
 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

პროგრამის აღწერილობა 

პროგრამის დასახელება 

(ქართულად და ინგლისურად) 
პოსტსაბჭოთა ტრანსფორმაცია: პოლიტიკა, ეკონომიკა, საზოგადოება 

Post-Soviet Transformation: Politics, Economy, Society 

 
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია  სოციალურ მეცნიერებათა მაგისტრი 

Master of Social Sciences 
პროგრამის მოცულობა 

კრედიტებით და მათი 

განაწილება 

120 კრედიტი (ECTS), მათ შორის: 

სავალდებულო კურსები - 60 კრედიტი 

სამაგისტრო ნაშრომი - 30 კრედიტი 

არჩევითი კურსები, თავისუფალი კრედიტები და პრაქტიკა- 30 კრედიტი.  
სწავლების ენა ინგლისურენოვანი ქართული კომპონენტებით 
პროგრამის 

ხელმძღვანელი/ხელმძღვანელები 

/კოორდინატორი 

მარინა მუსხელიშვილი, პროფესორი, ინტერდისციპლინური მიმართულება, 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, თსუ 

პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობა 
ინგლისური ენის ცოდნა მინიმუმ B2 დონეზე (დადასტურება სერტიფიკატით ან 

თსუ-ს მიერ ჩატარებული წერითი გამოცდით);  

ბაკალავრის ხარისხი სოციალური მეცნიერებების ნებისმიერ დარგში/ქვედარგში, 

ისტორიაში, ეკონომიკაში, ფილოსოფიასა და სამართალმცოდნეობაში; 

ერთიან ეროვნულ სამაგისტრო გამოცდაში გამსვლელი ქულის მიღება  

(უცხოელ მოქალაქეთათვის: საქართველოს კანონმდებლობისა და უნივერსიტეტში 

მოქმედი რეგულაციების შესაბამისად); 

წერითი გამოცდა (ესე); 

მიმღებ კომისიასთან გასაუბრება. 

ქულების განაწილება: გამოცდა ინგლისურ ენაში - 30 %, გამოცდა სპეციალობაში - 

40 %, გასაუბრება - 30%. 
საგანმანათლებლო პროგრამის 

მიზანი 
პროგრამის მიზანია მოამზადოს სოციალურ მეცნიერებათა სპეციალისტები, 

რომლებსაც  ექნებათ ინტერდისციპლინური ცოდნა საქართველოს პოსტსაბჭოთა 

პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური ტრანსფორმაციის შესახებ; ქვეყნის 

პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური მოვლენებისა და ცვლილებების 

კომპლექსური თეორიული გააზრების უნარი; ქვეყნის შემდგომი განვითარების 

ხელშესაწყობად მიღებული განათლების გამოყენების მზაობა. 

სწავლის შედეგები 
ცოდნა და გაცნობიერება კურსდამთავრებულ მაგისტრს ექნება: 

ღრმა და სისტემურ ცოდნა ქვეყნის პოსტსაბჭოთა ტრანსფორმაციის ძირითადი 

პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური ინსტიტუციური მახასიათებლების 

და ტენდენციების შესახებ; 

თეორიული ცოდნა შემდეგ სფეროებში: 

 პოლიტიკური ინსტიტუტების ტრანსფორმაცია, დემოკრატიზაცია, 

სახელმწიფოს მშენებლობა; 

 ეკონომიკური სისტემის ტრანსფორმაცია, პოლიტეკონომია; 

 სამოქალაქო საზოგადოება, სოციალური პროცესები, ღირებულებები და 

კულტურა; 

 კვლევის მეთოდები, კვლევის დიზაინი. 

კურსდამთავრებულ მაგისტრს შეეძლება სოციალურ, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ 

სფეროებში მიმდინარე მოვლენებს შორის კავშირის კრიტიკული გააზრება; 
უნარები პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრს შეეძლება: 

 სოციალური ცხოვრების სხავდასხვა მოვლენებს შორის კავშირების 

კრიტიკული ანალიზისა და ცალკეული ელემენტების სინთეზის საფუძველზე 

აწარმოოს აკადემიური კვლევა და წარმართოს ანალიტიკური საქმიანობა; 

 გამოიყენოს მიღებული ცოდნა და მიდგომები კონკრეტული პრაქტიკული 

მულტიფაქტორული ამოცანების გადასაჭრელად საჯარო სამსახურში, 



 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

სამოქალაქო სექტორში, საკონსულტაციო საქმიანობაში;  

