტირება Psychology of Attitude, Research and Counceling

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფსიქოლოგიის მაგისტრი (განწყობის ფსიქოლოგია, კვლევა და კონსულტირება) MA Psychology (Psychology of Attitude, Research and Counceling)

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

სამაგისტრო პროგრამი სმოცულობა: სამაგისტრო პროგრამის მოცულობა განისაზღვრება 120 კრედიტის ოდენობით. 

სწავლების ენა: ქართული

პროგრამის მიზანი 

განწყობის ფსიქოლოგია ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანისი ზოგადფსიქოლოგიური თეორიაა, რომელსაც ძალუძს ადამიანის ფსიქიკური აქტივობის ახსნა, ანალიზი. სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, ამ თეორიაზე დაყრდნობით, ფსიქოლოგიური, ფსიქოთერაპიული პროცესების კვლევა და მონაცემთა პრაქტიკული გამოყენება. პროგრამა ითვალისწინებს სამაგისტრო დონეზე მთლიან პიროვნული თეორიების შესწავლას მათ შედარებით ანალიზს და კვალიფიკაციის ამაღლებას განწყობის ფსიქოლოგიაში, ფსიქოლოგიურ კონსულტირებასა და ფსიქოთერაპიაში; პროფესიულ განათლებას განწყობის თეორიის სფეროში, კერძოდ სენსორული, მოტორული, სოციალური განწყობების შესწავლას და მათი მოქმედების კანონზომიერებების ათვისებას; განწყობის ფენომენთან დაკავშირებული განსხვავებული შეხედულებების შემეცნებას, რომელიც არსებობს ქართულ, ამერიკულ და ევროპულ სკოლებს შორის, თანამედროვე გაცნობას; პიროვნების ფსიქოლოგიური დახმარების თეორიებისა და ტექნიკების ათვისებას. პროგრამის მიზანია თანამედროვე ფსიქოდინამიკური და ჰუმანისტურ-ეგზისტენციალური ფსიქოთერაპიული და ფსიქოკონსულტაციური მეთოდების და მოდელების სწავლება; მისი ამოცანაა სტუდენტების ფოკუსირება მოახდინოს განწყობის ფსიქოლოგიურ მთლიან პიროვნებისეულ მიდგომაზე; ამ მიმართულების ფილოსოფიური, თეორიული საფუძვლებისა და გამოყენებით ფსიქოლოგიაში განწყობის ჩამოყალიბებისა და შეცვლის კანონზომიერებათა შესწავლაზე; კვლევის მეთოლოგიის ათვისებასა და განწყობის კანონზომიერებათა პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენებაზე

სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების წინაპირობები 

 

•ბაკალავრის ხარისხი ან სპეციალისტის დიპლომი (ან ერთ საფეხურიანი სწავლების დიპლომის)  ფლობა ნებისმიერ სპეციალობაში. 

•საუნივერსიტეტო მოთხოვნების გარდა მაგისტრატურაში ჩამბარებლებისათვის აუცილებელია მოტივაციის წერილის წარმოდგენა, რომელშიც ასახული იქნება აპლიკანტის სურვილი, მოლოდინი, მოტივაცია და ხედვა თუ რატომ აბარებს ის კონკრეტულად ამ სპეციალობაზე. დამატებით აპლიკანტს შეუძლია წარმოადგინოს ნებისმერი ინფორმაცია, რომელიც ასახავს მის აქტივობას,  კვალიფიკაციის დონეს ან სამუშაო გამოცდილებას სამეცნიერო ან პრაქტიკული საქმიანობის თვალსაზრისით; 

•სამუშაო გამოცდილება არ არის სავალდებულო და ამ პროგრამაზე ჩაბარების უფლება აქვს 2010 წლის ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულს. 

• მისაღები გამოცდები უნდა ჩატარდეს წერითი ფორმით. წერითი გამოცდის დრო 3 საათი. ამ სამაგისტრო პროგრამის მსურველებთან საბოლოო ჩარიცხვამდე აუცილებლი კომპონენტი უნდა იყოს ინტერვიუ პროგრამის ხელმძღვანელთან და სასწავლო პროგრამის განმხორციელებელ მიმართულების წევრებთან (კომისია მაქსიმუმ  3 აკადემიური თანამშრომლის შემადგენლობით)



სწავლის შედეგები



1.სტუდენტები მიიღებენ ცოდნას თანამედროვე ფსიქოლოგიასა და ფსიქოლოგიურ კონსულტირებაში განწყობის ფსიქოლოგიური სკოლის, ფსიქოდინამიკურ და ჰუმანისტურ მიდგომათა უახლეს მიღწევათა შესახებ

2.სტუდენტები განავითარებენ  ფსიქოლოგ მკვლევარისა და ფსიქოლოგ კონსულტანტისთვის პრაქტიკაში მოქმედებისათვის აუცილებელ უნარებს, შეეძლებათ პრაქტიკული სიტუაციის შესაბამისად დაგეგმონ კვლევისა თუ ინტერვენციის გეგმა, მოპოვებული მასალის საფუძველზე მოახდინონ მეცნიერულად გამართული და  სწორი დასკვნების გამოტანა, შეიმუშავონ შესაბამისი რეკომენდაციები,შემდგომ კი განახორციელონ სიტუაციის მართვისა და მონიტორინგისთვის აუცილებელი ღონისძიებანი ინდივიდუალური და ჯგუფური მუშაობის დროს.

3.სტუდენტები პროგრამის გავლის შედეგად დახვეწავენ ფსიქოლოგ მკვლევარისადა კონსულტანტისთვის აუცილებელ კომუნიკაციურ უნარებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მათ ეფექტურ ფუნქციონირებას როგოირც ინდივიდუალურ ასევე ჯგუფურ დონეზე.

4. სტუდენტები დაეუფლებიან და გააღრმავებენ პროფესიულ ცოდნა და დახვეწენ პროფესიული უნარებს, აითვისებენ სწავლისა და სწავლების თანამედროვე მეთოდებს და მეთოდოლოგიას სხვადასხვა ფსიქოლოგიური მიმდინარეობის კონტექსტში.

5.სტუდენტები განავითარებენ აბსტრაქტული აზროვნების, ანალიზისა და სინთეზის უნარს. განწყობის თეორიის შესწავლა ღრმა და საფუძვლიან ინტელექტუალურ განათლებას განაპირობებს. სტუდენტები გაერკვევიან ქართული ფსიქოლოგიური სკოლის მიღწევებში., პარალელს გაავლებს ევროპასა და ა.შ.შ.-ში განწყობის კვლევის პროცესთან. იაზროვნებენ ისეთ თემებზე, როგორიცაა სიტუაციური, დისპოზიციური, პიროვნული განწყობა, სტუდენტებს საშუალება მიეცემათ გამოიმუშავონ მეცნიერული პრობლემის დაყენების, ანალიზის სინთეზის, დასკვნის გაკეთების უნარი, რაც ანალიტიკურ და კრიტიკულ აზროვნებას განუვითარებს მათ.

სტუდენტისცოდნისშეფასებისსისტემა

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები 

სამაგისტრო პროგრამა მოიცავს სალექციო,ლაბორატორიულ მეცადინეობებს რომელთა დროს გამოყენებული იქნება:

 ლექციური

 დემონსტრირების მეთოდები(ვიდეომასალების ჩვენება),6

 შემთხვევის ანალიზი

 თანამშრომლობითი სწავლება, 

სასემინარო და პრაქტიკულ სამუშაო ჯგუფებში გამოყენებული იქნება 

 წიგნზე მუშაობისა და 

 წერითი მუშაობის მეთოდები, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, რეფერატის, ან ესეს შესრულებას. 

პრაქტიკულ მეცადინეობებსა და სემინარებზე, სუპერვიზიის დროს გამოყენებულ იქნება 

 ჯგუფური მუშაობა

 გონებრივი იერიში, 

 როლური და სიტუაციური თამაშები, 

 დისკუსია, 

 დებატები 

 ინდუqცია, დედუqციაანალიზიდასინთეზი



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

	ცოდნისშეფასებაწარმოებს100ქულიანისისტემით და შემდეგ კომპონენტებს მოიცავს: 

1. აქტიურობაპრაქტიკულიმეცადინეობების დროს/შემოწმდება: აღქმის უნარი, სალექციო თემის დამუშავების სისრულე, დამოუკიდებელი მსჯელობის უნარი, დისკუსიის უნარი და სხვ.:  0 – 20ქულა;

1. I შუალედური შეფასება  0 – 25ქულა  /შუალედური შეფასება ტარდებაწერითიფორმითმე-6 კვირაში; ფასდება I-V საკითხების ცოდნისა და გაცნობიერების დონე, დამუშავებულილიტერატურისსისრულე, ლოგიკურიაზროვნების, აზრისმკაფიოდგადმოცემისადამსჯელობისუნარი, წერითიმეტყველებისკულტურა/;

1. II შუალედური  შეფასება  0 – 25ქულა/ მეორე შუალედური შეფასებაც ტარდება წერითი ფორმით მე-11 კვირაში; ფასდება VI-X საკითხების ცოდნისა და გაცნობიერების დონე, დამუშავებულილიტერატურისსისრულე, ლოგიკურიაზროვნების, აზრისმკაფიოდგადმოცემისადამსჯელობისუნარი, წერითიმეტყველებისკულტურა/;

1. შემაჯამებელიგამოცდა: 0 - 30ქულა. შემაჯამებელიგამოცდატარდებაწერითიფორმით სემესტრის დასრულების შემდეგ. ფასდება ყველა ძირითადი სალექციოსაკითხებისცოდნისადაგაცნობიერებისდონე. დამუშავებულილიტერატურისსისრულე, ლოგიკურიაზროვნების, აზრისმკაფიოდგადმოცემისადამსჯელობისუნარი, წერითიმეტყველებისკულტურა. შემაჯამებელგამოცდაზეგანსაკუთრებულიყურადღებაუნდამიექცესცოდნისსინთეზისადაახალიიდეებისკონსტრუირებისუნარს.

შემაჯამაბელგამოცდაზედაიშვებასტუდენტი, რომელსაცშუალედურიშეფასებებისადაშემაჯამებელიგამოცდისმაქსიმალურიქულისგათვალისწინებითშესაძლებელიადაუგროვდეს51ქულა.  შემაჯამებელი გამოცდა ჩაბარებულად ითვლება, თუკი სტუდენტი გამოცდაზე მიიღებს გამოცდის მაქსიმალური ქულის ნახევარზე მეტს.



ცოდნის საბოლოო შეფასება ხდება დაგროვილი ქულების საერთო ჯამით შემდეგი სქემის შესაბამისად:

		ქულებისრაოდენობა

		ნიშანი

		შეფასება

		სტუდენტისცოდნისშეფასებისკრიტერიუმები



		91-100

		A

		ფრიადი

		სასწავლო კურსის ყველა კომპონენტის მოთხოვნა ზედმიწევნით არის შესრულებული. სტუდენტი ავლენს საგნის ღრმა ცოდნას, ერუდირებულია, გააჩნია გამორჩეული ლოგიკური და დამოუკიდებელი მსჯელობის უნარი. გამოავლინა სასწავლო-საპროგრამო მასალის ათვისებისა და გადმოცემისას შემოქმედებითი მიდგომის, აგრეთვე თეორიული ცოდნის პრაქტიკული ამოცანების გადაწყვეტისათვის გამოყენების, ანალიტიკური და კრიტიკული შეფასების უნარი და დამოუკიდებელი მუშაობის უნარ-ჩვევები. მაღალ დონეზე ფლობს ტრანსფერულ უნარ-ჩვევებს.



		81-90

		B

		ძალიანკარგი

		სასწავლო კურსის ყველა კომპონენტის მოთხოვნა კარგად არის შესრულებული (მცირე ხარვეზებით) სტუდენტი ავლენს საგნის კარგ ცოდნას, ლოგიკურად და დამოუკიდებლად მსჯელობს. გამოავლინა სასწავლო-საპროგრამო მასალის ათვისებისა და გადმოცემისას შემოქმედებითი მიდგომის, აგრეთვე თეორიული ცოდნის პრაქტიკული ამოცანების გადაწყვეტისათვის გამოყენების, ანალიტიკური და კრიტიკული შეფასების უნარი და დამოუკიდებელი მუშაობის უნარ-ჩვევები. კარგად ფლობს ტრანსფერულ უნარ-ჩვევებს.



		71-80

		C

		კარგი

		სასწავლო კურსის კომპონენტების მოთხოვნები ძირითადად შესრულებულია. სტუდენტი ავლენს საგნის საკმაოდ კარგ ცოდნას, აითვისა პროგრამით რეკომენდირებული ძირითადი ლიტერატურა, უმნიშვნელო შეცდომებს უშვებს დამოუკიდებლად მსჯელობისას. გამოამჟღავნა დამოუკიდებელი მუშაობის პრაქტიკული ჩვევები, აგრეთვე შემდგომში სასწავლო მუშაობისა თუ პროფესიული საქმიანობისას შეძენილი ცოდნის დამოუკიდებლად შევსება-განახლების უნარ-ჩვევები. საშუალოდ ფლობს ტრანსფერულ უნარ-ჩვევებს.



		61-70

		D

		დამაკმაყოფილებელი

		სასწავლო კურსის მოთხოვნების შესრულების ხარისხი დამაკმაყოფილებელია (მნიშვნელოვანი ხარვეზებით). სტუდენტი ავლენს საგნის საშუალო დონის ცოდნას, რაც საკმარისია შემდგომში სწავლისა და მომავალი პროფესიული საქმიანობისათვის. შეზღუდულია შესაბამისი თემატიკის ირგვლივ დამოუკიდებელი მსჯელობისას. უნარი შესწევს მიღებული ცოდნის დამოუკიდებლად შევსება-განახლებისა შემდგომში სასწავლო მუშაობისა თუ პროფესიული საქმიანობის დროს. გამოამჟღავნა საპროგრამო მასალის თეორიული ცოდნის ელემენტარული პრაქტიკული ამოცანების გადაწყვეტისათვის გამოყენების უნარი, დამოუკიდებელი მუშაობის მინიმალური ჩვევები. დამაკმაყოფილებლად ფლობს ტრანსფერულ უნარ-ჩვევებს.



		51-60

		E

		საკმარისი

		სასწავლო კურსის მოთხოვნები შესრულებულია მინიმალურად. სტუდენტი ავლენს საგნის ცოდნას საკმაოდ შეზღუდულ ფარგლებში. დამოუკიდებლად მსჯელობისას უშვებს ბევრ უზუსტობებს. სრულად არ იცნობს რეკომენდებულ ძირითად ლიტერატურას. დისციპლინის სწავლების პროცესში გამოამჟღავნა ლოგიკური აზროვნებისა და შემოქმედებითი მიდგომის მინიმალური დონე. ნაწილობრივ ავლენს ტრანსფერულ უნარ-ჩვევებს.



		41-50

		FX

		ვერჩააბარა

		სასწავლო კურსის მოთხოვნები შესრულებულია მინიმალურად. სტუდენტი ვერ ავლენს საგნის თეორიულ ცოდნას. პრაქტიკულად ვერ მსჯელობს საგნის საკითხების შესახებ. დაუშვა პრინციპული შეცდომები პროგრამით გათვალისწინებული დავალების შესრულების დროს. ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს რეკომენდებულ ძირითად ლიტერატურაზე. ფაქტიურად ვერ ავლენს ტრანსფერულ უნარ-ჩვევებს, მაგრამ ინტენსიური მეცადინეობის შედეგად და მასწავლებელთან კონსულტაციების შემდეგ შეძლებს სასწავლო კურსის მოთხოვნების სათანადო დონეზე დაკმაყოფილებას.



		0-40

		F

		ჩაიჭრა

		მიუხედავადგამოცდაზედაშვებისა (დაგროვილიაქვსარანაკლებ21ქულა) სტუდენტმაკრედიტისმიღებისათვისთავიდანუნდაგაიაროსსასწავლოპროგრამა.





შემაჯამებელი გამოცდა ჩაბარებულად ითვლება, თუკი სტუდენტი გამოცდაზე მიიღებს გამოცდის მაქსიმალური ქულის ნახევარზე მეტს.

საკონტაქტო პირი: დიმიტრი ნადირაშვილი

პროგრამის  სახელწოდება: კონფლიქტების ანალიზი და მართვა Conflict Analysis and Management  

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: კონფლიქტოლოგიის მაგისტრი, Master   of Arts in Conflictology

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 	120 ECTS კრედიტი;

სწავლების ენა: ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის კომპტენციების გამომუშავებასა და დასაქმების სფეროს განსაზღვრაზე. 

კონფლიქტის ანალიზის და მართვის სამაგისტრო პროგრამა მომზადებულია აშშ ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტის კონფლიქტის ანალიზის და გადაჭრის ინსტიტუტთან 4 წლიანი თანამშრომლობის შედეგად მათი უშუალო კონსულტაციებით და შეესაბამება ამ ინსტიტუტის სამაგისტრო პროგრამას.	

კონფლიქტების ანალიზის და მართვის სამაგისტრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტები, რომლებსაც ექნება ცოდნა სხვადსხვა დონის კონფლიქტების სტრუქტურის, შინაარსის და დინამიკის ძირითადი კანონზომიერებათა შესახებ. Pპროგრამა მოიცავს როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ კომპონენტებს, რაც საშუალებას იძლევა პროგრამის კურსდამთავრებულებს გამოუმუშავდეთ უნარ- ჩვევები  სხვადასხვა დონის კონფლიქტების მოგვარების და პრევენციისთვის. კურსის მიზანია, მოამზადოს მკვლევარი/პრაქტიკოსი, რომელსაც შეეძლება თავისი ცოდნის გამოყენება ისეთი კონფლიქტების ანალიზის, მოგვარების და პრევენციისთვის, როგორიცაა ინტერპერსონალური, ინტერჯგუფური, ოჯახური, ბიზნეს კონფლიქტები, ეთნიკური, რელიგიური, პოლიტიკური თუ სახელმწიფოთა შორის კონფლიქტები. აღნიშნული სამაგისტრო სპეციალობის კურსდამთავრებულს მიენიჭება MA  (კონფლიქტის ანალიზის და მართვის სფეროში) მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.



პროგრამაზე მიღების წინაპირობები და წესი 

კონფლიქტოლოგიაში სამაგისტრო პროგრამა ინტერდისციპლინარულია და მასზე ჩაბარება შეუძლია ნებისმიერი სპეციალობის ბაკალავრს ან 5 წლიანი უმაღლესი განათლების დიპლომის მქონეს, რომელიც გადალახავს სახელმწიფო სამაგისტრო გამოცდის მინიმალურ ზღვარს. Aაუცილებელია უცხო ენაში B-1 დონის სერტიფიკატი. ბარდება წერილობითი გამოცდა კონფლიქტოლოგიაში. საგამოცდო საკითხების გაცნობა შესაძლებელია თსუ კონფლიქტოლოგიის ინსტიტუტში (თსუ, 2 კორპუსი, ოთახი 240, ტელ 225 20 95), ასევე თსუ-ს ვებგვერდზე www.tsu.ge

სწავლის შედეგი:

სამაგისტრო კურსის გავლის შემდეგ კურსდამთავრებული:

· უნდა ფლობდეს ღრმა თეორიულ ცოდნას 

· უნდა ფლობდეს კონფლიქტის კვლევის მეთოდებს, მონაცემების სტატისტიკური  დამუშავების, შედეგების ანალიზის და პრეზენტაციის მეთოდებს;

· უნდა ფლობდეს კონფლიქტის მოგვარების ალტერნატულ მეთოდებს.

· შეეძლოს მეცნიერული თუ პრაქტიკული კვლევების დამოუკიდებლად ჩატარება;

· იცნობდეს შესაბამისი და მოსაზღვრე სფეროში დასაქმებული ორგანიზაციების საქმიანობას და სპეციფიკას.



პროგრამის  შედეგად განვითარებული ზოგადი კომპეტენციები:



· ანალიტიკური/კრიტიკული აზროვნების გაღრმავება.

· მეცნიერების  ეთიკის დაცვის   გაცნობიერება.

· სხვადასხვა სფეროებიდან მიოპოვებული მასალების და  შესრულებული კვლევის შედეგების კრიტიკული გააზრების უნარი.

· ინფორმაციის (მონაცემების თუ სიტუაციის) ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი.

· განზოგადების უნარის გაღრმავება.

· უწყვეტი განათლების (მთელი ცხოვრების განმავლობაში სწავლის) საჭიროების გაცნობიერება.



დარგობრივი კომპეტენცია:



1. ცოდნა და გაცნობიeრება:

· კონფლიქტების სფეროში არსებული ცოდნის თეორიული საფუძვლების დაუფლება.

· Mმიმდინარე და ქრესტომატიული კონფლიქტების შესახებ ინფორმაციის ფლობა.

· რეალური კონფლიქტების ანალიზის უნარი

· კვლევის მეთოდების , მათ შორის პროგრამათა პაკეტის (SPSS) გამოსაყენებლად საჭირო ცოდნის შეძენა.

· კონფლიქტის ანალიზის და მართვის   კომპლექსური საკითხების გაცნობიერება.



2. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:

· კვლევის მასალების დასამუშავებლად სხვადასხვა კვლევის მეთოდების გამოყენებით  კონფლქტების სფეროში არსებული ემპირიული მასალის დამოუკიდებლად დამუშავების უნარი.

· ფუნდამენტური, ისე პრაქტიკული ხასიათის კვლევის დაგეგმვისა და ჩატარების უნარის შემუშავება.

· კონკრეტული კონფლიქტების ანალიზის საფუძველზე რეკომენდაციების შემუშავებისთვის  საჭირო ცოდნა და  უნარ-ჩვევები



3. დასკვნის უნარი:

·  მასალის დამუშავების შედეგების ანალიზის, განმარტების, ჯეროვანი დასკვნების გაკეთების  უნარის შემუშავება.



შედეგების მიღწევის მეთოდები 

ლექცია, სემინარი, პრეზენტაცია, შემთხვევების ანალიზი (ჩასე სტუდიეს), ლაბორატორიული მუშაობა, გონებრივი იერიში, როლური თამაშები, ტრენინგები, კვლევითი სამუშაო, პრაქტიკა, სიმულაციები და გამოცდილებითი სწავლა-სწავლების სხვა მეთოდები.



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა;

I. სემინარი

1. ტესტი

2. კითხვარი

3. თემის/რეფერატის წერა მეთვალყურეობის ქვეშ

4. Pპრეზენტაცია

5. დისკუსია



II. შუალედური გამოცდა

1. ტესტი

2. ზეპირი გამოცდა

3. წერითი გამოცდა

4. გამოცდა ლიტერატურის გამოყენებით

5. თრენინგის და მედიაციის სესიის ჩატარება



III.  დასკვნითი გამოცდა:

1. ტესტი

2. ზეპირი გამოცდა

3. წერითი გამოცდა

4. გამოცდა ლიტერატურის გამოყენებით





საკონტაქტო პირი: გუგული მაღრაძე










პროგრამის  სახელწოდება: მედია და ახალი ტექნოლოგიები “Media and New Technology”

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი ჟურნალისტიკის მაგისტრი (MA in Journalism)

სწავლების საფეხური:  მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 	120 ECTS კრედიტი;

სწავლების ენა:  ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის კომპტენციების გამომუშავებასა და დასაქმების სფეროს განსაზღვრაზე. 

