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დამტკიცებულია სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის საბჭოს მიერ, ოქმი N4, 25. 06.2011

ვამტკიცებ: ფაკულტეტის საბჭოს თავმ–ე, დეკანი, პროფ. ნ. ბელქანია:

1. programis saxelwodeba:
saerTaSoriso urTierTobebi International Relations

2. kvalifikacia: საერთაშორისო ურთიერთობების bakalavri

3. programis moculoba: 240 ECTS krediti

4. swavlebis ena: qarTuli

5. sabakalavro programis mizani:
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programis mizania students misces SesaZlebloba:
· SeiZinos Tanamedrove moTxovnebis Sesabamisi codna saerTaSoriso urTierTobebis ZiriTadi cnebebis da
Teoriebis, saerTaSoriso politikis faqtorebis, meqanizmebisa da institutebis Sesaxeb

· SeiZinos zogadi Teoriuli da praqtikuli codna saerTaშoriso politikuri ekonomiis, evropaTmcodneobis,

saerTaSoriso usafrTxoebis da regionuli kvlevebisა და საგარეო პოლიტიკის sferoebSi
· Seiswavlos saerTaSoriso urTierTobebis TeoriaSi arsebuli ZiriTadi tendenciebi da midgomebi, maT Soris,
saerTaSoriso urTierTobebis TeoriaSi arsebuli uaxlesi mimdinareobebi
· miiRos kompleqsuri codna politikuri, ekonomikuri, socialuri, globaluri da regionaluri procesebis
Sesaxeb
· moaxdinos Tanamedrove saerTaSoriso urTierTobebSi arsebuli Zireuli problemebis gaazreba Dda ganzogadeba.
aseve am problemebisadmi Teoriuli codnis misadageba
· daeuflos safuZvlebis iseT codnas, romelic mas Sesabamis sferoSi damoukidebeli orientaciis, kvlevis,
sakiTxis dasmis, mosazrebebis originaluri ganviTarebisa da praqtikuli gamoyenebis saSualebas miscems

· Seiswavlos ინგლისური და მეორე ucxo ena ucxoelebTan Tavisufali komunikaciis doneze
Seasrulos sabakalavro naSromi (xelmZRvanelobis qveS), romelSic SesaZlebeli iqneba saerTaSoriso

urTierTobebSi arsebul problemebs miusadagos programis gavlis Semdeg miRebuli Teoriuli codna.

6. programaze daSvebis winapiრoba: erTiani erovnuli gamocdebi.

7. swavlis Sedegi

programis dasrulebis Semdeg bakalavri unda flobdes siRrmiseul codnas saerTaSoriso urTerTobebis
Teoriebisa da kvlevis meTodebSi, sabaziso kvlevis Catarebis unar-Cvevebs, unda hqondes problemis dasmis, misi
kompleqsurad Seswavlis da gadaWris saWiro resursebis moZiebis, informaciis analizis da sinTezis,
sakiTxisadmi kritikulad midgomis unari. bakalavrs aseve unda SeeZlos CaerTos sxvadasxva meTodiT warmarTul
kvleviT proeqtebSi rogorc rigiTi mkvlevari da xarisxianad awarmoos kvlevis Tavisi nawili arsebuli eTikuri
da profesiuli standartebis dacviT; samecniero xelmZRvanelis zedamxedvelobis qveS, SeimuSaos da
ganaxorcielo sakuTari kvleviTi proeqti.

a) codna da gacnobiereba:
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saerTaSoriso urTierTobebis sabakalavro programis dasrulebis Semdeg students eqneba saerTaSoriso
urTierTobebis Teoriuli da siRrmiseuli codna. kerZod, kursdamTavrebuls ecodineba:
. saerTaSoriso urTierTobebis ZiriTadi cnebebi da Teoriebi
. SeiZens codnas saerTaSoriso politikuri ekonomikis, evropaTmcodneobis, saerTaSoriso usafrTxoebis da
regionuli kvlevebis sferoebSi
. eqneba unari gaanalizos yvela is faqtori, romelic zemoqmedebs saerTaSoriso urTierTobebis procesze da
institutebze
. students Camouyalibdeba kompleqsuri warmodgena Tanamedrove saerTaSoriso urTierTobebze
. gaaanalizebs saxelmwifos politikas saerTaSoriso urTierTobaTa konteqstSi
. gaacnobierebs globalizaciis, regionalizaciisa da integraciis rols mniSvnelobas Tanamedrove
saerTaSoriso urTierTobebSi

