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№

  სასწავლო კურსის დასახელება სასწავლო კურსის
სტატუსი:

სავალდებულო,
არჩევითი

საკონტაქტო/ 
დამოუკიდებელი 

მუშაობის 
საათების 

რაოდენობა

ლექტორი/ 
ლექტორები

კრედიტები
ს საერთო

რაოდენობა

კრედიტების განაწილება

სემესტრები

I II III IV

1. პოლიტიკური კვლევის მეთოდები სავალდებულო 90/160 ა.კუხიანიძე,
კ.თურმანიძე

10 X

2. პოლიტიკური მეცნიერება: ძირითადი 
თეორიები, ახალი მიმართულებები და 
პერსპექტივები

სავალდებულო 90/160 მ.მაცაბერიძე,
ს.დუნდუა
ზ.აბაშიძე

ნ.მაჭარაშვილი

10 X

3. პოლიტიკა და საჯარო პოლიტიკურ-
მმართველობითი პროცესი

სავალდებულო 60/65 ნ.მაჭარაშვილი
5 X

4. პოლიტიკური პარტიები და პარტიული 
სისტემები

სავალდებულო 60/65 მ.მაცაბერიძე 
ლ.თეთრაძე 

(დოქ.)
5 X

5. ხელისუფლება და პოლიტიკური პროცესი 
საქართველოში

სავალდებულო 90/160 მ.მაცაბერიძე
თ.ქარაია (დოქ.)

10 X

6. შედარებითი პოლიტიკა: პოლიტიკური 
სისტემები და ინსტიტუტები გლობალურ 
პერსპექტივაში

სავალდებულო 90/160 ვ.დოლიძე (მოწ.)
10 X

უცხო ენა არჩევითი 90/160 დ. დოლაბერიძე 10 X X



კავკასია გლობალურ პერსპექტივაში არჩევითი 60/65     მ.მაცაბერიძე
თ.ქარაია (დოქ)

5 X

8. სამაგისტრო კვლევის დიზაინი არჩევითი 60/65 ნ.მაჭარაშვილი 5 X

მოდული 1 – პარტიები და კამპანიური 
მენეჯმენტი

10. პოლიტიკური მარკეტინგი და საარჩევნო 
კამპანია

სავალდებულო 90/160 მ.მაცაბერიძე
ლ.თეთრაძე 

(დოქ.)
10 X

პოლიტიკური კონფლიქტების მართვა სავალდებულო 60/65 ა.კუხიანიძე 5 X

პოლიტიკური კონსულტირება სავალდებულო 90/160 მ.მაცაბერიძე
ლ.თეთრაძე 

(დოქ)
10 X

ლობიზმი და ინტერესთა ჯგუფები სავალდებულო მ.მაცაბერიძე
ვ.დოლიძე (მოწ.)

5

მოდული 2 – საჯარო პოლიტიკა და 
ადმინისტრირება

საჯარო პოლიტიკის ანალიზი სავალდებულო 90/160 ნ.მაჭარაშვილი 5 X

საჯარო პოლიტიკისა და პროგრამის 
შეფასება

სავალდებულო 90/160 კ.თურმანიძე 5 X

სახელმწიფო პოლიტიკის მიკრო-მაკრო 
ეკონომიკური პრინციპები

სავალდებულო 90/160 მიხეილ 
თოქმაზიშვილი 10 X

საჯარო ადმინისტრირების 
თეორია/პრაქტიკა

სავალდებულო 30/95 ნ.მაჭარაშვილი 5 X

სახელმწიფოს მართვა და ადგილობრივი 
თვითმმართველობა

სავალდებულო 30/95 ზ.აბაშიძე 5 X

მოდული 3 – შედარებითი პოლიტიკა: 
პოლიტიკა და საზოგადოება კავკასიაში

არჩევნები და დემოკრატია სამხრეთ 
კავკასიაში

სავალდებულო 90/160 მ.მაცაბერიძე 10 X

კონფლიქტები კავკასიაში და მათი 
მოგვარების გზები

სავალდებულო 90/160 ა.კუხიანიძე
10 X

კულტურა და რელიგია კავკასიაში სავალდებულო 90/160 ნ.ჩიქოვანი 10 X

მოდული 4 - შედარებითი პოლიტიკა: 



რუსეთი და დსთ-ს ქვეყნები
რუსული გეოპოლიტიკური აზროვნება:

წარსული და თანამედროვეობა
სავალდებულო 90/160 მ.მაცაბერიძე

10 X

საბჭოთა კავშირი: პოლიტიკა და 
იდეოლოგია

სავალდებულო 90/160 მ.მაცაბერიძე
10 X

რუსეთის პოლიტიკა: პოსტაბჭოთა 
პერიოდი

სავალდებულო 90/160 მ.მაცაბერიძე 10 X

სტრატეგია არჩევითი 30/95 ლ. ჭანტურიძე 5 X

პოსტკოლონიანიზმი და პოსტსოვეტიზმი არჩევითი 30/95 პ. ტამაში 5 X

11. სამაგისტრო ნაშრომი სავალდებულო 30 X

სულ 120 30 30 30 30

შესაძლებელია აგრეთვე, პროგრამის და სამაგისტრო ნაშრომის სპეციფიკიდან გამომდინარე, სტუდენტმა აირჩიოს საგნები 30 კრედიტის ფარგლებში თსუ-ს, ან 
საზღვარგარეთის რომელიმე უმაღლესი სასწავლებლის კურიკულუმიდან. არჩევანი სტუდენტმა უნდა შეათანხმოს პროგრამის ხელმძღვანელთან.



სასწავლო პროგრამის ხელმძღვანელის ხელმოწერა: ____________________________

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის ხელმოწერა: ____________________________

ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსის ხელმოწერა: ____________________________

ფაკულტეტის დეკანის ხელმოწერა: ____________________________

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის ხელმოწერა: ____________________________

თარიღი: ___ ___ ______              ფაკულტეტის ბეჭედი: 