სამაგისტრო პროგრამა განკუთვნილია ნებისმიერი სპეციალობის ბაკალავრიატის დამთავრებულთათვის, ვინც გადაწყვეტს ახალ პროფესიად ჟურნალისტობის არჩევას. პროგრამის მიზანია ამ ადამიანებს შეასწავლოს ჟურნალისტიკა და გამოუმუშავოს მათ პრაქტიკოსი ჟურნალისტისთვის საჭირო უნარ-ჩვევები. 



ის სპეციალური ცოდნა, რაც სწავლების პირველ საფეხურზე -  ბაკალავრიატში, შეიძინეს, ხელს შეუწყობს დარგობრივი ჟურნალისტიკის განვითარებას. ეს განპირობებულია შრომის ბაზრის საჭიროებით, შრომის ბაზარზე არსებული ხარვეზების კორექტირებით. 

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს მაღალკვალიფიციური ჟურნალისტი, რაც ქართულ მედიას შემატებს განათლებულ, პროფესიული ჩვევების თვალსაზრისით კარგად მომზადებულ, კონკურენტუნარიან კადრს, რომლისათვისაც ჟურნალისტობა გაცნობიერებული არჩევანი იქნება.

პროგრამის მიზანია ასევე ტექნოლოგიების გაძლიერებულად სწავლება, რადგან საქართველოშიც სულ უფრო და უფრო მეტად პოპულარული ხდება ინტერნეტმედია. თანამედროვე დასავლურ სამყაროში ხშირად საუბრობენ მედიის კონვერგენციაზე ანუ პროცესზე, როცა იშლება მიჯნა მედიის სხვადასსხვა სახეებს შორის. ამდენად, თანამედროვე ჟურნალისტიკის სწავლება  წარმოუდგენელია ტექნოლოგიების გარეშე. 

სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრს ეცოდინება, როგორ მოიპოვოს, დაამუშავოს, და გაავრცელოს ინფორმაცია; როგორ მოამზადოს ტელე თუ რადიო გადაცემა; როგორ შექმნას გაზეთისა თუ ჟურნალის კონცეფცია და როგორ წეროს ეფექტურად მედიის ამა თუ იმ სახეობისთვის. თეორიულ ცოდნასთან ერთად, სტუდენტები დაეუფლებიან პროფესიული ეთიკის ნორმებსა და მედია სამართლის პრინციპებს.



პროგრამის დასრულების შემდეგ, კურსდამთავრებულები შეძლებენ სამაუწყებლო თუ ბეჭდურ მედიაპროდუქციის წარმოებაში ეფექტურ მონაწილეობას. პრაქტიკულად შეძლებენ სატელევიზიო თუ რადიო სიუჟეტის მომზადებას, ვიდეო თუ აუდიო მასალის დამუშავებას, მონტაჟს, გადაცემის დამოუკიდებლად აწყობას; ახალი გაზეთისა თუ ჟურნალისათვის კონცეფციის შექმნას, აუდიტორიის კვლევას მედია პროდუქტის დასაფუძნებლად; თემების დაგეგმვას, სტატიების წერასა და რედაქტირებას, ფოტოილუსტრაციების მომზადებას; 



სწავლის დასრულების შემდეგ, მაგისტრი პრაქტიკულად შეძლებს ვებტექნოლოგიების გამოყენებით ახალი მედია ორგანიზაციის - ინტერნეტრადიოს, ინტერნეტტელევიზიის, ინტერნეტგაზეთისა თუ ინტერნეტჟურნალის   დაფუძნებას. საბოლოო შედეგი თანამედროვე ცოდნით აღჭურვილი ჟურნალისტია, რომელიც დამოუკიდებლად შეძლებს საკუთარი ნამუშევრის ტექსტურ, ვიდეო თუ აუდიო ინტერპტრეტაციას, ინტერნეტში განთავსებას. 



კურსამთავრებულები შეიძლება დასაქმდნენ ნებისმიერი სახის მედია ორგანიზაციაში. მათ შორის რეგიონალურ (ბეჭდურ, სამაუწყებლო თუ ინტერნეტ) მედიაშიც, რომელიც ახლა ვითარდება და განვითარების დიდი პერსპექტივა აქვს.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:

 ვინაიდან მაგისტრატურაში სწავლის მსურველი დამწყებია ჟურნალისტიკაში, ჩვენ არ ვითხოვთ გამოცდის ჩაბარებას ჟურნალისტიკის რომელიმე დისციპლინაში. შესაძლებლად მიგვაჩნია, დავჯერდეთ გასაუბრებას (სამოტივაციო წერილი და ზეპირი გასაუბრება). ამასთან, მაგისტრატურაში სწავლის მოსურნეს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს ერთი საუნივერსიტეტო განათლება მაინც ნებისმიერ სფეროში ბაკალავრის ხარისხი ან დიპლომირებული სპეციალისტის სტატუსი (გარდა ჟურნალისიტიკისა).

სწავლის შედეგი:

სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრს ეცოდინება, როგორ მოიპოვოს, დაამუშავოს, გაავრცელოს და შეინახოს ინფორმაცია, როგორ იმუშაოს წყაროებთან და მონაცემთა ბაზებთან. მაგისტრს ექნება საკმარისი კომპეტენცია, რათა ძალიან მალე გაიაროს ადაპტაცია გაზეთში, ჟურნალში, რადიოში, ტელევიზიასა თუ ინტერნეტ-გამოცემაში მუშაობის დაწყებისას, ეცოდინება თითოეული მათგანისათვის საჭირო წერა, გაეცნობა მედია ორგანიზაციის მართვასა და სტრუქტურული დანაყოფების ფუნქციებს. გარდა ამისა, მას ექნება სპეციალური ცოდნა, რომელიც წინამდებარე სამაგისტრო პროგრამის გავლამდე მიიღო უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებაში, რაც ხელს შეუწყობს მისი, როგორც ჟურნალისტის გარკვევას ადამიანური საქმიანობის კონკრეტულ სფეროში და წაახალისებს დარგობრივი ჟურნალისტიკის განვითარებას.



		  





 ცოდნა და გაცნობიერება

		სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრს ეცოდინება, როგორ მოიპოვოს, დაამუშავოს, გაავრცელოს და შეინახოს ინფორმაცია, როგორ იმუშაოს წყაროებთან და მონაცემთა ბაზებთან;

გააცნობიერებს მედია სისტემების როლს დემოკრატიზაციისა და საზოგადოების განვითარებას პროცესში;

ტექნოლოგიების როლის გაცნობიერება მედიის ამა თუ იმ სახეობასთან მიმართებით. 

თეორიულ ცოდნასთან ერთად კურსდამთავრებული დაეუფლება  ჟურნალისტის საქმიანობისთვის საჭირო  პროფესიული ეთიკის ნორმებს.

მაგისტრს ექნება საკმარისი კომპეტენცია, იმისათვის, რომ პროგრამის დასრულებისთანავე სრულფასოვნად ჩაერთოს გაზეთის, ჟურნალის, რადიოს, ტელევიზიის თუ ინტერნეტგამოცემების მუშაობის პროცესში;

ათვისებული ექნება  თითოეული მათგანისათვის საჭირო წერის ტექნიკა;

გაეცნობა მედია ორგანიზაციის მართვასა და სტრუქტურული დანაყოფების ფუნქციებს.

გარდა ამისა, მას ექნება სპეციალური ცოდნა, რომელიც წინამდებარე სამაგისტრო პროგრამის გავლამდე მიიღო უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებაში.  ეს კი ხელს შეუწყობს დარგობრივი ჟურნალისტიკის განვითარებას.



		ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება / პრაქტიკული უნარები

		დებატებში მონაწილეობისა და კრიტიკული აზროვნების უნარი, რასაც შემდგომ ჟურნალისტური  პროდუქციის შექმნისას გამოიყენებს;



კვლევითი უნარები: მედიის სხვადასხვა სახის დასაფუძნებლად განახორციელოს კვლევითი პროექტები;



მედიაპროდუქციის წარმოების უნარი: 

პროგრამის კურსდამთავრებულს უნდა გააჩნდეს შემდეგი უნარები: 



ხმის, გამოსახულების, წერილობითი თუ ზეპირი სიტყვის მეშვეობით პროდუქციის ეფექტურად დემონსტრირების უნარი;



მედია შეტყობინების (მესიჯების) შექმნის უნარი.



პრაქტიკულად შეძლოს კომპეტენციების დემონსტრირება მედიის ამა თუ იმ სახეობაში;



პრაქტიკულად უნდა შეძლოს ვებტექნოლოგიების გამოყენებით ინტერნეტრადიოს, ინტერნეტ-ტელევიზიის, ინტერნეტგაზეთისა თუ  ინტერნეტჟურნალის დაფუძნება.





შემოქმედებითი, ინოვაციური და წარმოსახვითი უნარები: 

შეძლოს შემოქმედებითი იდეების დემონსტრირება, რაც დაეფუძნება წინასწარ განსაზღვრულ კონცეფ-ციებსა თუ სტრატეგიებს.



კურსდამთავრებულს უნდა შეეძლოს შემოქმედებითი მუშაობა სხვადასხვა ფორმით – წერილობით თუ ზეპირად, ხმასთან და გამოსახულებასთან;



ჩამოუყალიბდეს ადაპტაციის უნარი, რათა შემოქმედებითად  შეძლოს პროდუქციის მომზადება სხვადასხვა მიზნობრივი აუდიტორიისათვის და მედიის ამა თუ იმ სახისათვის.



ზოგადი / ტრანსფერული უნარები

გამართულად წერისა და  ეფექტურად საუბრის უნარი;



სხარტად და შემოქმედებითად  მუშაობის უნარი;



იდეებისა და ინფორმაციების შეგროვებისა და ორგანიზების უნარი;



ინფორმაციების ძიების, გადამოწმებისა და მომზადების უნარი;        



ინფორმაციის წყაროთა განსაზღვრის უნარი;



რესპონდენტებთან კორექტული ურთიერთობების დამყარების უნარი;



არგუმენტების დამარწმუნებლად ფორმულირება და მათი ეფექტურად გამოხატვა,  როგორც წერილობით, ასევე სიტყვიერად ან სხვა ფორმებით;



ფორმატის, მოცულობისა და დედლაინის გათვალისწინებით მასალათა მომზადების უნარი;



ციფრული ტექნოლოგიებისა და აუდიო-ვიზუალური საშუალებების გამოყენების უნარი; 



ვებგვერდების კეთების უნარი;

გუნდში ეფექტურად მუშაობისა და პასუხისმგებლობის განაწილების უნარი. 







		



კომუნიკაციის უნარი:



		დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის

შედეგების პრეზენტაციიის უნარი აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ და უცხოურ ენებზე, აკადემიური პატიოსნების სტანდარტებისა და საინფორმაციო-

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა გათვალისწინებით;



რესპონდენტებთან კორექტული ურთიერთობების დამყარების უნარი; არგუმენტების დამარწმუნებლად ფორმულირება და მათი ეფექტურად გამოხატვა,  როგორც წერილობით, ასევე სიტყვიერად ან სხვა ფორმებით;





		



დასკვნის უნარი

		რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; 





		





სწავლის უნარი

		სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება და სტრატეგიულად დაგეგმვის მაღალი დონე; ცოდნის განახლებისა და ინოვაციური მეთოდების გამოყენების მზაობა.





		



ღირებულებები:



		ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების  დამოკიდებულების შეფასება  და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა.

სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ, პრაქტიკულ მუშაობაში მაგისტრები დაამკვიდრებენ  ისეთ ღირებულებებს, როგორიცაა პროფესიული ჟურნალისტური სტანდარტისა და ეთიკური ნორმების დაცვა; სხვადასხვა კულტურული ჯგუფის მრავალფეროვნების გაშუქება; მიუკერძოებლობისა და ბალანსის დაცვა; ადამიანის უფლებების პატივისცემა; ე.წ. „სიძულვილის ენის“ არ გამოვლენა.







სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები; 

ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი;

წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს სტუდენტ ჟურნალისტთა მიერ პრაქტიკული დავალებების (ნიუსების, სტატიების, ინტერვიუებისა თუ რეპორტაჟების) შესრულებას და აუდიტორიაში წაკითხვა-განხილვას; ასევე გულისხმობს ესსესა თუ რეფერატის დაწერას. 

დისკუსია/დებატები – დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა ჩართულობის ხარისხსა და აქტივობას. დისკუსია შესაძლებელია გადაიზარდოს კამათში. ეს პროცესი არ შემოიფარგლება მხოლოდ პროფესორის მიერ დასმული შეკითხვებით. ეს მეთოდი უვითარებს სტუდენტს კამათისა და საკუთარი აზრის დასაბუთების უნარს. 

ელექტრონული სწავლებით - შერეული ფორმა, რომელიც არ გამორიცხავს საუდიტორიოო მეცადინეობებს, არამედ მისი მეშვეობით პროფესორი ამრავლფეროვნებს კურსს. პროფესორი ელექტრონულ პორტალზე ანთავსებს სასწავლო მასალებს, პრეზენტაციებს; სხვადასხვა ვიდეო თუ აუდიო ფაილებს; იყენებს სასწავლო ფორუმებს, როგორც სტუდენტთა დისკუსიის ერთ-ერთ ფორმას; მიმართავს ელექტრონულ ტესტირებას, როგორც შუალედური ან დასკვნითი გამოცდის ფორმას; 

ჯგუფური მუშაობა - ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს სტუდენტთა ჯგუფებად დაყოფას და მათთვის სასწავლო დავალების მიცემას. ჯგუფის წევრები ინდივიდუალურად ამუშავებენ საკითხს და პარალელურად უზიარებენ მას ჯგუფის დანარჩენ წევრებს. დასახული ამოცანიდან გამომდინარე შესაძლებელია ჯგუფის მუშაობის პროცესში წევრებს შორის მოხდეს ფუნქციების გადანაწილება. ეს სტრატეგია უზრუნველყოფს ყველა სტუდენტის მაქსიმალურ ჩართულობას სასწავლო პროცესში.

 წიგნზე მუშაობის მეთოდი

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - სასწავლო მეთოდი, რომელიც ახალი ცოდნის მიღების და ინტეგრაციის პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს პრობლემას. 

შემთხვევის ანალიზი (Case study) - პროფესორი სტუდენტებთან ერთად ლექციაზე განიხილავს კონკრეტულ შემთხვევებს - მაგალითებს მედიიდან, რომლებსაც ყოველმხრივ და საფუძვლიანად შეისწავლიან. 

გონებრივი იერიში (Brain storming) - ეს მეთოდი გულისხმობს კონკრეტული თემის ფარგლებში კონკრეტული საკითხის/პრობლემის შესახებ მაქსიმალურად ბევრი, რადიკალურად განსხვავებული, აზრის, იდეის ჩამოყალიბებასა და მისი გამოთქმის ხელშეწყობას. აღნიშნული მეთოდი ხელს უწყობს პრობლემისადმი შემოქმედებითი მიდგომის განვითარებას, რაც მეტად მნიშვნელოვანია ჟურნალისტისათვის.

როლური და სიტუაციური თამაშები - თოქშოუების თუ ინტერვიუების ფორმით განხორციელებული როლური თამაშები სტუდენტს საშუალებას აძლევს სხვადასხვა პოზიციიდან შეხედოს საკითხს და ეხმარება მას ალტერნატიული თვალსაზრისის ჩამოყალიბებაში. ისევე როგორც დისკუსია, როლური თამაშებიც უყალიბებს სტუდენტს საკუთარი პოზიციის დამოუკიდებლად გამოთქმისა და კამათში მისი დაცვის უნარს. დემონსტრირების მეთოდი – ეს მეთოდი ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენას გულისხმობს. შედეგის მიღწევის თვალსაზრისით ის საკმაოდ ეფექტურია. ხშირ შემთხვევაში უმჯობესია, მასალა ერთდროულად აუდიო და ვიზუალური გზით მიეწოდოს სტუდენტებს. შესასწავლი მასალის დემონსტრირება შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც მასწავლებლის, ისე სტუდენტის მიერ. ეს მეთოდი გვეხმარება თვალსაჩინო გავხადოთ სასწავლო მასალის აღქმის სხვადასხვა საფეხური, დავაკონკრეტოთ, თუ რისი შესრულება მოუწევთ სტუდენტებს დამოუკიდებლად; ამავე დროს, ეს სტრატეგია ვიზუალურად

წარმოაჩენს საკითხის/პრობლემის არსს. 

ახსნა–განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. პროფესორს მასალის გადმოცემისას, მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით განხილვაც ხდება მოცემული თემის ფარგლებში.

ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს პროფესორისა და სტუდენტის აქტიურ ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული მასალის პრაქტიკული ინტერპრეტაცია. პროფესორი შესაძლოა იყენებდეს ზემოთჩამოთვლილ ერთ ან რამდენიმე მეთოდს ან ნებისმიერ სხვა მეთოდს კონკრეტული

სასწავლო ამოცანიდან გამომდინარე.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა;

(A) 91 -100 ფრიადი
(B) 81 -90 ძალიან კარგი
(C) 71 -80 კარგი
(D) 61 -70 დამაკმაყოფილებელი
(E) 51 - 60 საკმარისი
(FX) 41 - 50 ვერ ჩააბარა, სტუდენტს ეძლევა საბოლოო გამოცდის ერთხელ გადაბარების უფლება
(F) 0 – 40 ჩაიჭრა, სტუდენტმა კრედიტის მიღებისთვის თავიდან უნდა გაიაროს კურსი

საკონტაქტო პირი: დალი ოსეფაშვილი




პროგრამის სახელწოდება - ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები  (Eurasian and Caucasus Studies)



მისანიჭებელი ხარისხი: სოციალურ მეცნიერებათა მაგისტრი, სწავლების ძირითადი დარგი: ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები



სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

სწავლების კრედიტები  (ECTS): 120



სწავლების ენა: ინგლისური



საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: აღნიშნული ინგლისურენოვანი პროგრამა განუვითარებს  სტუდენტს ანალიტიკური აზროვნების უნარს, შეუქმნის ინტერდისციპლინარული ცოდნის საფუძველს და დაეხმარება იმ პროცესების გაანალიზებაში, რომლებიც ჩვენს რეგიონში ხდება. პროგრამა შექმნილია სამხრეთ კავკასიაში მიმდინარე ეკონომიკური, სოციალური, და პოლიტიკური ტრანსიოფრმაციით დაინტერესებული სტუდენტებისთვის და აქვს ძლიერი ფოკუსი  საერთაშორისო ურთირთობებზე.   პროგრამა შექმნილია დასავლეთ ევროპისა და აშშ-ს ცნობილი უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობით. სტუდენტებს ეძლევათ უნიკალური შანსი მიიღონ სოცილაურ მეცნიერებათა მაგისტრის ხარისხი, რომელიც დასავლური განათლების  სტანდარტების შესაბამისია.  პროგრამის კურსდამთავრებულები მიიღებენ შემდეგ  აკადემიურ ხარისხს: სოციალურ მეცნიერებთა მაგისტრი ევრაზიისა  და  კავკასიის კვლევებში. ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი გასცემს დიპლომებს კურსდამთავრებულთათვის. დიპლომის დანართი შეესაბამება ბოლონიის პროცესის მოთხოვნებს ევროპული უნივერსიტეტებისათვის. პროგრამაში მონაწილეობა ან ჩართულობა ასევე შეუძლიათ უცხოლელ სტუდენტებსაც.   

  	პროგრამის მიზანია განავითაროს კვლევა  სამხრეთ კავკასიის რეგიონში ეკონომიკური, სოციალური და პოლიტიკური ტრანსოფრმაციის შესახებ.  ამ მიზნის მისაღწევად პროგრამა  იყენებს ინტეგრირებულ მიდგომებს ტრანსფორმაციის სწავლებებში. ინტეგრირებულ მიდგომებში ჩვენ ვგულისხმობთ: 1) ტრანსოფრმაციაზე საფუძვლიან დაკვირვებას სხვადასხვა მეცნიერული დისციპლინების კუთხიდან, როგორიცაა პოლიტიკური მეცნიერებები, საერთაშორისო ურთიერთობები, ეკონომიკა, სოციოლოგია, სამართალი და ისტორია; 2) კურიკულუმში თეორიული და კვლევითი საგნების კომბინირებას.  კურსის დამატებითი მიზანია სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს შორის ხელი შეუწყოს აკადემიური რესურსების გაცვლას და კვლევითი თანამშრომლობის მხარდაჭერას. 

 პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები: ბაკლავრის ხარისხი ან მასთან  გათანაბრებული კვალიფიკაცია,რომელიმე აკადემიურ სფეროში. სასურველია საფუძველი ქონდეს სოციალურ მეცნიერებებში.   

      სწავლის შედეგი 

		ცოდნა და გაცნობიერება

		სასწავლო პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებული ფლობს ტრანზიციული სწავლებების საფუძვლებს, სამხრეთ კავკასიაში ეკონომიოკური, პოლიტიკური, და სოციალური ტრანსოფრმაციის ჩათვლით. ტრანსოფრმაციასთან დაკავშირეულ ანალიზისა და კვლევის მეთოდებს. კურსდამთავრეულს აქვს ანალიზის უნარი, ინერტდისციპლინარული ცოდნის საფუძველი და პრაქტიკული აღქმა იმ პროცესებისა, რომელიც ხდება სამხრეთ კავკასიის რეგიონში.  კურსდამთავრებულს შუძლია ჩაატაროს  თვითკმარი  სამეცნიოერო და ანალიტიკური კვლევა ტრანზიციულ სწავლებებში. შეუძლია წარმოადგინოს კვლევის შედეგები როგორც ვერბალურად,  ასევე წერილობითი სახითაც.



		ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

		სწავლის წარმატებით დასრულება  სტუდენტს საშუალებას მისცემს მოახდინოს ეკონომიკური, სოციალური და პოლიტიკური ტრანზიციის   თეორიული  მიდგომების  ინტეგრირება პარქტიკულ და კომუნიკაციურ უნარებთან. კურსდამთავრებულებს  შეეძლებათ გააცნობიერონ ადგილობრივი, საერთაშორისო და ეროვნული სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების ქმედებები და შეძლებენ მონაწილოება მიიღონ ამ ქმედებებში. სოციალური კვლევებისა ჩატარების ცოდნა  საშუალებას მისცემს კურსდამთავრებულებს აწარმოონ    სამხრეთ კავკასიის ტრანსოფმაციისა და მისი სოციალური ცხოვრების თაობაზე  ხარისხიანი კვლევა. გამომდინარე აქედან პროგრამა მოამზადებს მომავალ პრაქტიკოსებს, რომლებიც გეგმავენ გახდნენ მკვლევარები, სამოქალაქო მოხელეები, პოლტიკური გადაწყვეტილების მიმღებები  და დასაქმდნენ სამთავრობო თუ არა სამთავრობო სექტორებსა და ორგანიზაციებში.

 



		კომუნიკაციის უნარი

		კურსდამთავრებულს შეეძლება აწარმოოს კვლევა დამოუკიდებლად და მოახდინოს კვლევის შედეგის პრეზენტაცია, როგორც ზეპირისტყვიერად,  ისე კომპიუტერული პროგრამის მეშვეობით.

კურსდამთავრებულს შეეძლება ეფექტური კომუნიკაცია აწარმოოს დაინტერესებულ პირთან, მონაწილეობა მიიღოს გუნდურ მუშაობაში, გაიგოს და კრიტიკულად გაანალიზოს ინგლისურენოვანი ტექსტი.



