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სასწავლო გეგმა

ფაკულტეტი:სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა
ინსტიტუტი / დეპარტამენტი / კათედრა / მიმართულება: სოციალური მუშაობა
სასწავლო პროგრამის სახელწოდება: სოციალური მუშაობა
სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა
სასწავლო პროგრამის ხელმძღვანელი / კოორდინატორი: მარკ დოელი, პროფესორი (შეფილდ-ჰალამის უნივერსიტეტი, დიდი 
ბრიტანეთი).
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სასწავლო პროგრამის ამოქმედების თარიღი (სასწავლო წელი): 2010–2011 შემოდგომის სემესტრი

№

  სასწავლო კურსის დასახელება სასწავლო კურსის
სტატუსი:

სავალდებულო,
არჩევითი

საკონტაქტო/ 
დამოუკიდებე
ლი მუშაობის 

საათების 
რაოდენობა

ლექტორი/ 
ლექტორები

კრედიტების
საერთო

რაოდენობა

კრედიტების განაწილება

სემესტრები

I II III IV

სოციალური სამუშაოს გაღრმავებული
პრაქტიკა

სავალდებულო 60/190 მაია 
მგელიაშვილი

10
X X

სოციალური მუშაობა და სოციალური
ცვლილება

სავალდებულო 30/95 მაგული 
შაღაშვილი

5
X

ადამიანის ქცევა სოციალურ გარემოში სავალდებულო 60/190 თამარ 
მახარაძე

10 X X

სოციალური კეთილდღეობის
პოლიტიკა

სავალდებულო 60/190 ნინო 
შატბერაშვილი

10 X X

სოციალური კვლევის მეთოდები სავალდებულო 60/190 იაგო 
კაჭკაჭიშვცილი

10 X X

სოციალური მუშაობის ზოგადი
პრაქტიკის საფუძვლები

არჩევითი 30/95 მაია 
მგელიაშვილი

5 X

სოციალური მომსახურებები ბავშვების, 
მოზარდებისა და მათი ოჯახებისათვის: 

ს/არჩევითი 30/95 სალომე 
ნამიჭეიშვილი

5
X



პოლიტიკა, პროგრამები და პრაქტიკა  
სოციალური გერონტოლოგია ს/არჩევითი 30/95 ნათია

ფარცხალაძე
5

X

საზოგადოებრივ ჯგუფებთან (თემთან) 
და ორგანიზაციებთან სოციალური
მუშაობის პრაქტიკა: მაკრო პრაქტიკა

ს/არჩევითი 30/95 თამარ 
მახარაძე

5
X

სოციალური მუშაობა 
უნარშეზღუდულებთან

ს/არჩევითი 30/95 მაგული 
შაღაშვილი

5
X

სოციალური სამუშაო ჯანდაცვის
სისტემაში

ს/არჩევითი 30/95 ზურაბ 
ტატანაშვილი

5
X

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკა ს/არჩევითი 30/95 თამარ მახარაძე 5 X
ევროგაერთიანების სოციალური 
პოლიტიკა

ს/არჩევითი 45/80 ანა დიაკონიძე 5
X

კულტურული მრავალფეროვნება და
სოციალური სამუშაო

ს/არჩევითი 60/190 მაია 
მგელიაშვილი

5
X

სოციალური სამსახურის სახლმწიფო
პოლიტიკა და პრაქტიკა ტრეფიკინგის
წინააღმდეგ ბრძოლაში

ს/არჩევითი 30/95 თეონა ყუფუნია 5
X

საერთაშორისო სოციალური სამუშაო 
და სოციალური კეთილდღეობა

ს/არჩევითი 60/190 ნინო
შატბერაშვილი

10 X X

სოციალური მუშაობის პრაქტიკა სავალდებულო 15 X X X
სამაგისტრო დისერტაცია სავალდებულო 30 30
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.