 აწარმოოს პროფესიული და საჯარო კომუნიკაცია სოციალურ მეცნიერებაში 

დამკვიდრებულ პროფესიულ სტანდარტებზე, ეთიკაზე და ჩვევებზე 

დაყრდნობით; 

 წერილობით, ვერბალურად და/ან კომპიუტერული ვიზუალიზაციის 

გამოყენებით, ინგლისურ ენაზე, მიიღოს მონაწილეობა დისკუსიაში, 

მსჯელობასა და დებატებში; გააცნოს კოლეგებს, სტუდენტებს ან ფართო 

საზოგადოებას მიღებული ცოდნა და საკუთარი ინოვაციური იდეები; 
პასუხისმგებლობა და 

ავტონომიურობა 
კურსდამთავრებულს შეეძლება, პროგრამის ფარგლებში შესწავლილი მეთოდური 

და მეთოდოლოგიური მიდგომების გამოყენებით, მულტიფაქტორულ გარემოში, 

პრობლემური სფეროების/საკითხების განსაზღვრა და ცოდნის შემდგომი  

დამოუკიდებელი გაღრმავება; 

 

კურსდამთავრებულს, ქვეყნის განვითარების წარსულ და შესაძლო მომავალი 

სცენარების მიმართ საკუთარი მოქალაქეობრივი დამოკიდებულების 

გაცნობიერების საფუძველზე, ექნება უნარი, შემოქმედებითად და რაციონალურად, 

საკუთარი წვლილი შეიტანოს ამ განვითარებაში როგორც პროფესიული 

საქმიანობით, ასევე სამოქალაქო აქტივობით.  
სწავლების მეთოდები ზეპირი/წერითი; 

წიგნზე/ელექტრონულ მასალებსა და წყაროებზე დამოუკიდებელი მუშაობა; 

ახსნა - ინტერაქციული ლექციები; 

დისკუსია/დებატები; 

ახსნა-განმარტებითი; 

შემთხვევების განხილვა; 

გონებრივი იერიში; 

პრობლემაზე დაფუძნებული/კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL/EBL) 
შეფასების წესი (A) ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა;  

(B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა; 

(C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა; 

(D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა; 

(E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა. 

ორი სახის უარყოფითი შეფასება:  

(FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ 

სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი 

მუშაობით  დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება; 

(F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ 

სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარი-

სი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.     

საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტში, FX-ის მიღების შემთხვევაში 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება ვალდებულია დამატებითი გამოცდა 

დანიშნოს დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღეში.  
დასაქმების სფეროები დასაქმების შესაძლო სფეროთა არეალი ფართოა და მოიცავს, მათ შორის, 

დასაქმებას საჯარო სამსახურში, სამოქალაქო სექტორში, კვლევით/სასწავლო 

დაწესებულებებში, საერთაშორისო ორგანიზაციებში და მედიაში - ისეთ სამუშაო 

ადგილებზე, როგორებიცაა მკვლევარი, ანალიტიკოსი, სწავლების სხვადასხვა 

საფეხურის პედაგოგი, პროექტის ხელმძღვანელი, სხვა. 
სწავლის საფასური ქართველი და 

უცხოელი სტუდენტებისათვის 
2250 ლარი (წლიური) 

პროგრამის 

განხორციელებისათვის საჭირო 

ადამიანური და მატერიალური 

რესურსი 

აკადემიური პერსონალი - 8, მოწვეული პერსონალი - 7, უცხოელი მოწვეული 

პერსონალი - 1. 

დამატებითი ინფორმაცია პროგრამა ყოველწლიურად მიიღებს 20 სტუდენტს. 
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დანართი №2 

 

Learning plan 

სასწავლო გეგმა 

 

Faculty:  Social and Political Sciences 

Department: Interdisciplinary  

Name of the educational program: Post-Soviet Transformation: Politics, Economy, Society  

Studies level: MA  

Program ECTS: 120 

Program Suoervisor(s): Prof. Marina Muskhelishvili 

Date of the starting program (academic year):  2019-2020 

 

ფაკულტეტი: სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 

ინსტიტუტი / დეპარტამენტი / კათედრა / მიმართულება: ინტერდისციპლინური 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: პოსტსაბჭოთა ტრანსფორმაცია: პოლიტიკა, ეკონომიკა, საზოგადოება 

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა 

კრედიტების რაოდენობა (ECTS): 120  

საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი / ხელმძღვანელები / კოორდინატორი:  მარინა მუსხელიშვილი, პროფესორი 