		სწავლის უნარი

		შეძლებს სწავლის გაგრძელებას დოქტორანტურის საფეხურზე. ჩაატარებს დამოუკიდებლ კვლევას.



		დასკვნის უნარი

		შეძლებს დამოუკიდებლად დაგეგმოს კვლევა,  მოახიდინოს ლიტერატურის კრიტიკული მიმოხილვა, ახსნას კვლევა და შეაჯამოს შდეგები; ჩაერთოს დებატებში და მოახიდნოს ეფექტური კომუნიკაცია



		ღირებულებები

		საერთაშორისო პოლიტიკური განვითარების ნორმატიული შეფასება; მკვლევარის პასუხისმგებლობის გაცნობიერება საზოგადოების წინაშე. კულტურული ტოლერანტობა, ეთნიკური უმცირესობების პატივისცემა, და მულტიკულტურულ საზოგადოებაში მშვიდობიანი თანაცხოვრების  სტრატეგიის განვითარება. 







შედეგების მიღწევის მეთოდები 

 ლექცია, სემინარი, პრეზენტაცია, შემთხვევების ანალიზი (ჩასე სტუდიეს), ლაბორატორიული მუშაობა, გონებრივი იერიში, როლური თამაშები, ტრენინგები, კვლევითი სამუშაო, პრაქტიკა, სიმულაციები და გამოცდილებითი სწავლა-სწავლების სხვა მეთოდები.

შეფასების სისტემა 

		ქულა

		შეფასება

		შფასების კლასიფიკაცია

		GPA



		91%-100%

		(A)  “ფრიადი”

		დადებითი

		4.0



		81%-90%

		(B)  “ძალიან კარგი”

		დადებითი

		3.0



		71%-80%

		(C)  “კარგი”

		დადებითი

		2.0



		61%-70%

		(D)  “დამაკმაყოფილებელი”

		დადებითი

		1.0



		51%-60%

		(E)  “საკმარისი”

		დადებითი

		0.5



		41%-50%

		(FX)  “ჩაიჭრა”

( გამოცდის გადაბარების უფლებით)

		უარყოფითი

		0.0



		0%-40%

		(F) “ჩაიჭრა”

(კურსი უნდა გიაორს ხელახლა)

		უარყოფითი

		0.0







საკონტაქტო პირი:  ფიქრია ასანიშვილი

პროგრამის სახელწოდება: ქართულად: სოციალური მუშაობა Social Work

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ქართულად: სოციალური მუშაობის მაგისტრი

ინგლისურად: Master of Social Work

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 კრედიტი

სწავლების ენა: ქართული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის კომპეტენციების გამომუშავებასა და დასაქმების სფეროს განსაზღვრაზე: სოციალური მუშაობის სამაგისტრო პროგრამის მიზანი შესაძლებელია განისაზღვროს   3  დონეზე:

· აკადემიურ დონეზე პროგრამის მიზანია სტუდენტები უზრუნველყოს სოციალური მუშაობის პრაქტიკისთვის ფუნდამენტური დისციპლინების კრიტიკული ცოდნით და სოციალური მუშაობის პრაქტიკის თეორიული საფუძვლებით. 

· პროფესიულ დონეზე პროგრამა მიზნად ისახავს მოამზადოს სტუდენტები იმ პროფესიული სტანდარტების შესაბამისად, რომლებიც მოეთხოვება სოციალური მუშაობის პრაქტიკას და რომლებიც შემუშავებულია საერთაშორისო და ადგილობრივი ვალიდური ინსტიტუციების მიერ.

· პროგრამის საბოლოო მიზანია, მიაღწიოს პროფესიული და აკადემიური სტანდარტების ინტეგრაციას და მოამზადოს კრიტიკული რეფლექსიის მქონე პრაქტიკოსი, რომელიც დაინტერესებულია განავითაროს თავისი პროფესიული უნარ-ჩვევები.



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

· მინიმუმ ბაკალავრის ხარისხი;

· საერთო სამაგისტრო გამოცდა;

· გამოცდა სოციალურ მუშაობაში;



სწავლის შედეგი: ცოდნა და გაცნობიერება - პროგრამის დასრულების შემდეგ სოციალური მუშაობის  მაგისტრები დაეუფლებიან ღრმა ცოდნას  თუ როგორ უნდა შეფასდეს ის, რაც აკონსტრუირებს სოციალური მუშაობის პრაქტიკას; გააცნობიერებენ პიროვნულ და პროფესიულ ღირებულებებს და მათ გავლენას იმ სამუშაოზე, რასაც სოციალური მუშაკი ასრულებს. ისინი ისწავლიან, თუ რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს სქესს, ასაკს, კლასობრივ კუთვნილებას, სექსუალობას, უნარშეზღუდულობას და სოციალურად სტრუქტურირებული განსხვავებების სხვა ფორმებს მათ პროფესიულ პრაქტიკაზე; ისწავლიან, თუ როგორ იმუშაონ ისე, რომ ხელი შეუწყონ სხვადასხვა სერვისის მომხმარებლის გაძლიერებას, რათა არ მოხდეს მათზე ზეწოლა და დისკრიმინაცია.



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - სოციალური მუშაობის მაგისტრები გამოიმუშავებენ სოციალური მუშაობის პრაქტიკის სოციალური და პოლიტიკური კონტექსტის კრიტიკულ გაგებას, ასევე, შეიძენენ ჰოლისტური პრაქტიკის უნარ-ჩვევებს, რომელიც ინდივიდებს განიხილავს პლურალისტური საზოგადოების ფართო კონტექსტში; ისწავლიან, თუ როგორ მოახდინონ თეორიისა და პრაქტიკის ინტეგრირება სოციალურ მუშაობაში; ღრმად დაუფლებიან სოციალური მუშაობის ისეთ მეთოდებს, როგორიცაა ჯგუფური მუშაობა, ოჯახებთან მუშაობა, ამოცანაზე ორიენტირებული სოციალური მუშაობა, კოგნიტური ბიჰევიორული მუშაობა და ა.შ. მათ ექნებათ შესაძლებლობა, რომ მოახდინონ ამ მეთოდების გამოყენება პრაქტიკის ორგანიზაციებში.

დასკვნის უნარი - მაგისტრატურის კურსდამთავრებულს შეეძლება, რომ სოციოლოგიური მონაცემების დამოუკიდებლად დამუშავებისა და გაანალიზების საფუძველზე გააკეთოს დასკვნები შესასწავლი პრობლემის არსის, მისი გადაჭრის გზების შესახებ. 

კომუნიკაციის უნარი - მაგისტრატურის კურსდამთავრებულს შეეძლება კომუნიკაცია დაამყაროსროგორც ქართულ, ისევე უცხო ენაზე  ყველა იმ ადამიანთან თუ ჯგუფთან, რომლებიც მისი კვლევის ობიექტს წარმოადგენენ (რესპონდენტები, ექსპერტები, სხვადსახვა სამიზნე ჯგუფების წარმომადგენლები და სხვ.). მას განვითარებული ექნება სოციალური უნარები, კერძოდ, შეეძლება ჯგუფური მუშაობა, მათ შორის, ინტერდისციპლინულ ჯგუფში მუშაობა. 

სწავლის უნარი – მაგისტრი შეძლებს სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვას და სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერებას. სოციოლოგიის მაგისტრს შეეძლება, რომ მის მიერ ათვისებული ცოდნა და გამოცდილება გადასცეს სხვებს.

ღირებულებები, რომლესაც შეიძენენ პროგრამის დასრულების შემდეგ:

სოციალური მუშაობის მაგისტრები გააცნობიერებენ იმას, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ განვითარდეს კლიენტზე ორიენტირებული პოლიტიკის გამომუშავება. მათ განუვითარდებათ უნარ-ჩვევები იმისა, თუ თავად როგორ განახორციელონ ღირსეული და ღირებულებებზე დაფუძნებული  პრაქტიკა. ასეთ ღირებულებებს მიეკუთვნება:

· პროფესიული ეთიკის პრინციპების პატივისცემა;

· კვლევის ობიექტის (ადამიანები, ჯგუფები) უფლებების, პირველ რიგში, მათი ანონიმურობის დაცვა;

· პლაგიატის უარყოფა;

· ქსენოფობიური და ეთნოცენტრისტული დამოკიდებულებების უარყოფა; განსხვავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების დაფასება და პატივისცემა;

მაგისტრატურის კურსდამთავრებულებს, აგრეთვე, გამომუშავებული ექნებათ ზოგადი (ტრანსფერული) უნარები: აბსტრაქტული აზროვნება, მოვლენათა კრიტიკული ანალიზი და სინთეზი, ახალი იდეების გენერირება, ცოდნის მუდმივი განახლება, სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოძიება და ანალიზი, დისკუსიის წარმართვა, საკუთარი ნაშრომისა და მოსაზრებების საჯარო წარდგენა და ა.შ.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:

შედეგების მისაღწევად გამოყენებული იქნება სწავლებისა და სწავლის შემდეგი მეთოდები: 

5. ვერბალური, ანუ  ზეპირსიტყვიერი მეთოდი;

6. წიგნზე მუშაობის მეთოდი; 

7. წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, რეფერატის, ან ესეს შესრულება,  და ა.შ.;

8. პრაქტიკული მეთოდები, რომლებიც სტუდენტს პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს ჩამოუყალიბებს: სასწავლო და პედაგოგიური პრაქტიკა, საველე მუშაობა და სხვ.

სწავლების პროცესში გამოყენებული იქნება, აგრეთვე, ისეთი მეთოდები, როგორიცაა:   

7. დისკუსია, დებატები;

8. ჯგუფური მუშაობა (cooperative/ collaborative);

9. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება(PBL);

10. შემთხვევის ანალიზი;

11. გონებრივი იერიში (Brain storming);

12. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება.



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის გაწეული შრომის შეფასება ითვალისწინებს გარკვეულ თანაფარდობას შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას შორის. თითოეული სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება ხორციელდება 100–ქულიანი სისტემით. 

შუალედური შეფასებები შეიძლება დაეყრდნოს შემდეგ აქტივობებს: 

· აქტიურობა სასემინარო, ან პრაქტიკულ მეცადინეობაზე;

· საკონტროლო სამუშაო;

· საპრეზენტაციოდ მომზადებული მოხსენება;

· წერითი და ზეპირი საშინაო დავალებები;

· შუალედური გამოცდა;

· საბოლოო გამოცდა

და სხვა.

დაუშვებელია დასკვნითი გამოცდის შეფასება 40 ქულაზე მეტით.

საკონტაქტო პირი: იაგო კაჭკაჭიშვილი

სადოქტორო პროგრამის დასახელება: ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება. Organization Development and Consulting

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფსიქოლოგიის დოქტორი PhD in Psychology

სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 180 კრედიტი.

სწავლების ენა: ქართული

სადოქტორო პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია ორგანიზაციის განვითარებისა და კონსულტირების დანერგვის ხელშეწყობა საქართველოში, არსებული ცოდნის გაღრმავება და ახალი გამოცდილების დაგროვება, უმაღლესი რანგის სპეციალისტების მომზადება, რომლებიც იმუშავებენ უმაღლეს საგანმანათლებლო ან კვლევით დაწესებულებებში; დოქტორანტების მაღალირანგის მეცნიერებად, მკვლევარებად და პრაქტიკოსებად ჩამოყალიბება.

სადოქტორო პროგრამაზე მიღების წინაპირობა: პროგრამა ინტერდისციპლინურია. მიიღებიან მინიმუმ მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირები, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ მოთხოვნებს: უცხო ენის B2 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან შესაბამისი სერტიფიკატით და გასაუბრება სპეციალობაში.

სწავლის შედეგი: კურსდამთავრებულს უნდა ჰქონდეს შემდეგი დარგობრივი და ზოგადი კომპეტენციები: 

ა) ცოდნა და გაცნობიერება: უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა და მისი ეკონომიკური, სამართლებრივი და ფსიქოლოგიური ასპექტების გააზრება–გაცნობიერება; ორგანიზაციათა სტრუქტურისა და დინამიკის, ასევე ორგანიზაციებში ადამიანური ფაქტორის და მისი როლის გაცნობიერება; ორგანიზაციის ელემენტებზე დაკვირვება და ორგანიზაციაში მიმდინარე პროცესების სიღრმისეული ანალიზი, რაც არსებული ცოდნის გაფართოებისა და ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საშუალებას იძლევა (რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის აუცილებელი სტანდარტის დონეზე); არსებული ცოდნის ხელახალი გააზრებისა და ნაწილობრივ გადაფსების გზით, ცოდნის განახლებული ფარგლების გაცნობიერება; სადოქტორო თემის ირგვლივ ინტეგრაციული ცოდნის მოპოვება და გენერირება.

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად დანერგვა, განხორციელება და ზედამხედველობა; ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდებისა და მიდგომების შემუშავება, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული და აისახება საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში; ორგანიზაციის განვითარების სფეროში დამოუკიდებელი სამუშაოების ჩატარება; კურიკულუმების შედგენა; სასწავლო პროცესის წარმართვა და სწავლება; არსებული ცოდნის გაფართოება და ახალი საკონსულტაციო მეთოდების შექმნა; სადოქტორო თემის ირგვლივ ინტეგრაციული ცოდნის მოპოვება და გენერირება. სიტუაციის დამოუკიდებლად გაანალიზება, ეფექტური გადაწყვეტილებების მიღება და პრობლემის გადაჭრა; ორგანიზაციის განვითარებისათვის აუცილებელი ინოვაციის – ორგანიზაციის განვითარებისა და კონსულტირების დანერგვა საქართველოში.

გ) დასკვნის უნარი: შეუძლია საერთაშორისო თუ ეროვნულ დონეზე სამეცნიერო საზოგადოებასთან უახლესი სამეცნიერო მიღწევების გარკვევით და დასაბუთებულად წარმოჩენა; ახალი რთული და წინააღმდეგობრივი იდეების კრიტიკული ანალიზი,  პრობლემების იდენტიფიკაცია და მათი გადაჭრისათვის ეფექტური გადაწყვეტილებების მიღება.

დ) კომუნიკაციის უნარი: ორგანიზაციის განვითარების და კონსულტირების სფეროში ახალი ცოდნის არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირის დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენა; ასევე საერთაშორისო აკადემიურ წრეებთან თემატურ პოლემიკაში ჩართვა უცხო ენაზე.

ე) სწავლის უნარი: აქვს ორგანიზაციის განვითარების და კონსულტირების სფეროს უახლეს სამეცნიერო მიღწევებზე დაფუძნებული ახალი შეხედულებების გაცნობის გზების, შესწავლის, ათვისებისა. უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე ახალი იდეების/პროცესების განვითარების მზაობა სწავლისა და პროფესიული საქმიანობის, მათ შორის კვლევის პროცესში.

ვ) ღირებულებები: ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავება; პროფესიული ეთიკის ნორმების დაცვა; განსხვავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების დაფასება და პატივისცემა; სხვა კულტურის წარმომადგენლებთან წარმატებული კომუნიკაციისთვის საჭირო ინტერპერსონალური კომუნიკაციებისფლობა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

• ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი;• დისკუსია/დებატები;

• წიგნზე მუშაობის მეთოდი;

• დემონსტრირების მეთოდი;

• ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი;

• წერითი მუშაობის მეთოდი.

პროფესორი შეიძლება იყენებდეს ერთ ანრამდენიმე მეთოდს, ან ნებისმიერსხვა მეთოდს კონკრეტული სასწავლო–კვლევითი ამოცანის შესასრულებლად.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

ქულები შეფასება 

91-100 ფრიადი, A

81-90 ძალიან კარგი, B

71-80 კარგი, 

61-70 დამაკმაყოფილებელი, D

51-60 საკმარისი, E

41-50 ვერ ჩააბარა, F

0-40 ჩაიჭრა, F

დოქტორანტის სადისერტაციო ნაშრომის შეფასებისათვის შესაძლებელია შეფასების შემდეგი სისტემის გამოყენება: 

სადისერტაციო ნაშრომის შეფასება ხდება საერთო/საუნივერსიტეტო სტანდარტის შესაბამისად: 

ფრიადი, ძალიან კარგი, კარგი, საშუალო და დამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება ფსიქოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. არადამაკმაყოფილებელი შეფასების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება ერთი წლის განმავლობაში გადამუშევებული სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლება. სრულიად არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტი კარგავს იმავე სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლებას.

საკონტაქტო პირი: ნოდარ ბელქანია
















სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია (ინტერდისციპლინური) Psychological Anthropology (interdisciplinary) 

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი (ქართულად და ინგლისურად): ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის დოქტორი PhD in Psychological Anthropology

სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 180

სწავლების ენა: ქართული

პროგრამის მიზანი: სადოქტორო პროგრამის მიზანია თანამედროვე ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის აქტუალური თემატური და კვლევითი პრობლემების მცოდნე სპეციალისტთა ჩამოყალიბება, თანამედროვე ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის სფეროს გამდიდრება ახალი მეცნიერული ცოდნით, განწყობის თეორიის შემდგომი განვითარება, უმაღლესი სკოლისთვის პედაგოგიური კადრის მომზადება.

სადოქტორო პროგრამაზე მიღების წინაპირობები. პროგრამა ინტერდისციპლინურია და ამდენად ღიაა. სავალდებულია უცხო ენის B2 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან შესაბამისი სერტიფიკატით და გასაუბრება სპეციალობაში პროგრამის მიმღებ დარგობრივ კომისასთან.

პროგრამის შედეგი: პროგრამული სწავლების სრული კურსის გავლისა და დისერტაციის დაცვის შემდეგ კურსდამთავრებულს 

გამოუმუშავდება: 

ცოდნა და გაცნობიერება:

• ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის სფეროში უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, ტრადიციულ თეორიულ პარადიგმათა შემოქმედებითი და პრობლემური გააზრების გამოცდილება, ცოდნის განახლებულიფარგლების გაცნობიერება;

• ფსიქოლოგიურ ანთროპოლოგიასთან მჭიდროდ დაკავშირებულ სამეცნიერო სფეროთა ინტეგრალური და პრობლემური ხედვა როგორც თეორიულ, ისე მეთოდოლოგიურპლანში; 

• არსებული ცოდნის გაფართოებისა თუ ინოვაციური მეთოდების გამოყენების მზაობა (რეფერირებადი პუბლიკაციისთვის აუცილებელი სტანდარტის დონეზე); 

• ღრმა ინტეგრალური ცოდნა მის მიერ დამუშავებული თემის შესახებ;

• განწყობის თეორიის შუქზე კონკრეტულ საკითხთა ინტერპრეტაციისა და ახსნის გამოცდილება;

• საფუძვლიანი ცოდნა სინთეზური კვლევითი სტრატეგიების/მეთოდების, აგრეთვე, მათი გამოყენების პრინციპების შესახებ.

 ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

• ინოვაციური და, საზოგადოდ, მეცნიერული და გამოყენებითი კვლევითი საქმიანობის დამოუკიდებლად დაგეგმვა, წარმართვა და გაძღოლა, საკვლევი სფეროსთვის ადეკვატური კვლევითი სტრატეგიის, მეთოდის შერჩევა/გამოყენება და მოპოვებულ მონაცემთა ინტერპრეტაცია;

• სინთეზური კვლევითი სტრატეგიებისა და მეთოდების გამოყენება; 5

• ახალი ცოდნის შექმნაზე ორიენტირებული ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდებისა და მიდგომების შემუშავება;

• საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში ასახვადი მეცნიერული პროდუქციის შექმნა;

• თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი მაინტეგრირებელი სალექციო კურსების შექმნა და გაძღოლა.

• შეძენილი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამოყენებას სხვადასხვა სოციოკულტურულ კონტექსტში.

 დასკვნის უნარი: 

• ტრადიციულ თეორიულ პარადიგმათა შემოქმედებითი და პრობლემური გააზრება, ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების კრიტიკული ანალიზი, სინთეზი და შეფასება; 

• პრობლემის გადასაჭრელად სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება; 

• ჩამოყალიბებული ინტერდისციპლინური აზროვნების საფუძველზე თეორიული ცოდნის ზოგადმეცნიერულ კონტექსტში გააზრება და შესაბამისი პრობლემური საკითხების დასმა;

• განსხვავებულ ქვეყნებში მიღებულ მონაცემთა შემოქმედებითად, დროის მოთხოვნების შესაბამისად გააზრება და ინტერპრეტაცია;

 კომუნიკაციის უნარი: ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის დარგში ახალი და არსებული ცოდნის ურთიერთმიმართების დასაბუთებულად და არგუმენტირებულად წარმოჩენა, ასევე საერთაშორისო აკადემიურ წრეებში თემატურ პოლემიკაში ჩართვა უცხოურენაზე; 

სწავლის უნარი: ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე, ახალი იდეების გენერირების და განვითარების მზაობა სწავლისა და საქმიანობის, მათ შორის კვლევის პროცესში.

კურსდამთავრებულის კომპეტენცია, აგრეთვე, მოიცავს:

• ისტორიის, ენის, პრაქტიკებისა და კონცეპტუალური კატეგორიების მქონე კულტურულ ჯგუფთა სპეციფიკური  თავისებურებების დადგენას, სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფთა უკონფლიქტო თანაარსებობის ხელშემწყობ პრობლემათა ანალიზს და  ადეკვატური რეკომენდაციების შეთავაზებას;

• მონაწილეობას ანთროპოლოგიური სტრატეგიების დაგეგმვაში, სოციოკულტურული ცხოვრების განსხვავებულ სფეროთა დინამიკის კვლევებში; 

• სოციალური ცხოვრების სხვადასხვა სფეროს უზრუნველყოფასრეალისტური და სიღრმისეული კონსულტაციებით.  კურსდამთავრებულს, აგრეთვე, გამომუშავებული ექნება ზოგადი (ტრანსფერული) - აბსტრაქტული აზროვნების, მოვლენათა კრიტიკული ანალიზისა და სინთეზის, ახალი იდეების გენერირების, ცოდნის მუდმივი განახლების, სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოძიებისა და ანალიზის, საერთაშორისო კონტექსტში მუშაობის - უნარები.

ღირებულებები: პროგრამა ორიენტირებულია შემდეგღირებულებათა დამკვიდრებაზე:

• პროფესიული ეთიკური ნორმების (პროფესიონალთა ურთიერთპატივისცემა და აღიარების უნარი, კვლევებში მონაწილე ადამიანთა უფლებების დაცვა, რეალური კვლევითი მონაცემების წარმოდგენა, ყოველგვარი ანგაჟირებულობის მიუღებლობა)  მიდევნება;

• განსხვავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების დაფასება და პატივისცემა;

• კულტურათა ეფექტური დიალოგისთვის კულტურებსა და კონტექსტებს შორის განსხვავებების ცოდნა/გაცნობიერება და გათვალისწინება; 

• სხვა კულტურის წარმომადგენლებთან წარმატებული კომუნიკაციისთვის ინტერპერსონალური კომპეტენტურობის (იზომორფული ატრიბუცია, ქცევის ანალიზის უნარი, სხვათა მოლოდინების ცოდნა და საჭიროებისამებრ, გათვალისწინება და სხვ.) ფლობა; 

• აგრესიული ეთნოცენტრიზმის მიუღებლობა; 

• მრავალეროვან კოლექტივში თანამშრომლობისთვის ეთიკური სტანდარტების გაცნობიერება და დაცვა; 

• საზოგადოდ, საქმიან ურთიერთობებში ეთიკური ნორმების დაცვა. 

• ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:

ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი;

დისკუსია/დებატები – სტუდენტთა ჩართულობის ხარისხისა და აქტივობის ასამაღლებლად, კრიტიკული აზროვნების (ალტერნატიული თვალსაზრისების გამოვლენა, არგუმენტებისა და კონტრარგუმენტების, შეფასების წარმოჩენა, ერთი თვალსაზრისის სხვადასხვა პოზიციიდან შეფასება, პრობლემის ანალიზისა და გადაჭრის ალტერნატიული გზების გამოვლენა/შეფასება)  განსავითარებლად, სტუდენტში კამათის კულტურის ჩამოსაყალიბებლად. პროფესორი წარმართავს დისკუსიას და პერიოდულად ერთვება მასში.

წიგნზე მუშაობა - თეორიული მასალების (სალექციო და საპრეზენტაციო) დამუშავება. 

წერითი მუშაობა - წერითი კოლოკვიუმების შესრულება, ესსეს დაწერა, საპრეზენტაციო ტექსტის, აგრეთვე, კვლევითი დავალების წერილობითიფორმით მომზადება. 

შემთხვევის ანალიზი (Case study) - კროსკულტურულ კვლევებზე დაყრდნობით ლექციაზე კონკრეტული კულტურალური

შემთხვევების განხილვა; მეთოდთა სწავლებისას კონკრეტული კვლევების განხილვის საფუძველზე მეთოდის გამოყენებასთან დაკავშირებული სპეციფიკური ასპექტების რეფლექსია.

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - პრობლემის დასმა და გამოყენება საწყის ეტაპად ახალი ცოდნის მიღებისა და კონტექსტუალიზაციისთვის.

გონებრივი იერიში (Brain storming) - სტუდენტებში შემოქმედებითი მიდგომის განსავითარებლად, კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით რადიკალურად განსხვავებული აზრების, იდეების გამოვლენის, გენერირებისა და ვერბალიზაციის ხელშეწყობა. 

პროფესორის მიერერთი ანრამდენიმე მეთოდის გამოყენება ხდება სასწავლო კურსის ამოცანების შესაბამისად.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა; 

(A) 91 -100 ფრიადი

(B) 81 -90 ძალიან კარგი

(C) 71 -80 კარგი

(D) 61 -70 დამაკმაყოფილებელი

(E) 51 - 60 საკმარისი

(FX) 41 - 50 ვერჩააბარა, სტუდენტს ეძლევა საბოლოო გამოცდის ერთხელგადაბარებისუფლება

(F) 0 – 40 ჩაიჭრა, სტუდენტმა კრედიტის მიღებისთვის თავიდანუნდა გაიაროს კურსი.10

სადისერტაციო ნაშრომის შეფასება ხდება საერთო/საუნივერსიტეტო სტანდარტის შესაბამისად. 

ფრიადი, ძალიან კარგი, კარგი, საშუალო და დამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება ფსიქოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. არადამაკმაყოფილებელი შეფასების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება ერთი წლის განმავლობაში გადამუშევებული სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენისუფლება. სრულიად არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტი კარგავს იმავე სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენისუფლებას.



საკონტაქტო პირი: ლალი სურმანიძე





















სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: მასობრივი კომუნიკაცია (Mass Communications); 

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: მასობრივი კომუნიკაციის დოქტორი (PhD in Mass Communications)

სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: მასობრივი კომუნიკაციის სადოქტორო პროგრამა წარმოადგენს სასწავლო პროგრამებისა (სასწავლო კომპონენტი) და სამეცნიერო კვლევების (კვლევითი კომპონენტი) ერთობლიობას და იგი მოიცავს 180 კრედიტს.

სწავლების ენა: ქართული

სადოქტორო პროგრამის მიზანი: სადოქტორო პროგრამის მიზანია მასობრივი კომუნიკაციის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტების მეცნიერული, ინტერდისციპლინური მიდგომით კვლევა, თანამედროვე მედიის და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულებით ახალი ცოდნის და მეცნიერული გამოცდილების შექმნა, მედიის და მასკომუნიკაციის სისტემების არსში წვდომა, შესაბამისი წინადადებების შემუშავება და განვითარების პერსპექტივების დასახვა. 

პროგრამა აგებულია ორიგინალური კვლევის მოქნილობის პრინციპსა და ინტერდისციპლინური გამოცდილების შეძენაზე. პროგრამა ამზადებს მომავალ ლექტორებს და მკვლევრებს ჟურნალისტიკის და მასკომუნიკაციის მიმართულებით.  

დოქტორანტს სემინარებზე შესაძლებლობა მიეცემა სხვადასხვა მიმართულებით გაიფართოოს ცოდნა, გაეცნოს უახლეს მიღწევებს, მოემზადოს აკადემიური საქმიანობისთვის და თავადაც აქტიურად ჩაერთოს სამეცნიერო- კვლევით საქმიანობაში, იყოს თვითორგანიზებული და აითვისოს კვლევის წარმართვისთვის აუცილებელი მენეჯერული თვისებები. პროგრამა ფოკუსირებულია კვლევითი უნარების განვითარებაზე; 

პროგრამა დოქტორანტს ამზადებს აკადემიური კარიერისთვის. მომავალი მკვლევარი მზად იქნება აკადემიურ სფეროში თავისი კონტრიბუცია შეიტანოს ახალი ცოდნის, ფაქტების ან არსებული ინფორმაციის იმგვარი ინტერპრეტაციით, რომელიც მნიშვნელოვანი იქნება სამეცნიერო საზოგადოებისთვის. პროგრამის ფარგლებში მას შესაძლებლობა მიეცემა იყოს ტუტორი, მკვლევარი-ასისტენტი და ასევე, გახდეს ასისტენტ პროფესორი. დისერტაციის  დაცვის შემდეგ მას უნდა შეეძლოს რეფერირებადი საერთაშორისო ჟურნალისა და კონფერენციებისთვის სამეცნიერო პუბლიკაციების წარმოდგენა.

პროგრამის მიზანია კურსდამთავრებულს გამოუმუშაოს ის აუცილებელი თვისებები, რომელიც არსებული ცოდნის გაფართოებისა და ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საშუალებასთან ერთად ახალი ცოდნის შექმნას და ტირაჟირებას შეუწყობს ხელს. მასობრივი კომუნიკაციის სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებული უფლებამოსილია საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო და კვლევით დაწესებულებებში დაიკავოს შესაბამისი თანამდებობა კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესების დაცვით.

სადოქტორო პროგრამაზე მიღების წინაპირობა: მასობრივი კომუნიკაციის სადოქტორო პროგრამაზე მიიღებიან მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირები, რომლებიც აკმაყოფილებენ დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს: უცხო ენის B2 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან შესაბამისი სერტიფიკატით და გასაუბრება სპეციალობაში.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

1. ვერბალური;

2. დისკუსია/დებატები;

3. წყაროებთან მუშაობა;

4. დემონსტრირება;

5. ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი.

6. წერითი მუშაობა. 

პროფესორი შეიძლება იყენებდეს ერთ ან რამდენიმე მეთოდს, ან ნებისმიერ სხვა მეთოდს, კონკრეტული სასწავლო-კვლევითი ამოცანის შესასრულებლად. 

 სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა (შეფასების ზოგადი წესი):

დოქტორანტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით. კრედიტის მისაღებად საჭირო მინიმალურ შეფასებას  წარმოადგენს 51 ქულა. დოქტორანტის ცოდნის შეფასება ხდება შემდეგი სქემით:

ქულები შეფასება 

91-100 ფრიადი, A

81-90 ძალიან კარგი, B

71-80 კარგი, C

61-70 დამაკმაყოფილებელი, D

51-60 საკმარისი, E

41-50 ვერ ჩააბარა, FX

0-40 ჩაიჭრა, F

დოქტორანტის სადისერტაციო ნაშრომის შეფასებისათვის შესაძლებელია შეფასების შემდეგი სისტემის გამოყენება:

ქულები შეფასება 

summa cum laude ფრიადი(შესანიშნავი ნაშრომი)

magna cum laude ძალიან კარგი (შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აღემატება)

cum laude კარგი (შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს) აღემატება

bene საშუალო (შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აკმაყოფილებს)

rite დამაკმაყოფილებელი (შედეგი, რომელიც, ხარვეზების მიუხედავად, წაყენებულ

მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს)

insufficienter არადამაკმაყოფილებელი (შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო ვერ აკმაყოფილებს)

sub omni canone სრულიად არადამაკმაყოფილებელი (შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს სრულიად ვერ აკმაყოფილებს) 

ფრიადი, ძალიან კარგი, კარგი, საშუალო და დამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში, დოქტორანტს ენიჭება მასობრივი კომუნიკაციის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში, დოქტორანტს ენიჭება ერთი წლის განმავლობაში გადამუშავებული სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლება. სრულიად არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში, დოქტორანტი კარგავს იგივე სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლებას.

საკონტაქტო პირი:  მარიამ გერსამია









პროგრამის სახელწოდება: სადოქტორო პროგრამა -“პოლიტიკის მეცნიერება” Ph.D program in Political Science 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორი Ph.D in Political Science

სწავლების საფეხური:  დოქტორანტურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 180 ECTS

სწავლების ენა: ქართული ენა

 საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: წარმოდგენილი სადოქტორო პროგრამა მიზნად ისახავს პოლიტიკის და პოლიტიკური სფეროს საკვანძო  მომენტების გამოკვეთას და სპეციალისტების მომზადებას ჩვენი ქვეყნისა და რეგიონისათვის განსაკუთრებით აქტუალური საკითხების მეცნიერული  კვლევისათვის; დარგში მიღებული ცოდნის გაღრმავებას; ძირითადი მეცნიერული უნარების განვითარებას; კვლევისა და სწავლების თანამედროვე  მეთოდების შესწავლის საფუძველზე ახალი ცოდნის და ინფორმაციის შექმნასა და გენერირებას. 

პოლიტიკურ მეცნიერებაში სადოქტორო პროგრამა ეფუძნება მოდულარულ სისტემას და მიზნად ისახავს დისციპლინის ცალკეული  პრობლემური სფეროების გამოკვლევას.დარგში მიღებული ცოდნის გაღრმავებას; ძირითადი მეცნიერული უნარების განვითარებას; კვლევისა და  სწავლების თანამედროვე მეთოდების შესწავლას. კურსდამთავრებულს უნდა შესწევდეს უნარი, კრიტიკულად გააანალიზოს დაგროვილი ცოდნა,  შემოქმედებითად განავითაროს იგი და პასუხისმგებლობით მოეკიდოს სამეცნიერო ინფორმაციის ტრანსფორმაციასა და გავრცელებას  პუბლიკაციების, სწავლებისა და პრაქტიკაში დანერგვის გზით.

სადოქტორო პროგრამა პოლიტიკურ მეცნიერებაში ემსახურება ამ დარგში მკვლევარისა და აკადემიური სფეროს მომავალი სპეციალისტის  მომზადებას, რომლესაც შესწევს ახალი ცოდნის გენერირება და თავისი სადოქტორო დისერტაციით ემსახურება ახალი ცოდნის შექმნას პოლიტიკურ  მეცნიერებაში. 

პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო პროგრამის მიზანია დოქტორანტის ინტელექტუალური პროფესიული და აკადემიური განვითარება,  სამეცნიერო და უმაღლესი სკოლის პედაგოგიური კადრების მომზადება, აკადემიური და კვლევითი რესურსების დაახლოება, ქვეყანაში სამეცნიერო  მუშაობის გააქტიურება და ხარისხის ამაღლება, საერთაშორისო აკადემიურ და სამეცნიერო სივრცეში ჩართვა, ახალი ცოდნის შექმნისა და  დანერგვისთვის ხელის შეწყობა. სადოქტორო პროგრამა პოლიტიკის მეცნიერებაში მიზნად ისახავს პოლიტიკის სფეროში სამეცნიერო და უმაღლესი  სკოლის პედაგოგიური კადრების მომზადებას და მთავრდება პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭებით. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

• მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის ფლობა.

• უცხო ენის B2 დონეზეცოდნის დადასტურება გამოცდით ან შესაბამისი სერტიფიკატით და გასაუბრება სპეციალობაში.

 სწავლის შედეგი: 

დოქტორს უნდა შეეძლოს: კვლევის შედეგად ახალი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების შექმნა; დაგროვილი ცოდნის შემოქმედებითი განვითარება; 

პოლიტიკური მეცნიერების სფეროს, მისი ისტორიისა და ძირითადი მიმართულებების გაგება კონცეპტუალურ და სისტემურ დონეზე; სოციალურ  მეცნიერებათა სივრცეში პოლიტიკური მეცნიერების ადგილის განსაზღვრა; თანამშრომლობა სხვა დარგების წარმომადგენლებთან  ინტერდისციპლინური კვლევისა და სწავლების პროცესში; ცოდნის ეფექტური და გასაგები ფორმით გადმოცემა; მას უნდა ესმოდეს მიღებული  ცოდნის პრაქტიკული გამოყენების ასპექტები და შეეძლოს როგორც სასწავლო, ასევე კვლევითი პროცესის დაგეგმვა და განხორციელება.

 ცოდნა და გაცნობიერება 

ფართო და მრავალფეროვანი თეორიული მიდგომების, საუნივერსიტეტო კურსებისა და სპეციალური სასწავლო კურსის შესწავლის საფუძველზე, დოქტორანტი ფლობს მეცნიერული კვლევის თანამედროვე მეთოდებს, პოლიტიკის სფეროს მეცნიერული ანალიზის ხერხებსა და მეთოდებს, აქვს  ღრმა და სისტემური ცოდნა პოლიტიკის მეცნიერების ინტერდისციპლინურ ხასიათზე, იცნობს პოლიტიკის მეცნიერების არჩეული დარგის და  მომიჯნავე სპეციალობის პრობლემებს და განვითარების ტენდენციებს.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

შეძენილი სისტემური და სიღრმისეული ცოდნის საფუძველზე შეუძლია სრულფასოვნად ჩაერთოს პოლიტიკის მეცნიერების ფარგლებში მიმდინარე  სამეცნიერო დისკუსიებში და აწარმოოს თეორიული ან გამოყენებითი კვლევა, რომელიც თვისებრივად გაამდიდრებს არსებულ ცოდნას ამ სფეროში. კვლევის რელევანტური მეთოდოლოგიის და მეთოდიკის სრულყოფილი ცოდნა მას საშუალებას აძლევს, დამოუკიდებლად წარმართოს ან უხელმძღვანელოს კვლევით პროექტს (პროექტებს). შეუძლია მრავალი სხვადასხვა პერსპექტივით საკითხების განხილვა, თითოეული მიდგომის  საფუძვლიანი კრიტიკული ანალიზი და შეფასება, რაც ხელს უწყობს კვლევის მეთოდოლოგიის სწორ და დასაბუთებულ შერჩევას, დამოუკიდებელი 

გადაწყვეტილებების მიღების უნარის განვითარებას. 

აქვს უნარი, დამოუკიდებლად შეიმუშაოს და განახორციელოს კომპლექსური კვლევითი პროექტი, ან უხელმძღვანელოს საშუალო ან დიდ კვლევით ჯგუფს კვლევის ახალი მეთოდების და მიდგომების გამოყენებით; შეუძლია თავად დაგეგმოს და თავისი უშუალო ხელმძღვანელობით განახორციელოს კომპლექსური კვლევითი პროექტის სრული ციკლი. აქვს კვლევითი პრობლემის შემცველი გარემოს სრულფასოვანი იდენტიფიცირების უნარი. შეუძლია აგრეთვე დიდი კვლევითი პროექტების მართვა.

დასკვნის უნარი 

ფუნდამენტური და ემპირიული კვლევის პროცესში შეუძლია ჰიპოთეზის დასაბუთება ან უარყოფა, აქვს ახალი, ინოვაციური დასკვნების  შემოთავაზების უნარი, რითაც საკუთარი წვლილი შეაქვს სამეცნიერო საზოგადოებაში. დოქტორანტს პოლიტიკის მეცნიერებაში აქვს ასევე კვლევის  შედეგად მიღებული დასკვნების არგუმენტირებული დასაბუთების უნარი. აქვს არსებული პრობლემების ახლებური ახნის უნარი.3

კომუნიკაციის უნარი: 

შეუძლია ელექტრონულ მონაცმეთა ბაზებთან მუშაობა, ახალი კვლევითი ინსტრუმენტების მოდელირება და ტესტირება, აქვს სამეცნიერო სტატიის წერის აკადემიური უნარ-ჩვევები, რაც აკმაყოფილებს რეფერირებად ჟურნალებში გამოქვეყნების სტანდარტებს; პედაგოგიური პრაქტიკისა და  კოლოქვიუმების საფუძველზე გამომუშავებული აქვს აუდიტორიასთან მუშაობის უნარი, რაც ეხმარება აკადემიურ და პროფესიულ წინსვლაში.  საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან პოლიტიკის მეცნიერების თემატურ პოლემიკაში ჩართვა უცხოურ ენაზე.

სწავლის უნარი: 

პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორი სიცოცხლის მანძილზე პროფესიული და აკადემიური კარიერის გაუმჯობესების პროცესში უნარიანია  არსებული ცოდნის გაღრმავებისა და ახალი ცოდნის შემდგომი გენერირების მიზნით იზრუნოს პროფესიულ და აკადემიურ პროექტებსა და  გრანტების დაფინანსების წყაროების მოძიებასა და შემდგომ განვითარებაზე. 

ღირებულებები: 

პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორს შესწევს უნარი დემოკრატიული ღირებულებების დასამკვიდრებად და სამოქალაქო საზოგადოების  მშენებლობის ხელშეწყობის მიზნით აწარმოოოს კვლევა და მათ საფუძველზე განსაზღვროს მათი მიღწევის ოპტიმალური საშუალებები. 

 სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

 1. ვერბალური/წერითი 

2. წიგნზე/ელექტრონულ მასალებსა და წყაროებზე მუშაობა 

3. დემონსტრირების მეთოდი (ვიდეო-აუდიო, ფოტო, PPT მასალების მეშვეობით)

4. ახსნა–განმარტებითი მეთოდი

5. დისკუსია/დებატები, 

6. ჯგუფური მუშაობა

7. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება(PBL)

8. შემთხვევის ანალიზი (case-study)

9. გონებრივი იერიში (Brain storming)

10. როლური და სიტუაციური თამაშები

11. ელექტრონული სწავლება (ჰიბრიდული) - თსუ ელექტრონული სწავლების პორტალი 

 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი 

კომპონენტის მიხედვით. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. გთავაზობთ ზოგად ჩარჩოს:

91 -100 ფრიადი, A 

81-90 ძალიან კარგი, B 4

71-80 კარგი, C 

61-70 დამაკმაყოფილებელი, D 

51-60 საკმარისი, E 

41-50 ვერჩააბარა, FX 

0-40 ჩაიჭრა, F 

სადისერტაციო ნაშრომის შეფასება ხდება საერთო/საუნივერსიტეტო სტანდარტის შესაბამისად: 

summa cum laude friadi (შესანიშნავი ნაშრომი)

magna cum laude Zalian kargi (შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აღემატება)

cum laude kargi (შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს) აღემატება

bene საშუალო (შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აკმაყოფილებს)

rite damakmayofilebeli (შედეგი, რომელიც, ხარვეზების მიუხედავად, წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს)

insufficienter არადამაკმაყოფილებელი (შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს 

მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო ვერ აკმაყოფილებს)

sub omni canone სრულიად არადამაკმაყოფილებელი (შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს სრულიად ვერ აკმაყოფილებს)

საკონტაქტო პირი:  მალხაზ მაცაბერიძე




სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: კონფლიქტების ანალიზი და მართვა, Conflict Analysis and Management

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი PhD in Social Sciences

სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 180

სწავლების ენა: ქართული

პროგრამის მიზანი: დოქტორანტურის დონეზე კონფლიქტების მართვის პროგრამის მიზანია მოამზადოს უმაღლესი კვალიფიკაციის სპეციალისტები კონფლიქტის ანალიზის და მართვის სფეროში, რომელთაც ექნებათ კონფლიქტების შესახებ ღრმა თეორიული ცოდნა, ანალიტიკური აზროვნების უნარი და პრაქტიკული უნარ ჩვევები სხვადასხვა კონფლიქტების ანალიზისა და მოგვარების, სამეცნიერო კვლევების წარმოების, მიმდინარე კონფლიქტების ანალიზის და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავებისათვის კონფლიქტების მოგვარების და პრევენციის, მშვიდობის მშენებლობის და შენარჩუნების სფეროში. ამასთან ერთად შეეძლებათ სამეცნიერო პედაგოგიური მუშაობის წარმართვა კონფლიქტოლოგიის დარგის მომავალი სპეციალისტების მოსამზადებლად და სათანადო ტრენინგების და კონსულტაციების ჩასატარებლად.  კონფლიქტების ანალიზის და მართვის სპეციალისტების დასაქმების სფერო ვრცელია: მათ შეუძლიათ იმუშაონ ყველა სფეროში, სადაც უაღრესად მნოშვნელოვანია კონფლიქტების პრევენცია, მოგვარება, მართვა. Aასეთი შეიძლება იყოს როგორც სამთავრობო, ისე კერძო ორგანიზაციები, ადგილობრივი თემი, სასწავლო დაწესებულებები, და სხვა. Mმათ მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანა შეუძლიათ საერთაშორისო კონფლიქტების მოგვარებასა და პრევენციაში. ასევე, ისინი მზადდებიან სამეცნიერო კვლევითი და პედაგოგიური საქმიანობისათვის თავისი კომპეტენციის ფარგლებში.

სადოქტორო პროგრამაზე მიღების წინაპირობები. 

მაგისტრის ხარისხი კონფლიქტების მართვაში ან სხვა სპეციალობაში და უცხო ენის ცოდნის B2 დონეზე დადასტურება გამოცდით ან შესაბამისი სერტიფიკატით და გასაუბრება სპეციალობაში.

სწავლის შედეგები: 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

• კონფლიქტების მართვის სფეროში უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, 

• არსებული ცოდნის გაფართოებისა თუ ინოვაციური მეთოდების გამოყენების მზაობა (რეფერირებადი პუბლიკაციისთვის აუცილებელი სტანდარტის დონეზე); 

• ღრმა ინტეგრალური ცოდნა მის მიერ დამუშავებული თემის შესახებ;2ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

• ინოვაციური და, საზოგადოდ, მეცნიერული და გამოყენებითი კვლევითი საქმიანობის დამოუკიდებლად დაგეგმვა, წარმართვა და გაძღოლა, საკვლევი სფეროსთვის ადეკვატური კვლევითი სტრატეგიის, მეთოდის შერჩევა/გამოყენება და მოპოვებულ მონაცემთა ინტერპრეტაცია;

• სინთეზური კვლევითი სტრატეგიებისა და მეთოდების გამოყენება; 

• ახალი ცოდნის შექმნაზე ორიენტირებული ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდებისა და მიდგომების შემუშავება;

• საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში ასახვადი მეცნიერული პროდუქციის შექმნა;

• თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი მაინტეგრირებელი სალექციო კურსების შექმნა და გაძღოლა.