b) codnis praqtikaSi gamoyenebis unari:

saerTaSoriso urTierTobebis sabakalavro programis dasrulebis Semdeg kursdamTavrebuls unda SeeZlos
SeZenili Teoriuli codnis praqtikaSi gamoyeneba. saWiro resursebiT informaciis mopoveba, gaanalizeba da
sakiTxisadmi kritikuli midgoma. bakalavrs unda SeeZlos kvleviTi saqmianobis warmarTva xarisxianad
xelmZRvanelis zedamxedvelobis qveS, rac mas saSualebas miscems warmatebiT gaarTvas Tavi dakisrebul
movaleobas. amisTvis mas unda gaaCndes:
. siRmiseuli codna saerTaSoriso urTierTobebsa da kvlevis meTodebSi

. kargad erkveodes saerTaSoriso urTierTobebSi arsebul Ziriთad cnebebsa da terminologiaSi

. students unda gaaCndes saerTaSoriso urTierTobebis Teoriულ da praqtikულ პრობლემებში orientaciis
unari
. SeeZlos saerTaSoriso procesebSi warmoqmnili situaciisa da viTarebis Sefaseba da hqondes sakuTari

argumentirebuli Tvalsazrisis gamomuშavebis unari

g) daskvnis unari:

saerTaSoriso urTierTobebis sabakalavro programis kursdamTavrebuls unda SeeZlos:

 abstraqtuli azrovneba, sxvadasxva wyarodan informaciis mopoveba, dalageba, analizi da sinTezi;
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 saerTaSoriso urTierTobebis sferoSi arsebuli ZiriTadi problemis identfikacia, gamocalkeveba da
erTmaneTTan Sedareba;

 procesebze moqmedi faqtorebis Sefaseba;

 Catarebuli kvlevis Sedegad miRebuli monacemebis swori diagnostireba;

 axali informaciis ganzogadeba;

 Sedegebis formulireba da daskvnebis gamotana;

 gadawyvetilebis miRebisaTvis momzadeba;

 argumentirebuli gadawyvetilebis miReba, ZiriTadad, operatiul an taqtikur doneze;

 SeTavazebuli gadawyvetilebis dacva;

 gansaxorcielebeli RonisZiebis SemuSaveba da samoqmedo gegmis proceduris aRwera;

 xelmZRvanelobisaTvis samoqmedo gegmis SeTavazeba.

d) komunikaciis unari:

saerTaSoriso urTierTobebis sabakalavro programis kursdamTavrebuls unda SeeZlos:

 ideebis, arsebuli problemebisa da gadaWris gzebis Sesaxeb detaluri werilobiTi angariSis momzadeba da

dargis specialistebTan diskusiaSi monawileoba qarTul da ucxour (პირველ რიგში ინგლისურ) enaze;

 sakiTxis Camoyalibeba da misi wardgena rogorc werilobiT, aseve zepirad;

 Tanamedrove sainformacio da sakomunikacio teqnologiebis Tavisuflad gamoyeneba;

 eleqtronul dokumentebTan, eleqtronul cxrilebTan da monacemTa bazebTan muSaoba;

 axal situaciaSi adaptireba;

 sakuTari mosazrebebis gamoxtva da dacva;

 jgufSi muშaoba da jgufuri gadawyvetilebebis SemuSavebaSi monawileoba;

 socialuri interaqcia da kooperacia;

 sxva sferos eqspertebTan komunikacia da kamaTi;

 profesiul molaparakebasa da konfliqtebis mogvarebaSi monawileoba.
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e) swavlis unari:

saerTaSoriso urTierTobebis sabakalavro programis kursdamTavrebuls unda SeeZlos:

 sakuTari swavlis procesis Tanmimdevrulad da mravalmxrivad Sefaseba;