 

აკადემიური საბჭოს მიერ სასწავლო პროგრამის დამტკიცების თარიღი, დადგენილების ნომერი:  

სასწავლო პროგრამის ამოქმედების თარიღი (სასწავლო წელი): 2019-2020 
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Program structure  

პროგრამის სტრუქტურა  

Courses  

 სასწავლო კურსების / მოდულების ტიპი: საფაკულტეტო / სავალდებულო / არჩევითი 

№ 
Code 

კოდი 
Name of the course  

სასწავლო კურსის სახელწოდება 
ECTS 

Hours  

სტუდენტის საათობრივი 

დატვირთვა 

Course 

admission 

requirement  

სასწავლო 

კურსზე 

დაშვების 

წინაპირობა 

 

 

Semester  

 
სწავლების 

სემესტრი 

Lecturer (s)  

ლექტორი / 

ლექტორები 

 F
al

l 
   

   
   

   
 შ

ემ
ო

დ
გ

ო
მი

ს 

 S
p

ri
n

g 
   

   
   

 გ
აზ

აფ
ხ

უ
ლ

ი
ს 

Contact hours 

საკონტაქტო 

In
d

ep
en

d
en

t 
w

or
k

  
დ

ამ
ო

უ
კი

დ
ებ

ელ
ი

 

 T
ot

al
   

   
   

სუ
ლ

 

 L
ec

tu
re

   
   

   
 ლ

ექ
ც

ი
ა 

Se
m

in
ar

 /
 W

or
k

in
g 

G
ro

u
p

 

სე
მი

ნა
რ

ი
/ს

ამ
უ

შ
აო

 ჯ
გ

უ
ფ

ი
 

E
xa

m
s/

სა
გ

ამ
ო

ც
დ

ო
 

Mandatory cources  - 60 credits, MA thesis – 30 credits  

სავალდებულო კურსები - 60 კრედიტი, სამაგისტრო ნაშრომი - 30 კრედიტი (ECTS) 

1  

Democracy, Post-democracy, 

Populizm  

დემოკრატია, პოსტდემოკრატია, 

პოპულიზმი 

5 15 15 5 90 125  √  
Marina Muskhelishvili  

მარინა მუსხელიშვილი 

2  

Civil Society in Comparative 

Perspective  

სამოქალაქო საზოგადოება 

შედარებით პერსპექტივაში 

5 15 15 5 90 125 

Democracy, 

Post-

democracy, 

Populizm  

 √ 
Marina Muskhelishvili  

მარინა მუსხელიშვილი 



 

3 

 

დემოკრატია, 

პოსტდემოკრ

ატია, 

პოპულიზმი 

3  

Development Economic Policy of 

Georgia  

საქართველოს განვითარების 

ეკონომიკური  პოლიტიკა 

5 15 30 5 75 125  √  Eka Lekashvili ეკა ლეკაშვილი 

4  

State & Economy: Sociological 

Perspective  

სახელმწიფო და ეკონომიკა: 

სოციოლოგიური პერსპექტივა 

5 11 19 5 90 125 

Development 

Economic 

Policy of 

Georgia  

საქართველო

ს 

განვითარები

ს 

ეკონომიკური  

პოლიტიკა 

 √ Ana Diakonidze ანა დიაკონიძე 

5  
Methods of Comparative Analysis 

შედარებითი ანალიზის 

მეთოდები 

5 30 15 5 75 125   √ 
Teona Mataradze 

თეონა მატარაძე 

6  

Mediasystems in Transition 

მედიასისტემები 

ტრანსფორმაციის პროცესში 

5 15 15 7 88 125   √ 

Khatuna Maisashvili 

Maia Gogoladze  

ხათუნა მაისაშვილი 

მაია გოგოლაძე 

7  

Anthropological Studies of 

Postsocialism  

პოსტსოციალიზმის 

ანთროპოლოგიური შესწავლა 

5 15 15 3 92 125  √  
Teona Mataradze  

თეონა მატარაძე 

8  

Political Institutions: Theory And 

The Case Of Georgia  

პოლიტიკური ინსტიტუტები: 

თეორია და საქართველოს 

5 15 15 5 90 125  √  

Gia Jorjoliani 

Marina Muskhelishvili  

გია ჟორჟოლიანი 

მარინა მუსხელიშვილი 
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რეალობა 