• შეძენილი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამოყენებას სხვადასხვა სოციოკულტურულ კონტექსტში.

დასკვნის უნარი: 

• ტრადიციულ თეორიულ პარადიგმათა შემოქმედებითი და პრობლემური გააზრება, ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების კრიტიკული ანალიზი, სინთეზი და შეფასება; 

• პრობლემის გადასაჭრელად სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება; 

• ჩამოყალიბებული ინტერდისციპლინური აზროვნების საფუძველზე თეორიული ცოდნის ზოგადმეცნიერულ კონტექსტში გააზრება და შესაბამისი პრობლემური საკითხების დასმა;

• განსხვავებულ ქვეყნებში მიღებულ მონაცემთა შემოქმედებითად, დროის მოთხოვნების შესაბამისად გააზრება და ინტერპრეტაცია;

კომუნიკაციის უნარი: ახალი და არსებული ცოდნის ურთიერთმიმართების დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენა, ასევე საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატურპოლემიკაში ჩართვა უცხოურენაზე; 

სწავლის უნარი: კონფლიქტოლოგიის დარგში უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე, ახალი იდეების განვითარების მზაობა სწავლისა და საქმიანობის, მათ შორის კვლევის პროცესში.

ღირებულებები: პროგრამა ორიენტირებულია შემდეგღირებულებათა დამკვიდრებაზე:

• პროფესიული ეთიკური ნორმების (პროფესიონალთა ურთიერთპატივისცემა და აღიარების უნარი, კვლევებში მონაწილე ადამიანთა უფლებების დაცვა, რეალური კვლევითი მონაცემების წარმოდგენა, ყოველგვარი ანგაჟირებულობის მიუღებლობა) 

მიდევნება;

• განსხვავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების დაფასება და პატივისცემა;

• კულტურათა ეფექტური დიალოგისთვის კულტურებსა და კონტექსტებს შორის განსხვავებების ცოდნა/გათვალისწინება; 

• სხვა კულტურის წარმომადგენლებთან წარმატებული კომუნიკაციისთვის ინტერპერსონალური კომპეტენტურობის (იზომორფული ატრიბუცია, ქცევის ანალიზის უნარი, სხვათა მოლოდინების ცოდნა და საჭიროებისამებრ, გათვალისწინება და სხვ.) ფლობა; 

• აგრესიული ეთნოცენტრიზმის მიუღებლობა; 

• მრავალეროვან კოლექტივში თანამშრომლობისთვის ეთიკური სტანდარტების გაცნობიერება და დაცვა; 

• ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:

ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი;

დისკუსია/დებატები – სტუდენტთა ჩართულობის ხარისხისა და აქტივობის ასამაღლებლად, კრიტიკული აზროვნების  (ალტერნატიული თვალსაზრისების გამოვლენა, არგუმენტებისა და კონტრარგუმენტების, შეფასების წარმოჩენა, ერთი თვალსაზრისის სხვადასხვა პოზიციიდან შეფასება, პრობლემის ანალიზისა და გადაჭრის ალტერნატიული გზების გამოვლენა/შეფასება) განსავითარებლად, სტუდენტში კამათის კულტურის ჩამოსაყალიბებლად. პროფესორი წარმართავს დისკუსიას და პერიოდულად ერთვება მასში.

წიგნზე მუშაობა - თეორიული მასალების (სალექციო და საპრეზენტაციო) დამუშავება. 

წერითი მუშაობა - წერითი კოლოკვიუმების შესრულება, ესსეს დაწერა, საპრეზენტაციო ტექსტის, აგრეთვე, კვლევითი დავალების წერილობითი ფორმით მომზადება. 

შემთხვევის ანალიზი (Case study) - კროსკულტურულ კვლევებზე დაყრდნობით ლექციაზე კონკრეტული კულტურალური შემთხვევების განხილვა; მეთოდთა სწავლებისას კონკრეტული კვლევების განხილვის საფუძველზე მეთოდის გამოყენებასთან დაკავშირებული სპეციფიკური ასპექტების რეფლექსია.

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - პრობლემის დასმა და გამოყენება საწყის ეტაპად ახალი ცოდნის მიღებისა და კონტექსტუალიზაციისთვის.

გონებრივი იერიში (Brain storming) - სტუდენტებში შემოქმედებითი მიდგომის განსავითარებლად, კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით რადიკალურად განსხვავებული აზრების, იდეების გამოვლენის, გენერირებისა და ვერბალიზაციის ხელშეწყობა. 

პროფესორის მიერ ერთი ან რამდენიმე მეთოდის გამოყენება ხდება სასწავლო კურსის ამოცანების შესაბამისად.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა. 

(A) 91 -100 ფრიადი

(B) 81 -90 ძალიან კარგი

(C) 71 -80 კარგი6

(D) 61 -70 დამაკმაყოფილებელი

(E) 51 - 60 საკმარისი

(FX) 41 - 50 ვერჩააბარა, სტუდენტს ეძლევა საბოლოო გამოცდის ერთხელ გადაბარების უფლება

(F) 0 – 40 ჩაიჭრა, სტუდენტმა კრედიტის მიღებისთვის თავიდან უნდა გაიაროს კურსი.

სადისერტაციო ნაშრომის შეფასება ხდება საერთო/საუნივერსიტეტო სტანდარტის შესაბამისად:

საკონტაქტო პირი: გუგული მაღრაძე










პროგრამის სახელწოდება: ქართულად: სადოქტორო პროგრამა „სოციოლოგია“ PhD Program in Sociology

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ქართულად: სოციოლოგიის დოქტორი Doctor of Sociology 

სწავლების საფეხური:  დოქტორანტურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 180 კრედიტი

სწავლების ენა: ქართული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის კომპეტენციების გამომუშავებასა და დასაქმების სფეროს განსაზღვრაზე: 

სოციოლოგიის სადოქტორო პროგრამის მიზანია სოციოლოგიაში სრულფასოვანი მკვლევრის ჩამოყალიბება, რომელიც შეძლებს როგორც თეორიული, ისე გამოყენებითი კვლევების ჩატარებას პროფესიული სტანდარტების გათვალისწინებით. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი, უცხო ენის B2 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან შესაბამისი სერტიფიკატით და გასაუბრება სპეციალობაში. 

სწავლის შედეგი: 

ცოდნა და გაცნობიერება - პროგრამის დასრულების შემდეგ სოციოლოგიის დოქტორი უნდაფლობდესღრმა და კვალიფიციურცოდნას თანამედროვე სოციოლოგიის ძირითად თეორიებსა და კვლევის მეთოდებში. მას უნდა შეეძლოს არა მხოლოდ ამ ცოდნის გაზიარება,  არამედ მისი ოპერაციული და ინოვაციური გამოყენება.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - სოციოლოგიის დოქტორი უნდა ფლობდეს მაღალპროფესიული სტანდარტებით ემპირიული სოციალური კვლევის ჩატარების უნარ-ჩვევებს (ანუ უნდა შეეძლოს თანამედროვე ემპირიული კვლევის მეთოდების ადეკვატური გამოყენება საზოგადოებისათვის აქტუალური საკითხების შესწავლისთვის); ამასთან, მას უნდა შეეძლოს ამა თუ იმ მეთოდის ინოვაციური გამოყენება. მას ექნება უნარი განსაზღვროს სხვადასხვა სოციალური პრობლემის კვლევის გზები და ჩამოაყალიბოს ღრმა და ეფექტური რეკომენდაციები ამ პრობლემების გადასაჭრელად; ექნება უნარი,  ჩაერთოს სხვადასხვა მეთოდით წარმართულ კვლევით პროექტებში როგორც ძირითადი მკვლევარი ან თავად გაუძღვესკვლევითი პროექტის განხორციელებას; ხარისხიანად და მაღალ დონეზე აწარმოოს კვლევა არსებული ეთიკური და პროფესიული სტანდარტების სრული დაცვით.

დასკვნის უნარი - დოქტორანტურის კურსდამთავრებულს შეეძლება, რომ სოციოლოგიური მონაცემების მაღალპროფესიულ დონეზე და დამოუკიდებლად დამუშავებისა და გაანალიზების საფუძველზე გამოიტანოს დასკვნები შესასწავლი პრობლემის არსის, მისი გადაჭრის გზების შესახებ. 

კომუნიკაციის უნარი - დოქტორანტურის კურსდამთავრებულს შეეძლება კომუნიკაცია დაამყაროს ყველა იმ სტრუქტურასთან, ადამიანთან თუ ჯგუფთან, რომლებიც მისი კვლევის ინტერესებში შედის. მას შეეძლება წარმართოს მოლაპარაკებები კვლევის დაგეგმვისა და ორგანიზების მიმართულებით. ასევე, შეეძლება პროფესიული კომუნიკაცია ყველა იმ სოციალურ ერთეულთან,  რომელიც მისი კვლევის ობიექტს შეადგენს. სოციოლოგიის დოქტორს განვითარებული ექნება სოციალური უნარები, კერძოდ, შეეძლება ჯგუფური მუშაობა, მათ შორის, ინტერდისციპლინურ ჯგუფში მუშაობა. და საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატურ პოლემიკაშიჩართვაუცხოურენაზე.

სწავლის უნარი – სოციოლოგიის უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე ახალი იდეების/პროცესების გნვითარების მზაობა სწავლისა და საქმიანობის, მათ შორის, სწავლებისა და კვლევის პროცესში. სოციოლოგიის დოქტორს შეეძლება, რომ მის მიერ ათვისებული ცოდნა და გამოცდილება გადასცეს სხვებს, ანუ აქტიურად იყოს ჩართული სასწავლო პროცესში როგორც პროფესორის ასისტენტი ბაკალავრიატის ყველადონის კურსების საფეხურზე. 

ღირებულებები: 

ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავება შემდეგი ასპექტების გათვალისწინებით:

 პროფესიული ეთიკის პრინციპების პატივისცემა

 კვლევის ობიექტის (ადამიანები, ჯგუფები) უფლებების, პირველ რიგში, მათი ანონიმურობის დაცვა

 პლაგიატის უარყოფა

 ქსენოფობიური და ეთნოცენტრისტული დამოკიდებულებების უარყოფა; განსხვავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების დაფასება და პატივისცემა;

დოქტორნატურის კურსდამთავრებულებს, აგრეთვე, გამოუმუშავდებათ ზოგადი/ტრანსფერული უნარები: აბსტრაქტული აზროვნება,  მოვლენათა კრიტიკული ანალიზი და სინთეზი, ახალი იდეების გენერირება, ცოდნის მუდმივი განახლება, სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოძიება და ანალიზი, დისკუსიის წარმართვა, საკუთარი ნაშრომისა და მოსაზრებების საჯარო წარდგენა და ა.შ.

სწავლის მეთოდები: 

1. ვერბალური მეთოდი

2. წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება,  მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, რეფერატის, ან ესეს შესრულება, და ა.შ.

3. პრაქტიკული მეთოდები, რომლებიც სტუდენტს პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს ჩამოუყალიბებს: სასწავლო და პედაგოგიური  პრაქტიკა, საველე მუშაობა და სხვ.

 სწავლების პროცესში გამოყენებული იქნება, აგრეთვე, ისეთი მეთოდები, როგორიცაა:

1. დისკუსია, დებატები 

2. ჯგუფური მუშაობა (cooperative/ collaborative)

3. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება(PBL)

4. შემთხვევის ანალიზი

5. გონებრივი იერიში (Brain storming)

6. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

სტუდენტის გაწეული შრომის შეფასება ითვალისწინებს გარკვეულ თანაფარდობას შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას შორის. თითოეული სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება ხორციელდება 100–ქულიანი სისტემით. 

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; კრედიტის მისაღებად საჭირო მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 

ქულა;

სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხდება შემდეგი სქემით:

ქულები შეფასება

91-100 ფრიადი A

81-90 ძალიან კარგი, B

71-80 კარგი, C

61-70 დამაკმაყოფილებელი, D51-60 საკმარისი, E

41-50 ვერ ჩააბარა FX

0-40 ჩაიჭრა, F



შუალედური შეფასებები შეიძლება დაეყრდნოს შემდეგ აქტივობებს:

• აქტიურობა სასემინარო, ან პრაქტიკულ მეცადინეობაზე

• საპრეზენტაციოდ მომზადებული მოხსენება

• წერითი და ზეპირი საშინაო დავალებები

• შუალედური გამოცდა

• საბოლოო გამოცდა

და სხვა.

დაუშვებელია დასკვნითი გამოცდის შეფასება 40 ქულაზე მეტით.

სადისერტაციო ნაშრომის შეფასება ხდება საერთო/საუნივერსიტეტო სტანდარტის შესაბამისად.



საკონტაქტო პირი:  იაგო კაჭკაჭიშვილი























პროგრამის სახელწოდება: სადოქტორო პროგრამა “სოციალური მუშაობა“ PhD Program in Social Work

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ქართულად: სოციალური მუშაობის დოქტორი Doctor of Social Work

სწავლების საფეხური:  დოქტორანტურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 180 კრედიტი

სწავლების ენა: ქართული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის კომპეტენციების გამომუშავებასა და დასაქმების  სფეროს განსაზღვრაზე: 

სოციალური მუშაობის სადოქტორო პროგრამის მიზანია:

• აკადემიურ დონეზე სტუდენტები უზრუნველყოს სოციალური მუშაობის პრაქტიკისთვის ფუნდამენტური დისციპლინების კრიტიკული ცოდნით და სოციალური მუშაობის პრაქტიკის თეორიული საფუძვლებით. 

• პროფესიულ დონეზე პროგრამა მიზნად ისახავს მოამზადოს სტუდენტები იმ პროფესიული სტანდარტების შესაბამისად, რომლებიც მოეთხოვება სოციალური მუშაობის პრაქტიკას და რომლებიც შემუშავებულია საერთაშორისო და ადგილობრივი ვალიდური ინსტიტუციების მიერ.

• პროგრამის საბოლოო მიზანია, მიაღწიოს პროფესიული და აკადემიური სტანდარტების ინტეგრაციას და მოამზადოს კრიტიკული რეფლექსიის მქონე პრაქტიკოსი, რომელიც დაინტერესებულია განავითაროს თავისი პროფესიული უნარ-ჩვევები დარომელსაც შეეძლება ინტერვენცია სოციალური პროცესების ყველა დონეზე სოციალური თერაპიის კუთხით.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

 მაგისტრის აკადემიური ხარისხი, უცხო ენის B2 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან შესაბამისი სერტიფიკატით და გასაუბრება სპეციალობაში.

 სწავლის შედეგი: 

ცოდნა და გაცნობიერება - პროგრამის დასრულების შემდეგ სოციალური მუშაობის დოქტორი დაეუფლება ღრმა ცოდნას იმისა, თუ როგორ უნდა შეფასდეს ის, რაც აკონსტრუირებს სოციალური მუშაობის პრაქტიკას; გააცნობიერებს პიროვნულ და პროფესიულ ღირებულებებს და მათ გავლენას იმ სამუშაოზე, რასაც სოციალური მუშაკი ასრულებს. მას ეცოდინება, თუ რა გავლენა შეიძლებაჰქონდეს სქესს, ასაკს, კლასობრივ კუთვნილებას, სექსუალობას, უნარშეზღუდულობას და სოციალურად სტრუქტურირებული განსხვავებების სხვა ფორმებს მათ პროფესიულ პრაქტიკაზე; ისწავლის, თუ როგორ იმუშაონ ისე, რომ ხელი შეუწყოს სხვადასხვა სერვისის მომხმარებლის გაძლიერებას, რათა არმოხდეს მათზე ზეწოლა და დისკრიმინაცია.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - სოციალური მუშაობის დოქტორები გამოიმუშავებენ სოციალური მუშაობის პრაქტიკის სოციალური და პოლიტიკური კონტექსტის კრიტიკულ გაგებას, ასევე, შეიძენენ ჰოლისტური პრაქტიკის უნარ-ჩვევებს, რომელიც ინდივიდებს განიხილავს პლურალისტური საზოგადოების ფართო კონტექსტში; ისწავლიან, თუ როგორ მოახდინონ თეორიისა და პრაქტიკის ინტეგრირება სოციალურ მუშაობაში; ღრმად დაუფლებიან სოციალური მუშაობის ისეთ მეთოდებს, როგორიცაა ჯგუფური მუშაობა, ოჯახებთან მუშაობა, ამოცანაზე ორიენტირებული სოციალური მუშაობა, კოგნიტური ბიჰევიორული მუშაობა და ა.შ. მათ ექნებათ შესაძლებლობა, რომ მოახდინონ ამ მეთოდების გამოყენება პრაქტიკის ორგანიზაციებში.

სოციალური მუშაობის დოქტორშ შეეძლება სერიოზული ინტერვენციის განხორციელება მოწყვლადი ჯგუფების სოციალური რეაბილიტაციისა და ინკლუზიის მიმართულებით, ექნება იმის უნარი, რომ მონაწილეობა მიიღოს სახელმწიფოს სოციალური პოლიტიკის განსაზღვრაში სოციალური პროგრამების ინიცირების და პროფესიული სტანდარტების განსაზღვრის მიმართულებით. 

 დასკვნის უნარი - დოქტორანტურის კურსდამთავრებულს შეეძლება, რომ სოციოლოგიური მონაცემების დამოუკიდებლად დამუშავებისა და გაანალიზების საფუძველზე გააკეთოს დასკვნები შესასწავლი პრობლემის არსის, მისი გადაჭრის გზების შესახებ. 

 კომუნიკაციის უნარი - დოქტორანტურის კურსდამთავრებულს შეეძლება კომუნიკაცია დაამყაროს ყველა იმ ადამიანთან თუ ჯგუფთან, რომლებიც მისი კვლევის ობიექტს წარმოადგენენ (ექსპერტები, რესპონდენტები, სხვადსახვა სამიზნე, მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლები და სხვ.). მას განვითარებული ექნება სოციალური უნარები, კერძოდ, შეეძლება ჯგუფური მუშაობა, მათ შორის, ინტერდისციპლინარულ ჯგუფში მუშაობა და საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატურ პოლემიკაში ჩართვა უცხოურ ენაზე.

სწავლის უნარი – სოციალური მუშაობის უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე ახალი იდეების/პროცესების განვითარების მზაობა სწავლისა და საქმიანობის, მათ შორის, სწავლებისა და კვლევის პროცესში. სოციოლოგიის დოქტორს შეეძლება, რომ მის მიერ ათვისებული ცოდნა და გამოცდილება გადასცეს სხვებს, ანუ აქტიურად იყოს ჩართული სასწავლო პროცესში როგორც პროფესორის ასისტენტი ბაკალავრიატის ყველადონის კურსების საფეხურზე. 

ღირებულებები:

ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავება შემდეგი ასპექტების გათვალისწინებით:

 სოციალური მუშაობის პროფესიული ეთიკის პრინციპების პატივისცემა კვლევის ობიექტის (ადამიანები, ჯგუფები) უფლებების, პირველ რიგში, მათი ანონიმურობის დაცვა

 პლაგიატის უარყოფა

 ქსენოფობიური და ეთნოცენტრისტული დამოკიდებულებების უარყოფა; განსხვავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების დაფასება და პატივისცემა;

 სოციალური თანასწორიბის პატივისცემა კურსდამთავრებულებს, აგრეთვე, გამომუშავებული ექნებათ ზოგადი/ტრანსფერული უნარები: აბსტრაქტული აზროვნება, მოვლენათა კრიტიკული ანალიზი და სინთეზი, ახალი იდეების გენერირება, ცოდნის მუდმივი განახლება, სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოძიება და ანალიზი, დისკუსიის წარმართვა, საკუთარი ნაშრომისა და მოსაზრებების საჯარო წარდგენა და ა.შ.

 სწავლის მეთოდები: 

 შედეგების მისაღწევად გამოყენებული იქნება სწავლებისა და სწავლის შემდეგი მეთოდები:

1. ვერბალური მეთოდი

2. წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, რეფერატის, ან ესეს შესრულება, და ა.შ.

3. პრაქტიკული მეთოდები, რომლებიც სტუდენტს პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს ჩამოუყალიბებს: სასწავლო და პედაგოგიური პრაქტიკა, საველე მუშაობა და სხვ.

სწავლების პროცესში გამოყენებული იქნება, აგრეთვე, ისეთი მეთოდები, როგორიცაა:

1. დისკუსია, დებატები 

2. ჯგუფური მუშაობა (cooperative/ collaborative)

3. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება(PBL)

4. შემთხვევის ანალიზი

5. გონებრივი იერიში (Brain storming)

6. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

თითოეული სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება ხორციელდება 100–ქულიანი სისტემით. სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; კრედიტის მისაღებად საჭირო მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა;

სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხდება შემდეგი სქემით:

ქულები შეფასება91-100 ფრიადი A

81-90 ძალიან კარგი, B

71-80 კარგი, C

61-70 დამაკმაყოფილებელი, D

51-60 საკმარისი, E

41-50 ვერ ჩააბარა FX

0-40 ჩაიჭრა, F

სადისერტაციო ნაშრომის შეფასება ხდება საერთო/საუნივერსიტეტო სტანდარტის შესაბამისად.



საკონტაქტო პირი:  იაგო კაჭკაჭიშვილი






















სადოქტორო პროგრამა: სოციალური, პოლიტიკური და კულტურული ფსიქოლოგია; Social, Political and Cultural Psychology.

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფსიქოლოგიის დოქტორი Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology

სწავლების საფეხური:  დოქტორანტურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 180

სწავლების ენა:  ქართული

მიზანი: სოციალური, პოლიტიკური და კულტურული ფსიქოლოგიის სადოქტორო პროგრამა მიზნად ისახავს:

• მისცეს დოქტორანტს გაღრმავებული ცოდნა ფსიქოლოგიის შესაბამის დარგებში;

• ხელი შეუწყოს დოქტორანტს სადოქტორო დისერტაციის შესრულებასა, დაცვასა და აკადემიური ხარისხის (PhD) მოპოვებაში;

• მოამზადოს უმაღლეს საგანმანათლებლო ან კვლევით დაწესებულებებში სამუშაოდ.

პროგრამაზე მიღების წინაპირობები 

მაგისტრის ხარისხი ფსიქოლოგიაში და უცხო ენის B2 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან შესაბამისი სერტიფიკატით და გასაუბრება სპეციალობაში.

შედეგი: პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო და სამეცნიერო კომპონენტების სრული კურსის გავლის და სადოქტორო  დისერტაციის დაცვის შემდეგ დოქტორს ექნება არჩეულ დარგში ღრმა თეორიული ცოდნა, კვლევის მეთოდებიისა და  სტატისტიკური ანალიზის გამოყენების უნარ-ჩვევები და უმაღლეს სკოლასა და სხვა შესაბამის ორგანიზაციებში მუშაობის  კომპეტენცია. სოციალური, პოლიტიკური და კულტურული ფსიქოლოგიის სადოქტორო პროგრამის დასრულების შემდეგ 

კურსდამთავრებულს ექნება შემდეგი კომპეტენციები:

ა)ცოდნა და გაცნობიერება – სოციალური, პოლიტიკური და კულტურული ფსიქოლოგიის ღრმა ცოდნა, ამ და მომიჯნავე სფეროებში  არსებული უახლესი მიღწევების ცონდა, კვლევის მეთოდების ღრმა ცოდნა; იმის გაცნობიერება, რომ საჭიროა მიღებული ცოდნის  მუდმივი განახლება

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა, განხორციელება და ზედამხედველობა; კვლევითი  და ანალიტიკური მეთოდებისა და მიდგომების შემუშავება, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული და აისახება  საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში;

გ) დასკვნის უნარი - დოქტორანტურის კურსდამთავრებულს შეეძლება, რომ სოციალური, პოლიტიკური და კულტურული  ფსიქოლოგიის მონაცემების მაღალპროფესიულ დონეზე დამოუკიდებლად დამუშავებისა და გაანალიზების საფუძველზე 2 გამოიტანოს დასკვნები შესასწავლი პრობლემის არსის, მისი გადაჭრის გზების შესახებ.

