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აკადემიური საბჭოს მიერ სასწავლო პროგრამის დამტკიცების თარიღი, დადგენილების ნომერი: 2010 წლის 25 ივნისი,#64/2010
სასწავლო პროგრამის ამოქმედების თარიღი (სასწავლო წელი): 2010-2011 წლის შემოდგომის სემესტრი

№

  სასწავლო კურსის დასახელება სასწავლო კურსის
სტატუსი:

სავალდებულო,
არჩევითი

საკონტაქტო/ 
დამოუკიდებე
ლი მუშაობის 

საათების 
რაოდენობა

ლექტორი/ 
ლექტორები

კრედიტები
ს საერთო

რაოდენობა

კრედიტების განაწილება

სემესტრები

I II III IV

1. ფსიქოლოგიური კონსულტაციის 
თეორია და ტექნიკა

სავალდებულო
90/160 დიმიტრი

ნადირაშვილი
10 5 5

2.
ფსიქოსინთეზი სავალდებულო

45/80 რევაზ 
ჯორბენაძე

5 5

3.
სტატისტიკა სავალდებულო

45/80 ნინო 
ჯავახიშვილი

5 5

4. ეგზისტენციალური გეშტალტ 
თერაპია

სავალდებულო 45/80 დიმიტრი
ნადირაშვილი

5 5

5. ნარკომანიის რეაბილიტაცია და 
პრევენცია ფსიქოლოგიურ 

კონსულტაციაში (განწყობის 
თეორიის საფუძველზე)

სავალდებულო

45/80 თეა
გოგოტიშვილი 5 5



6.
სუპერვიზია ფსიქოლოგიურ 

კონსულტაციაში –1 სავალდებულო
124/126 თეა

გოგოტიშვილი 10 10

7. განწყობის კანონზომიერებები 
ფსიქოლოგიურ კონსულტირებაში სავალდებულო

45/80 დიმიტრი
ნადირაშვილი 5 5

8. ფსიქოლოგიური კონსულტირების 
უნარების ტრენინგი

სავალდებულო 45/80 გიორგი ყიფიანი 10 10

9. ჯგუფური კონსულტირება სავალდებულო 90/160 გიორგი ყიფიანი 5 5
10. ფსიქოლოგიური კონსულტირების 

სამართლებრივი, სოციალური და 
ეთიკური საკითხები

სავალდებულო
45/80 გიორგი ყიფიანი

5 5

11. კვლევითი სემინარი სავალდებულო 45/80 გიორგი ყიფიანი 5 5
12. კვლევის მეთოდები სავალდებულო 90/160 ანასტასია

ქიტიაშვილი
10

10

    13.

ტრანსაქციული ანალიზი

სავალდებულო

45/80 დიანა 
პიპინაშვილი

5 5

   14
ორგანიზაციული კონსულტირება 

და ქოუჩინგი სავალდებულო
45/80 გიორგი 

გოროშიძე 5 5

სამაგისტრო ნაშრომი სავალდებულო 30
1. 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.
                                               
1 supervizia ganxorcieldeba sruliad saqarTvelos sapatriarqosTan arsebul antinarkotikul centrSi



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: 