9  

Post-Communist Ruling Class 

პოსტკომუნისტური მმართველი 

კლასი 

5 15 15 5 90 125  √  
Bakar Berekashvili  

ბაქარ ბერეკაშვილი 

10  

Design of MA Thesis Research and 

Paper 

სამაგისტრო კვლევისა და 

ნაშრომის დიზაინი 

5 15 15 7 88 125  √  

Khatuna Maisashvili 

ხათუნა მაისაშვილი 

 

11  

Social Movements Theory and Post-

Socialist Movements 

სოციალური მოძრაობების 

თეორია და პოსტ -

სოციალისტური მოძრაობები 

5 15 15 5 90 125  √  Nino Khelaia ნინო ხელაია 

12  

The Dynamics Of Local Democracy:  

Local Government Reform 
ადგილობრივი დემოკრატიის 

დინამიკა: თვითმმართველობის 

რეფორმა 

5 15 15 5 90 125 

Democracy, 

Post-

democracy, 

Populizm  

დემოკრატია, 

პოსტდემოკრ

ატია, 

პოპულიზმი 

√  
Marina Muskhelishvili  

მარინა მუსხელიშვილი 

13  
Masters Thesis  

სამაგისტრო ნაშრომი 
30          

Elective courses  არჩევითი კურსები - 20 კრედიტი ECTS 

1  

Democratization 

დემოკრატიზაცია 

(ქართულად)  
5 15 15 5 90 125  √  

Gia Jorjoliani 

გია ჟორჟოლიანი 

2  

Commons: From Community Based 

Agriculture To Free Software  

And Generic Drugs 

ერთობლივი რესურსები: 

სათემო სოფლის მეურნეობიდან 

უფასო პროგრამულ 

5 15 15 5 90 125   √ 
Eveline Baumann  

ეველინ ბაუმანი 



 

5 

 

უზრუნველყოფასა და 

გენერიკულ მედიკამენტებამდე  

(in English) 

3  

Comparative Politics  

შედარებითი პოლიტიკა 

(ქართულად) 
5 15 15 5 90 125   √ 

Gia Jorjoliani 

გია ჟორჟოლიანი 

4  

Postmodern Social Theories 

პოსტმოდერნული სოციალური 

თეორიები  
(ქართულად. სოციოლოგიის 
სამაგისტრო პროგრამიდან)   

5 15 15 5 90 125  √  
Iago Kachkachishvili  

იაგო კაჭკაჭიშვილი 

5  

Georgian Labor Relations in the 

Context of European Integration 

შრომითი ურთიერთობები 

საქართველოში 

ევროინტეგრაციის კონტექსტში  

5 15 15 5 90 125  √  
Marina Muskhelishvili  

მარინა მუსხელიშვილი 

6 
 

 

Politics of Memory in 
Democratizing Societies: Southern 
Europe and Post-Communist 
Europe  
მეხსიერების პოლიტიკა 

გარდამავალ დემოკრატიებში: 

სამხრეთ ევროპა და 

პოსტკომუნისტური ევროპა 

5 15 15 5 90 125   √ 
Bakar Berekashvili  

ბაქარ ბერეკაშვილი 

7  

Culture and Identities in 

Changeable Society  

კულტურა და იდენტობები 

ცვალებად საზოგადოებაში 
(ევრაზიისა და კავკასიის კვლევების 
სამაგისტრო პროგრამიდან) 

5 15 15 4 91 125   √ Lia Tsuladze ლია წულაძე 

8  

The South Caucasus: Space, society, 

development  

სამხრეთ კავკასია: სივრცე, 

საზოგადოება, განვითარება 

5 24 6 6 89 125  √  
Joseph Salukvadze  

იოსებ სალუქვაძე 

9  Quantitative Social Research 5 15 30 5 75 125  √  Teona Mataradze  
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Methods  

სოციალური კვლევის 

რაოდენობრივი მეთოდები 

თეონა მატარაძე 

10  

Critical Constitutionalism 

კრიტიკული 

კონსტიტუციონალიზმი 
5 15 15 5 90 125  √  

Vakhtang Natsvlishvili  

ვახტანგ ნაცვლიშვილი 

11  
Project Management  

პროექტის მართვა 
5 15 15 5 90 125   √ 

Teona Mataradze  

Tatia Kartlelishvili  

თეონა მატარაძე  

თათია ქართლელიშვილი 

12  

Economic Development – 

Comparative Perspective 

ეკონომიკური განვითარება 

შედარებით პერსპექტივაში 

5 15 15 5 90 125  √  

Tato Khundadze 

Gia Jorjoliani  

ტატო ხუნდაძე 

გია ჟორჟოლიანი 

13  
Internship 

პროფესიული პრაქტიკა 
5 30 15 2 78 125 

45 credits 

45 კრედიტი 
  

Marina Muskhelishvili  

მარინა მუსხელიშვილი 

Free credits   

თავისუფალი კრედიტები  

 10 კრედიტი (ECTS) 
 