 დ) კომუნიკაციის უნარი - ახალი ცოდნის არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენა,  ასევე საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატურპოლემიკაში ჩართვა უცხოურ ენაზე. პროფესიული ეთიკის ნორმების  შესაბამისად და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიწევების გამოყენებით (ელექტრონული ფოსტა, სოციალური  ქსელები და ა.შ.);

ე) სწავლის უნარი - სოციალური, პოლიტიკური და კულტურული ფსიქოლოგიის უახლეს მიღწევებზე დამყარებული  ცოდნიდან გამომდინარე ახალი იდეების ან პროცესების განვითარების მზაობა სწავლისა და საქმიანობის, მათ შორის კვლევის პროცესში; სწავლის პროცესში გამოყენებული სწავლისა და სწავლების მეთოდებიდან გამომდინარე, სტუდენტებს თვითონაც  განუვითარდებათ სწავლისა და სწავლრების უნარები (ეტაპების დაგეგმვა, ყურადღების კონცენტრაცია, სასწავლო მასალის გაცნობიერება და ა.შ.);

ვ) ღირებულებები - ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების  შემუშავება. სტუდენტებს განუვითარდებათ სამყაროს მულტიკულტურული ხედვის, სხვა კულტურების წარმიმადგენლებისადი  შემწყნარებლობის და საკუთარი კულტურის პატივისცემის ღირებულებები. განუვითარდებათ სამყაროს ენვირონმენტალისტური და  სიტუაციონისტური ხედვის ხედვა, სხვა კულტურების წარმიმადგენლებისადი შემწყნარებლობის და საკუთარი კულტურის  პატივისცემის, ასევე ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებები.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

1. დისკუსია, დებატები 

2. ჯგუფური მუშაობა (cooperative/ collaborative)

3. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება(PBL)

4. შემთხვევის ანალიზი

5. გონებრივი იერიში (Brain storming)

6. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება

ცოდნის შეფასების სისტემა:  სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით;კრედიტის მისაღებად საჭირო

მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხდება შემდეგი სქემით:

ქულები შეფასება

91-100 ფრიადი A

81-90 ძალიან კარგი, B

71-80 კარგი,C

61-70 დამაკმაყოფილებელი, D

51-60 საკმარისი, E

41-50 ვერ ჩააბარა FX

0-40 ჩაიჭრა, F

სადისერტაციო ნაშრომის შეფასება ხდება საერთო/საუნივერსიტეტო სტანდარტის შესაბამისად. ფრიადი, ძალიან კარგი, კარგი, საშუალო და დამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება ფსიქოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. არადამაკმაყოფილებელი შეფასების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება ერთი წლის განმავლობაში გადამუშევებული სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლება. სრულიად არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტი კარგავს იმავე სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლებას.



 საკონტაქტო პირი:  შალვა აბზიანიძე
















პროგრამის სახელწოდება: საზოგადოებრივი გეოგრაფია “Human Geography” 

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: საზოგადოებრივი გეოგრაფიის დოქტორი – PhD in Human Geography.

სწავლების საფეხური:  დოქტორანტურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით – 180 კრედიტი.

 სწავლების ენა – ქართული;

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის კომპტენციების გამომუშავებასა და დასაქმების  სფეროს განსაზღვრაზე 

საზოგადოებრივი გეოგრაფიის სადოქტორო პროგრამის მიზანია მაღალკვალიფიციური, საერთაშორისო აკადემიურ და  კვლევით ბაზარზე კონკურენტუნარიანი სპეციალისტის მომზადება, რომელსაც ხელეწიფება როგორც პრაქტიკულ სფეროში  დამოუკიდებელი მუშაობა და კოლექტიური საქმიანობის წარმართვა, ასევე წვლილის შეტანა გეოგრაფიული მეცნიერების განვითარებაში და მომავალი თაობის სპეციალისტთა აღზრდაში.

ამ თვალსაზრისით, დოქტორანტურის დამთავრების შემდეგ სპეციალისტი უნდა იყოს საერთაშორისო პროფესიულ ქსელებსა და  საზოგადოებებში თანამშრომლობისა და ახალი ცოდნის გენერირების შემძლე. ის საფუძვლიანად უნდა იცნობდეს და ფლობდეს  როგორც თანამედროვე გეოგრაფიულ კონცეფციებს, პარადიგმებსა და იდეებს, ასევე ზოგადად სამეცნიერო და ექსპერტულ  მეთოდებსა და მიდგომებს. ის უნდა იყოს მზად საქმიანობის წარმატებით წარმართვისათვის სახელმწიფო დაწესებულებაში, არასამთავრობო  სტრუქტურებში და კერძო სექტორში, რომლებიც სივრცითი/გარემოს დაგეგმვისა და ანალიზის სფეროში მოქმედებენ. მას ასევე  უნდა შეეძლოს საერთაშორისო ორგანიზაციებში და უცხოურ სააგენტოებთან თანამშრომლობა. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

საზოგადოებრივ გეოგრაფიაში სადოქტორო პროგრამაზე ჩაბარების მსურველი უნდა იყოს მაგისტრის ხარისხის მქონე ან მასთან  გათანაბრებული პირი გეოგრაფიაში ან მომიჯნავე დარგში (სოციალური და/ან პოლიტიკური მეცნიერება, ეკონომიკა, გარემოს და  დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერება).

უცხო ენის B2 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან შესაბამისი სერტიფიკატით და გასაუბრება სპეციალობაში. 

 სწავლის შედეგი; 

 ცოდნა და გაცნობიერება თანამედროვე გეოგრაფიული კონცეფციებისა და პარადიგმების ღრმა ცოდნა, რაც  არსებული ცოდნის გაფართოებისა თუ ინოვაციური მეთოდების გამოყენების  საშუალებას იძლევა;სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური პროცესების  სივრცითი ასპექტების პროფესიული ანალიზი. სამეცნიერო კვლევის  თანამედროვე და ტრადიციული მეთოდების გამოყენების მიზანშეწონილობის  განსაზღვრა კონკრეტული მიზნის მისაღწევად და ამოცანების  გადასაწყვეტად.პროგრესული, დემოკრატიული ღირებულებებისა და  პროფესიული ეთიკის ნორმების ცოდნა. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება / პრაქტიკული უნარები

• სრული კომპეტენცია სამეცნიერო კვლევის წარმოებისათვის, სასწავლო  პროცესის წარმართვისათვის, საქმიანობის დაგემვისა და გადაწყვეტილებების  მიღებისათვის.

• დისკუსიების წარმართვა და მოდერირება, მიუკერძოებელი ანალიზი,  კრიტიკული მიდგომა პრობლემური თემებისათვის.

•ლიდერობა და ინტერდისციპლინურ და ინტერკულტურულ გარემოში  თანამშრომლობა..

• საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (გის) საფუძვლიანი  გამოყენება. 

• აკადემიური პროცესის დამოუკიდებლად დაგეგმვა და წარმართვა.

• ახალი იდეებისა და კვლევებისათვის ფინანსებისა და რესურსების  მოძიების უნარი.

ღირებულებები:

კურსდამთავრებულები დაამკვიდრებენ ისეთ ღირებულებებს, როგორიცაა  პროფესიული ეთიკა, კულტურული ტოლერანტობა, თანამშრობლობა,  სამართლიანობა, ადამიანის უფლებების პატივისცემა.

დასკვნის უნარი. დამოუკიდებლად დაგეგმვისა და გადაწყვეტილების მიღების უნარი; ზოგად-სამეცნიერო რეკომენდაციების და დასკვნების შემუშავების უნარი; ინფორმაციის

შეგროვების/მოპოვებისა, სისტემატიზაციისა, ვიზუალიზაციისა და ანალიზის უნარი; პროექტებისა და შეთავაზებების წერა.

სწავლის უნარი: საზოგადოებრივი გეოგრაფიის უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან  გამომდინარე ახალი იდეების/პროცესების განვითარების მზაობა სწავლისა და  საქმიანობის, მათ შორის სწავლებისა და კვლევის პროცესში. ახალი ცოდნისა და ღირებულებების გენერირების უნარი; ინფორმაციის შეგროვების/მოპოვებისა, სისტემატიზაციისა, ვიზუალიზაციისა და ანალიზის უნარი; სხვისთვის ძირითადი საზოგადოებრივ-გეოგრაფიული თეორიების,  კონცეფციების, ასევე პროცესებისა და მოვლენების ძირითადი მახასიათებლების ახსნის (სწავლების) უნარი. 

კომუნიკაციის უნარი. საერთაშორისო საზოგადოებასთან გეოგრაფიის თემატურ საკითხებზე უცხო (ინგლისური) ენაზე თავისუფალად ურთიერთობის უნარი; კომპიუტერული და სხვა თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი; პროფესიული, ინტერდისციპლინური და ინტერკულტურული/საერთაშორისო პროფესიული გუნდების ხელმძღვანელობის უნარი; დროის მენეჯმენტისა და დაგეგმვის უნარი;

 სწავლის მეთოდები; 

ვერბალური, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი,

ლიტერატურასა და სხვა წყაროებზე მუშაობის მეთოდი,

საველე კვლევისა და დაკვირვების მეთოდი,

შედარებითი ანალიზის მეთოდი,

სივრცით-დროითი ანალიზის მეთოდი,

სისტემური მიდგომის მეთოდი,4

მონაცემთა ვიზუალიზაციისა და კარტოგრაფიული მეთოდი,

სტატისტიკური ანალიზის მეთოდი,

გუნდური მუშაობა და დისკუსია,

გეოინფორმაციული (გის) და დისტანციური ზონდირების მეთოდი,

SWOT ანალიზი,

პროფესიული ნეტვორკინგი და ფანდრაიზინგი.



 სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა; 

(A) 91 -100 ფრიადი

(B) 81 -90 ძალიან კარგი

(C) 71 -80 კარგი

(D) 61 -70 დამაკმაყოფილებელი

(E) 51 - 60 საკმარისი

(FX) 41 - 50 ვერჩააბარა, სტუდენტს ეძლევა საბოლოო გამოცდის ერთხელ გადაბარების უფლება

(F) 0 – 40 ჩაიჭრა, სტუდენტმა კრედიტის მიღებისთვის თავიდან უნდა გაიაროს კურსი

სადისერტაციო ნაშრომის შეფასება ხდება საერთო/საუნივერსიტეტო სტანდარტის შესაბამისად. 

საკონტაქტო პირი: იოსებ სალუქვაძე





































სადოქოტორო პროგრამის დასახელება: შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია 

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:  ფსიქოლოგიის დოქტორი. PhD in Psychology

სწავლების საფეხური:  დოქტორანტურა

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 180

სწავლების ენა: ქართული

სადოქტორო პროგრამის მიზანი: შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის დამოუკიდებელი დაგეგმვისა და განხორციელების კომპეტენციების შეძენა და პროფესიული ჩვევების სრულყოფა.

შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის სადოქტორო პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს სადოქტორო პროგრამის მონაწილეების მეცნიერებად, მკვლევარებად და მაღალი რანგის პრაქტიკოსებად ჩამოყალიბებას. ამასთან, შრომისა და  ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის სადოქტორო პროგრამის პრიორიტეტია:

სწავლების მეთოდებისა და მეთოდოლოგიის დაუფლება:

⇒ სწავლების ეფექტური მეთოდების ათვისება;

⇒ კურიკულუმის და კურსის სასწავლო პროგრამის დაგეგმვის და დიზაინის შესწავლა.

ორგანიზაციის კონსულტანტისატვის აუცილებელი ცოდნისა და უნარებისფორმირება:

⇒ პრობლემის იდენტიფიკაცია;

⇒ ეფექტური კომუნიკაცია;

⇒ პრობლემის დაძლევისათვისრეკომენდაციების მიწოდება.



სადოქტორო პროგრამაზე მიღების წინაპირობები

მაგისტრის ხარისხი და უცხო ენის B2 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან შესაბამისი სერტიფიკატით და გასაუბრება სპეციალობაში.



პროგრამის შედეგი. სადოქტორო პროგრამის დამთავრების შემდგომ სპეცილისტს უნდა შეეძლოს:

ფსიქოლოგიის დარგში დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის დაგეგმვა და წარმოება; სასწავლო კურსის პროგრამის შედგენა და სასწავლო პროცესის წარმართვა _ უმაღლეს სასწავლებელში სწავლება და პროფესიული წვრთნა.

უფრო დეტალურად პროგრამის დასრულების შემდეგ ისინი შეიძენენ შემდეგ კომპეტენციებს:

ცოდნა და გაცნობიერება:

⇒ შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის სფეროში უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, ტრადიციულ თეორიულ პარადიგმათა შემოქმედებითი და პრობლემური გააზრება.

⇒ შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიასთან მჭიდროდ დაკავშირებულ სამეცნიერო სფეროთა ინტეგრალური და პრობლემური ხედვაროგორც თეორიულ, ისე მეთოდოლოგიურ პლანში; 

⇒ ღრმა ინტეგრალური ცოდნა დამუშავებული თემის შესახებ;

⇒ საფუძვლიანი ცოდნა კვლევითი სტრატეგიების/მეთოდების, აგრეთვე, მათი გამოყენების პრინციპების შესახებ.

 ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

⇒ ინოვაციური და, საზოგადოდ, მეცნიერული და გამოყენებითი კვლევითი საქმიანობის დამოუკიდებლად დაგეგმვა,  კვლევის წარმართვა, საკვლევი სფეროსთვის ადეკვატური კვლევითი სტრატეგიის, მეთოდის შერჩევა/გამოყენება და მოპოვებულ მონაცემთა ინტერპრეტაცია;

⇒ ახალი ცოდნის შექმნაზე ორიენტირებული ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდებისა და მიდგომების შემუშავება;

⇒ საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში ასახვადი მეცნიერული პროდუქციის შექმნა;

⇒ თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი სალექციო კურსების შექმნა და გაძღოლა;5

⇒ შეძენილი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების პრაქტიკაში გამოყენება (ორგანიზაციული კვლევა, ორგანიზაციული პრობლემების  იდენტიფიკაცია, პრობლემათა დაძლევის სტრატეგიების შემუშავება და სხვა). 

დასკვნის უნარი: 

⇒ ტრადიციულ თეორიულ პარადიგმათა შემოქმედებითი და პრობლემური გააზრება, ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების კრიტიკული ანალიზი, სინთეზი და შეფასება; 

⇒ ახალი მეთოდების შემუშავება;

⇒ პრობლემის გადასაჭრელად სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება.

 კომუნიკაციის უნარი: ახალი და არსებული ცოდნის ურთიერთმიმართების დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენა,  ასევე საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატურპოლემიკაში ჩართვა უცხოურენაზე . 

სწავლის უნარი: არსებული ცოდნის გაფართოების, განვითარების თუ ინოვაციური მეთოდების გამოყენების მზაობა (რეფერირებადი პუბლიკაციისთვის აუცილებელი სტანდარტის დონეზე);

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

შედეგების მისაღწევად გამოყენებული იქნება სწავლებისა და სწავლის შემდეგი მეთოდები: 

1. ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი

2. წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, რეფერატის, ან ესეს შესრულება, და ა.შ.

3. პრაქტიკული მეთოდები, რომლებიც სტუდენტს პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს ჩამოუყალიბებს: სასწავლო და პედაგოგიური პრაქტიკა, საველე მუშაობა და სხვ.

 სწავლების პროცესში გამოყენებული იქნება, აგრეთვე, ისეთი მეთოდები, როგორიცაა:

1. დისკუსია, დებატები 

2. ჯგუფური მუშაობა (cooperative/ collaborative)

3. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება(PBL)

4. შემთხვევის ანალიზი 

5. გონებრივი იერიში (Brain storming)

6. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; კრედიტის მისაღებად საჭირო მინიმალურ შეფასებას

წარმოადგენს 51 ქულა; სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხდება შემდეგი სქემით:

ქულები

შეფასება

91-100 ფრიადი A8

81-90 ძალიან კარგი, B

71-80 კარგი,C

61-70 დამაკმაყოფილებელი, D

51-60 საკმარისი, E

41-50 ვერ ჩააბარა FX

0-40 ჩაიჭრა, F



საკონტაქტო პირი:  ია კუტალაძე


























პროგრამის სახელწოდება: გენდერის კვლევა

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი/კვალიფიკაცია: გენდერის დოქტორი, PhD in Gender

სწავლების საფეხური:  დოქტორანტურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 180

სწავლების ენა: ინგლისური

პროგრამის მიზანი: 

გენდერის კვლევის სადოქტორო პროგრამის მიზანია გენდერის კვლევის დისციპლინაში ახალი  ცოდნის გენერირება, არსებული ცოდნის გაღმავება, გამოყენება და გავცელება სწავლებისა და  სამეცნიერო ნაშრომების მეშვეობით სოციალური კვლევის მეთოდებში გაღმავებულ დონეზე  ინტენსიური ტრენინგის განხორციელება, დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევის  განხორციელებისა და აკადემიური სწავლების პრაქტიკისათვის აუცილებელი უნარების  განვითარება. 

პროგრამა მოამზადებს მაღალი დონის მკვლევარებსა და პრაქტიკოსებს გენდერის კვლევის  დისციპლინაში. კურსდამთავრებულებს ექნებათ გენდერის თეორიული და ფილოსოფიური  საფუძვლების გაღრმავებული ცოდნა, განავრცობენ გენდერში დამოუკიდებელი კვლევების  ჩატარების და გენერირებული ინფორმაციის დამუშავების უნარებსა და ხერხებს, გამოიყენებენ  გენდერულ პერსპექტივას ნებისმიერ პრობლემური ანალიზის დროს და შეეძლებათ დისციპლინის სწავლება უმაღლეს სასწავლებლებში ახალი მეთოდოლოგიების გამოყენებით.

პროგრამის ძირითადი ნაწილი ეთმობა კვლევას, მოიცავს სასწავლო კომპონენტს, და ისახავს შემდეგ ამოცანებს: 

- სტუდენტთა სადოქტორო კვლევის ხელშეწყობა და განვითარება, 

- გენდერის კვლევაში თეორიული ცოდნის გაღრმავება და სრულყოფა, ახალი ცოდნის გენერირება 

- აკადემიური სწავლების/პედაგოგიკის უნარების განვითარების ხელშეწყობა. შესაბამისად, პროგრამის კურიკულუმი შედგება სამი მიმართულებისგან: ძირითადი, დისციპლინის მიხედვით გაღრმავებული ცოდნის შეძენა და ახალი ცოდნის გენერირება, კვლევისა და სწავლების ახალი მეთოდოლოგიების ათვისება და მომზადება აკადემიური პრაქტიკისათვის.

სადოქტორო პროგრამაზე მიღების წინაპირობები: 

აპლიკანტები უნდა აკმაყოფილებდნენ შემდეგ მოთხოვნებს:

 ფლობდეს მაგისტრის აკადემიურ ხარისხს. მაგისტრის ხარისხი სოციალურ მეცნიერებებში, განსაკუთრებით გენდერის კვლევაში სასურველია.

 ინგლისური ენის ცოდნა - B2 დონე - აპლიკანტმა უნდა ჩააბაროს მისაღები გამოცდა თსუ-ს ენების ცენტრში ან წარმოადგინოს ცოდნის დამადასტურებელი შესაბამისი საერთაშორისო სერთიფიკატი (TOEFL IBT , IELTS 6, ან რომელიმე სხვა საერთაშორისო ტესტი). აპლიკანტებს, რომლებსაც განათლება მიღებული აქვთ საზღვარგარეთ (გავლილი  აქვთ ინგლისურენოვანი პროგრამები) გამოცდის ჩაბარება ან სერთიფიკატის წარმოდგენა  არ მოეთხოვებათ.

 ჰქონდეს გენდერის კვლევის სამაგისტრო პროგრამიდან ძირეული კურსების შესაბამისი  ცოდნა. აპლიკანტმა, რომელსაც არ ექნება მიღებული გენდერის ან ქალთა საკითხებში მაგისტრის აკადემიური ხარისხი, უნდა ჩააბაროს მისაღები გამოცდა სპეციალობაში,  „გენდერის კვლევის“ სამაგისტრო პროგრამის ძირითადი კურსების საკითხავი მასალის  შესწავლისა და წინასწარი მომზადების შედეგად. აღნიშნული საკითხავი მასალა და  საგამოცდო საკითხები წინასწარ იქნება ხელმისაწვდომი პოტენციური  აპლიკანტებისთვის.

სწავლის შედეგი: 

ა) ცოდნა და გაცნობიერება: 

სადოქტორო პროგრამა სთავაზობს დოქტორანტებს ცოდნის ახალ დონეს დისციპლინაში.  პროგრამის მთავარი ღირსება ისაა, რომ დისციპლინაში დაგროვილ ცოდნას დოქტორანტებს  მიაწვდის მეთოდოლოგიის უახლესი ცოდნის პრიზმაში. პროგრამა მოიცავს დისციპლინაში  დაგროვილი ცოდნის გადაცემის თანამედროვე საშუალებებს, რაც დოქტორანტებს საშუალებას  აძლევს გაიაზრონ და აითვსონ დისციპლინის საკვანძო დებატები, ლიტერატურა, მიდგომები, მეთოდოლოგია, ძირითადი სკოლები და ამ სკოლების ისტორია. ცოდნის გარდა, დოქტორანტები გააცნობიერებენ, თუ რა მიმართულებებით ვითარდება დისციპლინა, რათა შეძლონ დამოუკიდებლად განაგრძონ კვლევა და ეფექტური სწავლება პროგრამის დასრულების შემდეგ. მათი ერთ-ერთი მთავარი შენაძენი პროგრამიდან არის ის, რომ მათ შეეძლებათ დამოუკიდებლად გაიაზრონ დისციპლინის მდგომარეობა საერთაშორისო დონეზე და შეძლონ დამოუკიდებლად ორიენტირება კვლევებში დისციპლინის განვითარების კვალდაკვალ. 

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

დოქტორანტები სადოქტორო პროგრამიდან „ისწავლიან, თუ როგორ ისწავლონ დამოუკიდებლად‟. ეს ნიშნავს, რომ მათ შეეძლებათ დამოუკიდებლად შექმნან საკვლევი პროგრამა, რომელიც არ გაიმეორებს არსებულ ცოდნას და მათ დარგში მსოფლიოში მიღწეული ცოდნის ფარგლების დამოუკიდებლად გაფართოებას შეძლებენ. მათ ასევე შეეძლებათ გაიაზრონ, თუ რა წარმოადგენს კვლევითი მეთოდების უახლეს დონეს, რათა შეძლონ სამეცნიერო დებატების წარმართვა უახლესი მეთოდოლოგიის საშუალებით და მოახერხონ ამ მეთოდოლოგიის დახვეწა და პრაქტიკულ კვლევაში დამაჯერებლად გამოყენება. მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების შეფასების მთავარი კრიტერიუმი მსოფლიოში აღიარებული საერთაშორისო გამომცემლობებისა და რეფერირებული გამოცემების ფარგლებში კვლევის შედეგების გამოქვეყნებაა. პროგრამის კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ დისციპლინაში არსებული ცოდნის სინთეზი და ახალი ცოდნის გენერირება; ექნებათ უნარი ჩაატარონ კვლევა, კრიტიკულად შეაფასონ საკვლევ საკითხთან დაკავშირებული მიდგომები, თეორიულ ცოდნაზე და კვლევის მეთოდოლოგიურ უნარებზე დაყრდნობით წარმოადგინონ საზოგადოების წინაშე მდგარი პრობლემების გადაწყვეტის გზები და საშუალებები. 

გ) დასკვნის უნარი 

პროგრამის კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ დისციპლინაში არსებული ცოდნის სინთეზი და ახალი ცოდნის გენერირება; ექნებათ უნარი ჩაატარონ კვლევა, კრიტიკულად შეაფასონ საკვლევ საკითხთან დაკავშირებული მიდგომები, თეორიულ ცოდნაზე და კვლევის მეთოდოლოგიურ უნარებზე დაყრდნობით წარმოადგინონ საზოგადოების წინაშე მდგარი პრობლემების გადაწყვეტის გზები და საშუალებები.3

დ) კომუნიკაციის უნარი: 

პროგრამის კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ თავიანთი მოსაზრებები და კვლევის დასკვნები სათანადო ფორმით მიაწოდონ საზოგადოებასა და სამეცნიერო წრეებს როგორც წერილობითი, ასევე ზეპირი სახით. მათ შეეძლებათ თავისუფლად აწარმოონ თეორიული დისკუსია სფეროში მომუშავე სპეციალისტებთან საერთაშორისო მასშტაბით; მონაწილეობა მიიღონ საერთაშორისო კონფერენციებში; დამოუკიდებლად მიაღწიონ საკუთარი მოსაზრებებისა და კვლევის  საერთაშორისო ასპარეზზე გატანასა და აღიარებას; პროგრამა ხელს უწყობს სტუდენტებს გახდნენ  საერთაშორისო აკადემიური ქსელის წევრები. 

ე) სწავლის უნარი:

პროგრამის კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ მოახდინონ ცოდნის სინთეზი და ახალი ცოდნის  გენერირება; დამოუკიდებლად შეადგინონ აკადემიური სასწავლო პროგრამა, სახელმძღვანელოს  სახით მოამზადონ ახალი სასწავლო სალექციო კურსი და განახორციელონ მისი სწავლება ახალი  მეთოდოლოგიების გამოყენებით. დოქტორანტურის კურსდამთავრებულებმა დამოუკიდებლად  უნდა მოახერხონ მიღებული ცოდნის გავრცობა და გადაცემა. 

ბ.ვ) ღირებულებები: 

პროგრამის კურსდამთავრებულებს ჩამოუყალიბდებათ აკადემიური პასუხისმგებლობა  საზოგადოებისა და სამეცნიერო წრეების წინაშე; გამოუმუშავდებათ კრიტიკული  დამოკიდებულება ანალიტიკურ სტატიებსა, სამეცნიერო ნაშრომებში, ა.შ. არსებული მიკერძოებების მიმართ. სადოქტორო კურსის ძირითადი მიზანი სამეცნიერო ღირებულებებისადმი პატივისცემის გაღვივებაა, რომლებიც მოიცავს სამეცნიერო ეთიკის დაცვას, პლაგიატის გამორიცხვას, კვლევის ობიექტის მიმართ პასუხისმგებლობის გრძნობის გათავისებას.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

შედეგების მისაღწევად გამოყენებული იქნება სწავლებისა და სწავლის შემდეგი მეთოდები: 

1. ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი

2. წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, რეფერატის, ან ესეს შესრულება, და ა.შ.

3. პრაქტიკული მეთოდები, რომლებიც სტუდენტს პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს ჩამოუყალიბებს: სასწავლო და პედაგოგიური პრაქტიკა, საველე მუშაობა და სხვ.

 სწავლების პროცესში გამოყენებული იქნება, აგრეთვე, ისეთი მეთოდები, როგორიცაა:

1. დისკუსია, დებატები 

2. ჯგუფური მუშაობა (cooperative/ collaborative)

3. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება(PBL)

4. შემთხვევის ანალიზი 

5. გონებრივი იერიში (Brain storming)

6. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; კრედიტის მისაღებად საჭირო მინიმალურ შეფასებას

წარმოადგენს 51 ქულა; სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხდება შემდეგი სქემით:

ქულები

შეფასება

91-100 ფრიადი A8

81-90 ძალიან კარგი, B

71-80 კარგი,C

61-70 დამაკმაყოფილებელი, D

51-60 საკმარისი, E

41-50 ვერ ჩააბარა FX

0-40 ჩაიჭრა, F



 საკონტაქტო პირი:  თამარ საბედაშვილი

































პროგრამის სახელწოდება: პიროვნება და კლინიკური ფსიქოლოგია

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი/კვალიფიკაცია: ფსიქოლოგიის დოქტორი PhD in Psychology

სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 180

სწავლების ენა: ქართული

პროგრამის მიზნები:

პროგრამის მიზანია მეცნიერული ცოდნის შექმნა და გამოყენება ადამიანური პრობლემების (ტრავმა)  შეფასების, გაგებისა და ინტერვენციის შესახებ. 

საქართველოში ტრავმასთან დაკავშირებული აკადემიური კვლევები ნაკლებად მოიძებნება, თუმცა არსებობს მთელი რიგი სერვისების, რომლებიც მუშაობენ ტრავმირებულ ჯგუფებთან. მათი რაოდენობა ბოლო 20 წლის განამვლობაში საგრძნობლად გაიზარდა. პრაქტიკაში მუშაობისას, მათ მიერ ძირითადად გამოიყენება   ასეთ სიტუაციებში აპრობირებული ტექნიკები მოკლევადიანი ტრენინგების კვალობაზე გადამზადებული პერსონალის მიერ, რაც სერიოზულად აყენებს კომპეტენციების საკითხს და უფრო მეტიც, პროფესიული ეთიკის საკითხს. პრობლემა რასაც ვაწყდებით ეს არის არა სისტემატური ცოდნა ქართულ ენაზე და შესაბამისად, სამუშაო ველის თავისებურებების სრულად იგნორირება. ცნობილია, რომ ნებისმიერი ფსიქოლოგიური შეფასება მოითხოვს ვალიდაციას. 

სტანდარტულად კლინიკური ფსიქოლოგიის პროგრამები ორიენტირებულია ორ ძირითად მიზანზე: მოამზადოს პროფესიონალები,  რომელთაც შეუძლიათ შექმნან ახალი ცოდნა დარგში და მოამზადოს ისინი, როგორც ლიდერები (სოციალური აქტორები), რომელთაც შეუძლიათ კრიტიკულ სიტუაციებში თავის თავზე აიღონ მენეჯერების ფუნქცია, რათა შექმნან და განავითარონ ახალი ინსტიტუტები ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და მოქალაქეების ფსიქოლოგიური კარგად ყოფნისათვის (well-being).

საქართველოში არსებული სიტუაცია ფაქტობრივად ორი გადაუდებელი სასწავლო და კვლევითი ამოცანის გადაწყვეტას მოითხოვს. ესაა: ვალიდური საზომი ინსტრუმენტების შექმნა ტრავმის შეფასებისა და დიაგნოსტირებისთვის, ასევე ინტერვენციების ინდივიდუალური და ჯგუფური ტექნიკების შემუშავება და სწავლება, ასევე კვლევითი საქმიანობა, რომელიც ერთი მხრივ, შეძლებს გამოყენებითი მიზნების შესატყვისი ვალიდური მასალის შექმნას და მეორე,- ახალი ცოდნის შექმნას ტრავმასთან დაკავშირებულ საკითხებზე.

სადოქტორო პროგრამაზე მიღების წინაპირობები:

აპლიკანტი უნდა აკმაყოფილებდნენ შემდეგ მოთხოვნებს:

· ჰქონდეს მაგისტრის აკადემიურ ხარისხს ფსიქოლოგიაში

· ინგლისური ენის ცოდნა - B2 დონე - აპლიკანტმა უნდა ჩააბაროს მისაღები გამოცდა თსუ-ს ენების ცენტრში ან წარმოადგინოს ცოდნის დამადასტურებელი შესაბამისი საერთაშორისო სერთიფიკატი (TOEFL IBT 61,  IELTS 5,  ან რომელიმე სხვა საერთაშორისო ტესტი, იხ. თსუ-ს აკადემიური საბჭოს დადგენილება #25/2011 დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტის დამტკიცების შესახებ, დანართი #2). აპლიკანტებს, რომლებსაც განათლება მიღებული აქვთ საზღვარგარეთ (გავლილი აქვთ ინგლისურენოვანი პროგრამები) გამოცდის ჩაბარება ან სერთიფიკატის წარმოდგენა არ მოეთხოვებათ.

· მოტივაციის წერილი და გასაუბრება 

სწავლის შედეგი:

ა) ცოდნა და გაცნობიერება

ეს პროგრამა პირველია საქართველოში, რომელიც უმაღლესი განათლების ახალი კანონის მოთხოვნების შესაბამისად იქმნება და კონცენტირებას ახდენს ერთ თემაზე - ფსიქოლოგიური ტრავმა და სტრესი მრავალგანზმოილებიანი და მულტიდისციპლინური ასპექტით. ამოვდივართ რა წინაპირობიდან, რომ აქ და ამჟამად არსებობს სოციალური გარემო  ტრავმირებული ადამიანების დიდი ჯგუფების სახით, ფსიქოლოგები ვაცნობიერებთ იმ სისუსტეებს, რომელიც არის ქართულ ფსიქოლოგიურ სივრცეში ტრავმირებულ შერჩევასთან ინტერვენციების და პროგრამების შემუშავებისათვის.

სტრესსა და ტრავმასთან დაკავშირებული ფსიქოლოგიური კვლევები განსაკუთრებით პოპულარული ხდება ისეთი ახალი ფაქტორების წარმოჩენის კვალობაზე, როგორიცაა ტერორიზმი, გლობალური დათბობა, სამხედრო კონფლიქტები, ომები, გენოციდი, სტიქიური უბედურებები და სხვა. კვლევითი პარადიგმის ცვლილება ტრავმის ცნების შესახებ პიროვნული გამოცდილებიდან სოციალურ ფენომენამდე ბოლო ოცი წლის განმავლობაში ხდებოდა. ახალი პარადიგმა გულისხმობს უფრო ფართო მიდგომას ვიდრე ეს ინდივიდის ან ჯგუფების ფსიქოთერაპიაა. 

ფსიქოლოგიის ამ პროგრამის დამთავრების შემდეგ დოქტორანტს ექნება ცოდნა ტრავმის ფსიქოლოგიის, მიმდინარე აკადემიური და გამოყენებითი კვლევების საფუძველზე დაგროვილი ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების და ახალი კვლევითი საკითხების აკადემიურ და გამოყენებით ჭრილში შესწავლისათვის კვლევითი პროექტების შექმნისა და განხორცილეების შესახებ. დოქტორანტს ექნება გაცნობიერებული ტრავმის ინტერდისციპლინური ბუნება და მისი სოციალური, კულტურული და ფსიქოლოგიური ასპექტები. შეეძლება სწორად დაგეგმოს კვლევითი სამუშაო და შეიტანოს ცვლილებები არსებულ ინტერვენციისა და შეფასების პროგრამებში

ბ)ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:

ისე როგორც პიროვნების და კლინიკური ფსიქოლოგიის პროგრამების უმეტესობა ეს პროგრამაც ეფუძნება მეცნიერი-პრაქტიკოსის მოდელს და მიზნად ისახავს მოამზადოს მეცნიერი და პროფესიონალი პრაქტიკოსი, რომელსაც შეეძლება გააუმჯობესოს ცოდნა და გამოყენებითი საქმიანობა (პრაქტიკა) პროფესიული საქმიანაობის სხვადასხვა სფეროში, როგორიცაა უნივერსიტეტი, განათლებისა და ჯანდაცვის სისტემა და საზოგადოების სოციალური ცხოვრება მთლიანობაში.

ეს პროგრამა ორიენტირებულია შეამციროს ადამიანური რესურსების ნაკლულობა ტრავმასთან დაკავშირებული პრობლემების სფეროში მომუშავე მეცნიერი- პრაქტიკოსების და მოამზადოს ისინი პროფესიის თანამედროვე სტანდარტების მიხედვით. 

დოქტორანტები წარსდგებიან საჯარო პრეზენტაციებით ჩატარებული კვლევების შესახებ;  მოამზადებენ  სასწავლო სალექციო კურსს ახალი მეთოდოლოგიების გამოყენებით. 

დოქტორებს შეეძლებათ იმუშაონ როგორც ეთიკურმა პროფესიონალებმა სოციალური და ჯანდაცვის, განათლებისა და სოციალურად დაუცველ ჯგუფებში და სამსახურებში ფსიქოლოგიური და სოციალური რეაბილიტაციის საკითხებზე ფართო გაგებით - ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია, თემის ორგანიზება, ახალი ინტერვენციების შემუშავება და ა.შ.



გ) დასკვნის უნარი

სწავლის დასრულების შემდეგ დოქტორები იქნებიან მონაცემებზე დაფუძნებული სოციალური კვლევის მეთოდოლოგიის ცოდნით აღჭურვილნი, რომელთაც თეორიეული თუ პრაქტიკული სამუშაოს შესრულების დროს, საკუთარი  და სხვისი კვლევების გამოყენებისას შეეძლებათ არ დაუშვან მონაცემთა შეკრების, ანალიზის და ჭარბი, ზეგენერალიზებული დასკვნის სახით პრინციპული შეცდომა. 



დ)კომუნიკაციის უნარი

დოქტორებს ექნებათ, აკადემიური და პროფესიულ დონეზე, ვერბალური და წერითი კომინკაციის უნარი აუდიტორიის მოთხოვნების გათვალისწინებით. შეეძლებათ მუშაობა როგორც ინდივიდუალურ, ასევე ჯგუფურ დონეზე, როგორც პრაქტიკოსებს და ასევე ექნებათ უნარი საკუთარი კვლევისა და მუშაობის შედეგები წარმოადგინონ როგორც სამეცნიერო კონფერენციებზე, ასევე ფართო აუდიტორიისათვის. 



ე) სწავლის უნარი

დოქტორანტებს ექნებათ საშუალება ცხოვრების განმავლობაში გაიღრმავონ ცოდნა კონკრეტული სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე აკადემიურ და გამოყენებით სამეცნიერო და ინტერდისციპლინური მიმართულებებით. შეეძლებათ, სულ მცირე, ერთ უცხო ენაზე საკუთარი კვლევების პრეზენტირება, როგორც ვერბალური ასევე წერილობითი ფორმით [სტატიები, პოლიტიკის დოკუმენტების, გამოყენებითი სასწავლო მასალის და შეფასების დოკუმენტების ფორმატში].  შეეძლებათ მოძებნონ კავშირები სხვა დარგებთან და გამოყონ მათი კვალიფიკაციის ფარგლებში პრობლემურ საკთხებთან დაკავშირებული თემატიკა და აღიჭურვონ ცოდნით სხვა დარგებსა თუ საკუთარი დარგის ფარგლებში. 



ვ)ღირებულებები

ამ პროგრამის ძირითადი ღირებულება არის მაღალკვალიფიციური და ეთიკური მეცნიერი - პროფესიონალების მომზადება, რომელთაც შეეძლებათ იმუშაონ სოციალურ და ჯანდაცვის სხვადსხვა სერვისში, როგორც სახელმწიფო, ასევე სამოქალაქო სექტორში, ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებში და საკუთარი წვლილი შეიტანონ ტრავმის [იგულისხმება სხვადასხვა ტიპის ტრავმა] შეფასების, კვლევისა და ინტერვენციის დაგეგმვის საქმეში ფსიქოლოგიური [ინდივიდუალური და ჯგუფური], საგანმანათლებლო, ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური სერვისის სფეროებში. მათ შეეძლებათ  მონაცემებზე დაყრდნობით შექმნან პრობლემური სიტუაციის შესატყვისი ახალი მიდგომები და იმუშაონ როგორც ლიდერებმა პროგრამების განხორციელებისათვის. მათ ასევე შეეძლებათ საკუთარი საქმიანობა ხელმისაწვდომი გახადონ საჯარო გამოყენებისათვის.  

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

შედეგების მისაღწევად გამოყენებული იქნება სწავლებისა და სწავლის შემდეგი მეთოდები: 

1. ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი

2. წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, რეფერატის, ან ესეს შესრულება, და ა.შ.

3. პრაქტიკული მეთოდები, რომლებიც სტუდენტს პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს ჩამოუყალიბებს: სასწავლო და პედაგოგიური პრაქტიკა, საველე მუშაობა და სხვ.

 სწავლების პროცესში გამოყენებული იქნება, აგრეთვე, ისეთი მეთოდები, როგორიცაა:

1. დისკუსია, დებატები 

2. ჯგუფური მუშაობა (cooperative/ collaborative)

3. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება(PBL)

4. შემთხვევის ანალიზი 

5. გონებრივი იერიში (Brain storming)

6. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; კრედიტის მისაღებად საჭირო მინიმალურ შეფასებას

წარმოადგენს 51 ქულა; სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხდება შემდეგი სქემით:

ქულები

შეფასება

91-100 ფრიადი A8

81-90 ძალიან კარგი, B

71-80 კარგი,C

61-70 დამაკმაყოფილებელი, D

51-60 საკმარისი, E

41-50 ვერ ჩააბარა FX

0-40 ჩაიჭრა, F



საკონტაქტო პირი:  მარინე ჩიტაშვილი



პროგრამის სახელწოდება: საერთაშორისო ურთიერთობები

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი/კვალიფიკაცია: საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორი



სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 180



სწავლების ენა: ინგლისური



პროგრამის მიზანი: 

საერთაშორისო ურთიერთობების სადოქტორო პროგრამის მიზანია შექმნას ახალი ცოდნა საერთაშორისო ურთიერთობების დისციპლინაში, უზრუნველყოს დოქტორანტების გაძლიერებული ტრენინგი სოციალური კვლევის მეთოდებში და განუვითაროს მათ სამეცნიერო კვლევისათვის აუცილებელი უნარები. 

პროგრამა ამზადებს საერთაშორისო ურთიერთობების მაღალი დონის მკვლევრებსა და პრაქტიკოსებს, რომლებიც იცნობენ საერთაშორისო პოლიტიკის თეორიულ მიდგომებს, აგრეთვე პოლიტიკის, ეკონომიკის, სამართლის, სოციოლოგიის სფეროში თეორიულ ნააზრევს, აგრეთვე თანამედროვე საერთაშორისო პოლიტიკურ პროცესებს. კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ კვლევის ჩატარება და ანალიტიკური სამუშაოს შესრულება საერთაშორისო და საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით, პროფესიული სამუშაოს შესრულება სახელმწიფო და დიპლომატიურ სამსახურში, საზოგადოებრივ სექტორსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებში  და უმაღლეს სასწავლებლებში დისციპლინის სწავლება ახალი მეთოდოლოგიების გამოყენებით.

პროგრამის ძირითადი ნაწილი ეთმობა კვლევას, მოიცავს სასწავლო კომპონენტს, და ისახავს შემდეგ ამოცანებს: 

· სტუდენტთა სადოქტორო კვლევის ხელშეწყობა და განვითარება 

· საერთაშორისო ურთიერთობებში თეორიული ცოდნის გაღრმავება და სრულყოფა, ახალი ცოდნის გენერირება  

· აკადემიური სწავლების/პედაგოგიკის უნარების განვითარების ხელშეწყობა. 

პროგრამის სასწავლო კომპონენტი მოიცავს სწავლის პერიოდის მინიმუმ ოთხ სემესტრს, თითოეული მათგანი მოიცავს: სემინარებს კვლევის დიზაინის შესახებ (ინტერდისციპლინური მეთოდოლოგია, პროგრესზე მუშაობის სემინარები), დისციპლინისთვის დამახასიათებელი ძირითადი სემინარები და აკადემიური პრაქტიკის სემინარები (სწავლებისა და ხელმძღვანელობის პრაქტიკა, კვლევის მენეჯმენტი, აკადემიური სტატიის წერა, საგრანტო განაცხადის წერა).

მიღების წინაპირობა:

აპლიკანტები უნდა აკმაყოფილებდნენ შემდეგ მოთხოვნებს:

· ”საერთაშორისო ურთიერთობების” სადოქტორო პროგრამისთვის აპლიკანტი უნდა ფლობდეს მაგისტრის აკადემიურ ხარისხს სოციალურ მეცნიერებებში.მაგისტრის ხარისხი ”საერთაშორისო ურთიერთობებში”; ”საერთაშორისო ურთიერთობების” პროგრამისთვის პრიორიტეტულია 

· ინგლისური ენის ცოდნა - B2 დონე - აპლიკანტმა უნდა ჩააბაროს მისაღები გამოცდა თსუ-ს ენების ცენტრის მიერ მომზადებული ტესტის მიხედვით სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრში, ან წარმოადგინოს ცოდნის დამადასტურებელი შესაბამისი საერთაშორისო სერთიფიკატი (TOEFL IBT 82,  IELTS 6.2,  ან რომელიმე სხვა საერთაშორისო ტესტი).



სწავლის შედეგი: 

ა) ცოდნა და გაცნობიერება: 

საერთაშორისო ურთიერთობების სადოქტორო პროგრამის დამთავრების შედეგად სტუდენტები მიიღებენ ახალ გაღრმავებულ ცოდნას დისციპლინაში, ექნებათ უნარი განახორციელონ დისციპლინაში დაგროვილი აკადემიური და სამეცნიერო გამოცდილების კრიტიკული ანალიზი და მიღებული გამოცდილება ეფექტურად გამოიყენონ საერთაშორისო მასშტაბით კვლევისა და ცოდნის გავრცელებისათვის, როგორც სამეცნიერო პუბლიკაციების, ასევე აკადემიური სწავლების პრაქტიკის მეშვეობით. 

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

პროგრამის კურსდამთავრებული შეძლებს: 

· დამოუკიდებლად დაგეგმოს და განახორციელოს აკადემიური კვლევა საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში; 

· ეფექტურად წარმოადგინოს საჯარო პრეზენტაციები ჩატარებული კვლევის შესახებ; 

· დისციპლინაში განხორციელებული კვლევა გამოაქვეყნოს სამეცნიერო ნაშრომის სახით საერთაშორისო რეფერირებულ ჟურნალში; 

· მოამზადოს ახალი სასწავლო სალექციო კურსი და განახორციელოს მისი სწავლება ახალი მეთოდოლოგიების გამოყენებით. 





გ) დასკვნის უნარი 

პროგრამის კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ დისციპლინაში არსებული ცოდნის სინთეზი და ახალი ცოდნის გენერირება; ექნებათ უნარი ჩაატარონ კვლევა, კრიტიკულად შეაფასონ საკვლევ საკითხთან დაკავშირებული მიდგომები, თეორიულ ცოდნაზე და კვლევის მეთოდოლოგიურ უნარებზე დაყრდნობით წარმოადგინონ საზოგადოების წინაშე მდგარი პრობლემების გადაწყვეტის გზები და საშუალებები. 