 

 

 

პროგრამის ხელმძღვანელის / ხელმძღვანელების / კოორდინატორის 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  
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Program Description 

Program title Post-Soviet Transformation: Politics, Economy, Society 

Qualification Master of Social Sciences 

ECTS Credits Total amount of ECTS earned throughout the program equals 120: 60 ECTS - for 

mandatory courses, 30 ECTS – elective courses, 30 ECTS – master’s thesis. The length 

of study is 2 academic years, i.e. 4 academic semesters. 

Program Language English, with the Georgian components 

Program head/coordinator prof. Marina Muskhelishvili, Interdisciplinary department, Faculty of Social and 

Political Sciences, TSU 

Program prerequisites   English language proficiency at least at B2 level (proved by a certificate or by a 

written exam at TSU)  

 BA level in any social science discipline , in history, economics, philosophy or 

jurisprudence  

 Pass results in National Graduate Exams (for Georgian students; for foreign 

applicants according to Georgian legislation and regulations of TSU) 

 Written exam (essay)  

 Interview with the admission commission  

Assessment scores distribution: English language exam -30%, written exam  - 40%, 

interview – 30%. 

Program Goal Aim of the program is to prepare specialists of social sciences with the 

interdisciplinary knowledge of political, economic and social transformation of 

Georgia in a  post-Soviet period; students of the programs will be able to apply 

theoretical knowledge in order to comprehend country’s complex political, economic 

and social developments and changes; will be prepared to apply their knowledge to 

foster further development of the country. 

Learning outcomes 

Knowledge and 

Comprehension 

After completion of the program students will have: 

- deep and systemic knowledge of main  political, economic and social trends and 

institutional patterns of  post-Soviet transformation of Georgia 

- theoretical knowledge in following fields: 

a. Political institutions, their transformation. Democratization, state 

building; 

b. System transformation of economy, political economy; 

c. Civil society, social processes, values and culture; 

d. Research methods, research design. 

 - Graduates of the program will be able to analyze critically interconnections among 

social, political and economic events and developments; 
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Applying knowledge/ 

skills 

After completion of the program students  will have following skills: 

On the basis of critical analyses of interrelations among various social realms and 

syntheses  of their specific elements, to do academic research and analytical work. 

Apply their knowledge to solve practical multifactorial problems in public service, 

civil society, consultancy services 

Engage in professional and public communication, based on academic standards, 

ethics and methodologies, applied in social sciences 

 

Participate in discussions, deliberation and debates, share their knowledge and own 

innovative ideas with colleagues, students or broad public in written, orally and/or by 

means of computer visualization, in English. 

 

Independence and 

responsibility 

Based on a methods and methodologies learned, graduates will be able to identify 

problem areas/issues  in an multifactorial environment and can deepen further their 

knowledge independently. 

Graduates, being aware of their own perceptions regarding the past and the possible 

future development of Georgia, will be able to contribute to this development 

creatively and rationally, through their professional, civic or academic activities. 

Learning/Teaching 

methods 

 Oral, written 

 Independent work on books/e-resources   

 Explanation –interactive lectures 

 Discussions/debates 

 Case studies 

 Brain storming 

 Problem based learning/enquiry based learning 

Assessment system and 

criteria 

 A (Excellent) : 91-100 points 

 B (Very Good)  : 81-90 points 

 C (Good) : 71-80 points 

 D (Acceptable): 61-70 points 

 E (Passable): 51-60 points 

 FX (Insufficient): 41-50 points 

 F (Fail): <40 points 

In case of FX grade, student can take additional exams with the date announced 

within 5 days of receiving the final grades 

Field of employment Graduates completing their degree with the Program will be able to work in various 

fields, including public services, civil society organizations, academic/research 

institutions, international organizations, media; spheres of activities include doing 

research, teaching at various levels of study, consultancy, analytical writing, leading 
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projects , etc. 

Tuition fee  2250 GEL  

Human and material 

resources for the program 

Academic personnel – 8; Invited personnel – 7, Invited foreign personnel – 1. 

Additional information  

Annual enrollment rate - 20 students 

 



 

 Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 
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