დ) კომუნიკაციის უნარი: 

პროგრამის კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ თავიანთი მოსაზრებები და კვლევის დასკვნები სათანადო ფორმით მიაწოდონ საზოგადოებასა და სამეცნიერო წრეებს როგორც წერილობითი, ასევე ზეპირი სახით. მათ შეეძლებათ თავისუფლად აწარმოონ თეორიული დისკუსია სფეროში მომუშავე სპეციალისტებთან საერთაშორისო მასშტაბით; მონაწილეობა მიიღონ საერთაშორისო კონფერენციებში; დამოუკიდებლად მიაღწიონ საკუთარი მოსაზრებებისა და კვლევის საერთაშორისო ასპარეზზე გატანასა და აღიარებას; პროგრამა ხელს უწყობს სტუდენტებს გახდნენ საერთაშორისო აკადემიური ქსელის წევრები. 



ე) სწავლის უნარი: 

პროგრამის კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ მოახდინონ ცოდნის სინთეზი და ახალი ცოდნის გენერირება; დამოუკიდებლად შეადგინონ აკადემიური სასწავლო პროგრამა, სახელმძღვანელოს სახით მოამზადონ ახალი სასწავლო სალექციო კურსი და განახორციელონ მისი სწავლება ახალი მეთოდოლოგიების გამოყენებით. დოქტორანტურის კურსდამთავრებულებმა დამოუკიდებლად უნდა მოახერხონ მიღებული ცოდნის გავრცობა და გადაცემა. 

ვ) ღირებულებები: 

პროგრამის კურსდამთავრებულებს ჩამოუყალიბდებათ აკადემიური პასუხისმგებლობა საზოგადოებისა და სამეცნიერო წრეების წინაშე; გამოუმუშავდებათ კრიტიკული დამოკიდებულება ანალიტიკურ სტატიებსა, სამეცნიერო ნაშრომებში, ა.შ. არსებული მიკერძოებების მიმართ. სადოქტორო კურსის ძირითადი მიზანი სამეცნიერო ღირებულებებისადმი პატივისცემის გაღვივებაა, რომლებიც მოიცავს სამეცნიერო ეთიკის დაცვას, პლაგიატის გამორიცხვას, კვლევის ობიექტის მიმართ პასუხისმგებლობის გრძნობის გათავისებას. 

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

შედეგების მისაღწევად გამოყენებული იქნება სწავლებისა და სწავლის შემდეგი მეთოდები: 

1. ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი

2. წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, რეფერატის, ან ესეს შესრულება, და ა.შ.

3. პრაქტიკული მეთოდები, რომლებიც სტუდენტს პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს ჩამოუყალიბებს: სასწავლო და პედაგოგიური პრაქტიკა, საველე მუშაობა და სხვ.

 სწავლების პროცესში გამოყენებული იქნება, აგრეთვე, ისეთი მეთოდები, როგორიცაა:

1. დისკუსია, დებატები 

2. ჯგუფური მუშაობა (cooperative/ collaborative)

3. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება(PBL)

4. შემთხვევის ანალიზი 

5. გონებრივი იერიში (Brain storming)

6. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; კრედიტის მისაღებად საჭირო მინიმალურ შეფასებას

წარმოადგენს 51 ქულა; სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხდება შემდეგი სქემით:

ქულები

შეფასება

91-100 ფრიადი A8

81-90 ძალიან კარგი, B

71-80 კარგი,C

61-70 დამაკმაყოფილებელი, D

51-60 საკმარისი, E

41-50 ვერ ჩააბარა FX

0-40 ჩაიჭრა, F



საკონტაქტო პირი: დიანა ლეჟავა
































პროგრამის სახელწოდება: საერთაშორისო ურთიერთობები

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი/კვალიფიკაცია: საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორი



სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 180



სწავლების ენა: ქართულ-ინგლისური



პროგრამის მიზანი: 

საერთაშორისო ურთიერთობების სადოქტორო პროგრამის მიზანია შექმნას ახალი ცოდნა საერთაშორისო ურთიერთობების დისციპლინაში, უზრუნველყოს დოქტორანტების გაძლიერებული ტრენინგი სოციალური კვლევის მეთოდებში და განუვითაროს მათ სამეცნიერო კვლევისათვის აუცილებელი უნარები. 

პროგრამა ამზადებს საერთაშორისო ურთიერთობების მაღალი დონის მკვლევრებსა და პრაქტიკოსებს, რომლებიც იცნობენ საერთაშორისო პოლიტიკის თეორიულ მიდგომებს, აგრეთვე პოლიტიკის, ეკონომიკის, სამართლის, სოციოლოგიის სფეროში თეორიულ ნააზრევს, აგრეთვე თანამედროვე საერთაშორისო პოლიტიკურ პროცესებს. კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ კვლევის ჩატარება და ანალიტიკური სამუშაოს შესრულება საერთაშორისო და საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით, პროფესიული სამუშაოს შესრულება სახელმწიფო და დიპლომატიურ სამსახურში, საზოგადოებრივ სექტორსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებში  და უმაღლეს სასწავლებლებში დისციპლინის სწავლება ახალი მეთოდოლოგიების გამოყენებით.

პროგრამის ძირითადი ნაწილი ეთმობა კვლევას, მოიცავს სასწავლო კომპონენტს, და ისახავს შემდეგ ამოცანებს: 

· სტუდენტთა სადოქტორო კვლევის ხელშეწყობა და განვითარება 

· საერთაშორისო ურთიერთობებში თეორიული ცოდნის გაღრმავება და სრულყოფა, ახალი ცოდნის გენერირება  

· აკადემიური სწავლების/პედაგოგიკის უნარების განვითარების ხელშეწყობა. 

პროგრამის სასწავლო კომპონენტი მოიცავს სწავლის პერიოდის მინიმუმ ოთხ სემესტრს, თითოეული მათგანი მოიცავს: სემინარებს კვლევის დიზაინის შესახებ (ინტერდისციპლინური მეთოდოლოგია, პროგრესზე მუშაობის სემინარები), დისციპლინისთვის დამახასიათებელი ძირითადი სემინარები და აკადემიური პრაქტიკის სემინარები (სწავლებისა და ხელმძღვანელობის პრაქტიკა, კვლევის მენეჯმენტი, აკადემიური სტატიის წერა, საგრანტო განაცხადის წერა).

მიღების წინაპირობა:

აპლიკანტები უნდა აკმაყოფილებდნენ შემდეგ მოთხოვნებს:

· ”საერთაშორისო ურთიერთობების” სადოქტორო პროგრამისთვის აპლიკანტი უნდა ფლობდეს მაგისტრის აკადემიურ ხარისხს სოციალურ მეცნიერებებში.მაგისტრის ხარისხი ”საერთაშორისო ურთიერთობებში”; ”საერთაშორისო ურთიერთობების” პროგრამისთვის პრიორიტეტულია 

· ინგლისური ენის ცოდნა - B2 დონე - აპლიკანტმა უნდა ჩააბაროს მისაღები გამოცდა თსუ-ს ენების ცენტრის მიერ მომზადებული ტესტის მიხედვით სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრში, ან წარმოადგინოს ცოდნის დამადასტურებელი შესაბამისი საერთაშორისო სერთიფიკატი (TOEFL IBT 82,  IELTS 6.2,  ან რომელიმე სხვა საერთაშორისო ტესტი).

სწავლის შედეგი: 

ა) ცოდნა და გაცნობიერება: 

საერთაშორისო ურთიერთობების სადოქტორო პროგრამის დამთავრების შედეგად სტუდენტები მიიღებენ ახალ გაღრმავებულ ცოდნას დისციპლინაში, ექნებათ უნარი განახორციელონ დისციპლინაში დაგროვილი აკადემიური და სამეცნიერო გამოცდილების კრიტიკული ანალიზი და მიღებული გამოცდილება ეფექტურად გამოიყენონ საერთაშორისო მასშტაბით კვლევისა და ცოდნის გავრცელებისათვის, როგორც სამეცნიერო პუბლიკაციების, ასევე აკადემიური სწავლების პრაქტიკის მეშვეობით. 

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

პროგრამის კურსდამთავრებული შეძლებს: 

· დამოუკიდებლად დაგეგმოს და განახორციელოს აკადემიური კვლევა საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში; 

· ეფექტურად წარმოადგინოს საჯარო პრეზენტაციები ჩატარებული კვლევის შესახებ; 

· დისციპლინაში განხორციელებული კვლევა გამოაქვეყნოს სამეცნიერო ნაშრომის სახით საერთაშორისო რეფერირებულ ჟურნალში; 

· მოამზადოს ახალი სასწავლო სალექციო კურსი და განახორციელოს მისი სწავლება ახალი მეთოდოლოგიების გამოყენებით. 



გ) დასკვნის უნარი 

პროგრამის კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ დისციპლინაში არსებული ცოდნის სინთეზი და ახალი ცოდნის გენერირება; ექნებათ უნარი ჩაატარონ კვლევა, კრიტიკულად შეაფასონ საკვლევ საკითხთან დაკავშირებული მიდგომები, თეორიულ ცოდნაზე და კვლევის მეთოდოლოგიურ უნარებზე დაყრდნობით წარმოადგინონ საზოგადოების წინაშე მდგარი პრობლემების გადაწყვეტის გზები და საშუალებები. 

დ) კომუნიკაციის უნარი: 

პროგრამის კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ თავიანთი მოსაზრებები და კვლევის დასკვნები სათანადო ფორმით მიაწოდონ საზოგადოებასა და სამეცნიერო წრეებს როგორც წერილობითი, ასევე ზეპირი სახით. მათ შეეძლებათ თავისუფლად აწარმოონ თეორიული დისკუსია სფეროში მომუშავე სპეციალისტებთან საერთაშორისო მასშტაბით; მონაწილეობა მიიღონ საერთაშორისო კონფერენციებში; დამოუკიდებლად მიაღწიონ საკუთარი მოსაზრებებისა და კვლევის საერთაშორისო ასპარეზზე გატანასა და აღიარებას; პროგრამა ხელს უწყობს სტუდენტებს გახდნენ საერთაშორისო აკადემიური ქსელის წევრები. 

ე) სწავლის უნარი: 

პროგრამის კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ მოახდინონ ცოდნის სინთეზი და ახალი ცოდნის გენერირება; დამოუკიდებლად შეადგინონ აკადემიური სასწავლო პროგრამა, სახელმძღვანელოს სახით მოამზადონ ახალი სასწავლო სალექციო კურსი და განახორციელონ მისი სწავლება ახალი მეთოდოლოგიების გამოყენებით. დოქტორანტურის კურსდამთავრებულებმა დამოუკიდებლად უნდა მოახერხონ მიღებული ცოდნის გავრცობა და გადაცემა. 

ვ) ღირებულებები: 

პროგრამის კურსდამთავრებულებს ჩამოუყალიბდებათ აკადემიური პასუხისმგებლობა საზოგადოებისა და სამეცნიერო წრეების წინაშე; გამოუმუშავდებათ კრიტიკული დამოკიდებულება ანალიტიკურ სტატიებსა, სამეცნიერო ნაშრომებში, ა.შ. არსებული მიკერძოებების მიმართ. სადოქტორო კურსის ძირითადი მიზანი სამეცნიერო ღირებულებებისადმი პატივისცემის გაღვივებაა, რომლებიც მოიცავს სამეცნიერო ეთიკის დაცვას, პლაგიატის გამორიცხვას, კვლევის ობიექტის მიმართ პასუხისმგებლობის გრძნობის გათავისებას. 

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

შედეგების მისაღწევად გამოყენებული იქნება სწავლებისა და სწავლის შემდეგი მეთოდები: 

1. ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი

2. წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, რეფერატის, ან ესეს შესრულება, და ა.შ.

3. პრაქტიკული მეთოდები, რომლებიც სტუდენტს პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს ჩამოუყალიბებს: სასწავლო და პედაგოგიური პრაქტიკა, საველე მუშაობა და სხვ.

 სწავლების პროცესში გამოყენებული იქნება, აგრეთვე, ისეთი მეთოდები, როგორიცაა:

1. დისკუსია, დებატები 

2. ჯგუფური მუშაობა (cooperative/ collaborative)

3. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება(PBL)

4. შემთხვევის ანალიზი 

5. გონებრივი იერიში (Brain storming)

6. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; კრედიტის მისაღებად საჭირო მინიმალურ შეფასებას

წარმოადგენს 51 ქულა; სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხდება შემდეგი სქემით:

ქულები

შეფასება

91-100 ფრიადი A8

81-90 ძალიან კარგი, B

71-80 კარგი,C

61-70 დამაკმაყოფილებელი, D

51-60 საკმარისი, E

41-50 ვერ ჩააბარა FX

0-40 ჩაიჭრა, F

საკონტაქტო პირი:  ალექსანდრე რონდელი

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია. Clinical Neuropsychology.

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფსიქოლოგიის დოქტორი. PhD in Psychology

სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:  180

სწავლების ენა: ქართული

სადოქტორო პროგრამის მიზანი: 

კლინიკურ ნეიროფსიქოლოგიაში მკველვარი-პრაქტიკოსის ჩამოყალიბება, რომელსაც ექნება თანამედროვე სტანდარტებით სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის დამოუკიდებელი დაგეგმვისა და განხორციელების კომპეტენცია ნეიროფსიქოლოგიის დარგში და განათლებისა და ჯანდაცვის სფეროში სამუშაო პრაქტიკული პროფესიული ჩვევები.

სადოქტორო პროგრამაზე მიღების წინაპირობები.

უცხო ენის  B2 დონეზე  ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან შესაბამისი სერტიფიკატით  და გასაუბრება სპეციალობაში. პროგრამაში სწავლის უფლება აქვთ:

•	პირებს, რომელთაც აქვთ ფსიქოლოგიის მაგისტრის ხარისხი და მინიმუმ ერთი წელი კლინიკური გამოცდილება;

•	პირებს, რომელთაც აქვთ მიღებული მაგისტრის ხარისხი კლინიკურ ნეიროფსიქოლოგიაში;

•	პირებს, რომელთაც აქვთ ბიოლოგიის მაგისტრის ხარისხი ან პირველი საფეხურის სამედიცინო დიპლომი.



სადოქტორო პროგრამის შედეგი:

სადოქტორო პროგრამის სრული კურსის გავლისა და დისერტაციის დაცვის შემდეგ კურსდამთავრებულს გამოუმუშავდება და ჩამოუყალიბდება:

ცოდნა და გაცნობიერება: 

•	კლინიკური, კოგნიტური და რეაბილიტაციური ნეიროფსიქოლოგიის სფეროში კლასიკური და თანამედროვე თეორიული მოდელების პრობლემური გააზრება და მათ შორის ღრმა, ინტეგრალური მიმართებების გაცნობიერება;

•	ტვინი-ფსიქიკის ურთიერთმიმართების ფილოსოფიური, ნეიროფსიქოლოგიური, ფსიქოლოგიური და ფიზიოლოგიური შეხედულებების საფუძვლიანი გააზრება და მათი შემოქმედებითი ინტეგრირება თავის ტვინის ფუნქციონირების შესახებ თანამედროვე შეხედულებასთან;

•	ნეიროფსიქოლოგიური კვლევითი მეთოდოლოგიის შემოქმედებითი გაცნობიერება ავადმყოფობა-ჯანმრთელობის, ფსიქიკური ჯანმრთელობა-ფსიქიკური აშლილობის პარადიგმებში;

•	ნეიროფსიქოლოგიური დიაგნოსტიკური მეთოდებისა და მათი ინტერპრეტირების საფუძვლიანი ცოდნა.

•	თავის ტვინის ფუნქციონირების ნეიროფსიქოლოგიური მოდელების შედარებითი ანალიზი და მათი მიმართების გაცნობიერება ადამიანის ქცევის, ემოციური რეგულაციისა და დასწავლის ფსიქოლოგიურ მექნიზმებთან;

•	სუპერვიზიის მეთოდოლოგიის ცოდნა და გაცნობიერება.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:

· სამეცნიერო კვლევითი, ექსპერიმენტული თუ გამოყენებითი სამუშაოს დამოუკიდებლად წარმოება:

· კვლევის პრობლემის დასმა, ჰიპოთეზების ჩამოყალიბება;

· კვლევის დაგეგმვა და დიზაინის შერჩევა;

· კვლევის მეთოდოლოგიის შერჩევა და კვლევითი სტრატეგიებისა და მეთოდების გამოყენება;

· მონაცემთა დამუშავება და შედეგების ანალიზი;

· შედეგების თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პრეზენტაცია წერილობითი და ზეპირი სახით (სტატიები, მოხსენებები, სადისერტაციო ნაშრომი).

· სწავლებისა და სუპერვიზიის ჩვევები:

· სწავლების ეფექტური მეთოდების გამოყენება;

· თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი სალექციო კურსების შექმნა და გაძღოლა;

· სუპერვიზიის მეთოდოლოგიის გამოყენება.



· ნეიროფსიქოლოგიური შეფასების ჩვევები:

· ანამნეზის შეკრება და ისტორია;

· პრობლემის ადეკვატური ტესტების და შეფასების მეთოდის შერჩევა და ჩატარება;

· შედეგების ინტერპრეტაცია და დიაგნოზი;

· მკურნალობის დაგეგმვა;

· ანგარიშის დაწერა;

· უკუკავშირის უზრუნველყოფა.



· რეაბილიტაციისა და ინტერვენციის მეთოდების გამოყენება:

· ინტერვენციის მიზნების განსაზღვრა;

· ინტერვენციის საჭიროების სპეციფიკაცია;

· ინტერვენციის გეგმის შექმნა და განხორციელება;

· ინტევენციის გეგმის მონიტორინგი და ცვლილებების შეტანა მუშაობის პროცესში;

· ინტერვენციის შედეგების შეფასება;

· რეაბილიტაციის საჭიროების განსაზღვრა და დაგეგმვა;

· რეაბილიტაციის სხვადასხვა მოდელის გამოყენება საჭიროების მიხედვით;

· რეაბილიტაციის ადეკვატური ნეიროფსიქოლოგიური მეთოდების შერჩევა და გამოყენება.

•	ნეიროფსიქოლოგიური კონსულტაცია (პაციენტის, ოჯახის წევრების, ექიმების, მასწავლებლების):

· პრობლემის იდენტიფიკაცია;

· ეფექტური კომუნიკაცია;

· პრობლემის დაძლევისათვის რეკომენდაციების მიწოდება.

ზოგადი/ტრანსფერული უნარები:

სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში დოქტორანტი გამოიმუშავებს შემდეგ უნარებს:

· •	ინფორმაციისა და მოვლენათა კრიტიკული ანალიზის;

· •	ახალი იდეების პროდუცირების;

· •	სხვადასხვა თეორიული მიდგომებისა და პრინციპების ინტეგრირების;

· •	პრობლემური სიტუაციის ანალიზისა და ეფექტური გადაწყვეტილების მიღების;

· •	ცოდნის მუდმივი განახლების.



დასკვნის უნარი:

•	ფსიქოლოგიური, ნეიროფიზიოლოგიური და ნეიროფსიქოლოგიური თეორიული პარადიგმების ღრმა და კრიტიკული ანალიზის შედეგად წინააღმდეგობრივი იდეების წარმოჩენა;

•	კლინიკური და კოგნიტური ნეიროფსიქოლოგიური მოდელების კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე მათი შემოქმედებითი და ახლებური გააზრება;

•	დიაგნოსტიკის პროცესში მრავალმხრივი მონაცემების ანალიზის საფუძველზე ადეკვატური გადაწყვეტილების მიღება და დასკვნის გამოტანა;

•	პრობლემის გადაჭრის გზების მრავალმხრივი ანალიზის საფუძველზე პრობლემის გადაწყვეტის ადეკვატური სტრატეგიისა და ტაქტიკის შერჩევა; 

•	პრობლემისადმი მულტიდისციპლინური მიდგომის კონტექსტში კომპეტენციის ფარგლებში შესაბამისი პასუხისმგებლობის აღება და გადაწყვეტილების მიღება.  



კომუნიკაციის უნარი:

•	სამეცნიერო ინფორმაციისა და კვლევის შედეგების დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენა;

•	თემატური პოლემიკის წარმოების კულტურა მშობლიურ და უცხოურ ენაზე;     

•	გუნდური მუშაობა:

· გუნდში დაგეგმვისა და მიზნის განსაზღვრის ჩვევები

· გუნდში გადაწყვეტილების მიღების ჩვევები

· გუნდში დისკუსიის წარმართვის ჩვევები.



სწავლის უნარი:

•	ახალი იდეები მიღებისა და განვითარებისათვის მზაობა

•	სწავლის პროცესის დაგეგმვა და მართვა

•	კვლევასა და პრაქტიკაში ახალი მიღწევების ინტეგრირება

·   სხვადასხვა სფეროში მიღებული ცოდნის კომბინირება.



სოციალური უნარი:

· კომუნიკაციის დამყარებისა და ინტერპერსონალური ურთიერთობის ეფექტურად წარმოების უნარი;

· დამარწმუნებელი კომუნიკაციის წარმოების უნარი;

· ემპათიის უნარი.



ღირებულებები:

სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში კურსდამთავრებულს გათავისებული უნდა ჰქონდეს:

•	პროფესიული ეთიკური ნორმები (კვლევაში მონაწილე ადამიანთა უფლებების დაცვა, მათი ინფორმირებული თანხმობის უზრუნველყოფა, კლიენტის პატივისცემა და მისი მონაცმების კონფიდენციალობა, მიუკერძოებლობა დიაგნოსტიკისა და შედეგების ინტერპრეტაციის პროცესში, კლინეტის ადვოკატირება)

•	საქმიანი ურთიერთობების ეთიკური ნორმები

•	სხვა ადამიანების შეხედულებებისა და ღირებულებების მიმართ ტოლერანტობა;

•	კულტურული მრავალფეროვნებისა და განსხვავებების მიმღებლობა და პატივისცემა;

•	ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება, ახალი ღირებულებების ფორმირებაში დამკვიდრების გზების და მეთოდების კვლევასა და დამკვიდრებაში აქტიური მონაწილეობა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

შედეგების მისაღწევად გამოყენებული იქნება სწავლებისა და სწავლის შემდეგი მეთოდები: 

1. ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი

2. წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, რეფერატის, ან ესეს შესრულება, და ა.შ.

3. პრაქტიკული მეთოდები, რომლებიც სტუდენტს პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს ჩამოუყალიბებს: სასწავლო და პედაგოგიური პრაქტიკა, საველე მუშაობა და სხვ.

 სწავლების პროცესში გამოყენებული იქნება, აგრეთვე, ისეთი მეთოდები, როგორიცაა:

1. დისკუსია, დებატები 

2. ჯგუფური მუშაობა (cooperative/ collaborative)

3. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება(PBL)

4. შემთხვევის ანალიზი 

5. გონებრივი იერიში (Brain storming)

6. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება





სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; კრედიტის მისაღებად საჭირო მინიმალურ შეფასებას

წარმოადგენს 51 ქულა; სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხდება შემდეგი სქემით:

ქულები

შეფასება

91-100 ფრიადი A8

81-90 ძალიან კარგი, B

71-80 კარგი,C

61-70 დამაკმაყოფილებელი, D

51-60 საკმარისი, E

41-50 ვერ ჩააბარა FX

0-40 ჩაიჭრა, F
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