 Semdgomi swavlis saWiroebebis dadgena;

 codnis ganaxleba da damoukideblad, literaturis gamoyenebiT codnis amaRleba;

 samecniero dargobriv literaturasTan damoukideblაd muSaoba;
 codnis regulაrulad ganaxleba dargobrivi literaturis kiTxviT.

v) Rirebulebebi:

saerTaSoriso urTierTobebis sabakalavro programis kursdamTavrebuls unda hqondes Semdegi Rirebulebebi:

 zogadsakacobrio Rirebulebebis formirebis procesSi monawileoba da maT dasamkvidreblad swrafva;

 eTikuri normebisa da ეროვნული ინტერესების dacva;

 socialuri, სახელმწიფო da samoqalaqo pasuxismgeblobis gacnobiereba;

 Tanabari SesaZleblobebisa da genderuli problemebis gaTaviseba da demonstrireba;

 adamianTa motivaciisa da saerTo miznebis misaRwevad maTi organizeba.

8. swavlebis Sedegebis miRwevis meTodebi

saerTaSoriso urTierTobebis sabakalavro programiT studentebis swavlebisas, tradiciul leqciebTan erTad,
gamoiyeneba prqtikuli da samuSao jgufebi, prezentaciebi da sxva aqtiuri meTodebi. saleqcio mecadineobis
daniSnulebaa ZiriTadi Temebis ganxilva Teoriul WrilSi da studentebis uzrunvelyofa saswavlo kursis
meTodologiuri safuZvlebis Sesaxeb informaciiT. saleqcio kursi warmoadgens bazas unar-Cvevebis
CamoyalibebisTvis, romelic SemdgomSi Rrmavdeba samuSao jgufSi da praqtikul mecadineobebze. praqtikuli
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mecadineobisa da samuSao jgufis daniSnulebaa studentis mier Teoriuli codnis gaRrmaveba-ganmtkiceba,
Sesaswavli sakiTxis arsisa da mniSvnelobis saTanado gaazrea, praqtikaSi misi gamoyenebis SesaZleblobebis
gamokveTa, praqtikuli saqmianobisa da damoukidebeli muSaobis unar-Cvevebis gamomuSaveba. programiT
gaTvaliswinebuli Sedegebis miRwevisaTvis gamoiyeneba swavlebisa da swavlis sxvadasxva meTodi, rogoricaa
verbaluri, wignze muSaobis, diskusiis, debatebis, induqciis, deduqciis, analizis, sinTezis, praqtikuli meTodebi
da sxva. Teoriisa da praqtikis  integracia ganxorcieldeba Sesabamis organizaciaSi praqtikis gavliT.

9. studentis codnis Sefasebis sistema

studentis codnis Sfaseba moxdeba 100 quliani sistemiT. 100 qula aris maqsimaluri Sfaseba. kreditis miniWebis
winapirobaa100dan 51 qulis dagroveba. Sefasebis am sistemaSi qulebis ganawilebis sqema aseTia:

qulebi Sefaseba
91-100 friadi
81-90 Zalian kargi
71-80 kargi
61-70 damakmayofilebeli
51-60 sakmarisi
41-50 ver Cabara,

students ufleba
eZleva gavides
damatebiT
gamocdaze.

0-40 CaiWra, studenti
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valdebulia
xelmeored
gaiaros saswavlo
kursi.

daskvniTi gamocda iTvleba Cაbarebulad, Tu studentma gamodaze miiRo maqsimaluri qulis 50% mainc.

10. saswavlo gegma

saerTaSoriso urTierTobebis sabakalavro programis xangrZlivobaa 4 akademiuri weli (8 semesti), moicavs 152
kviras, 6000 saaTs da iTvaliswinebs 240 ECTS kreditis dagrovebas. erTi semestris xangrZlivoba Seadgens 15
kviras. 1 krediti utoldeba 25 saaTs, romelic faravs rogorc saauditorio, ise damoukidebel muSaobas. amasTan,
saauditorio muSaoba Seadgens datvirTvis daaxloebiT 40%, xolo 60% damoukidebeli muSaobis wilad modis.

კრედიტების განაწილების პრინციპი:

130 krediti – ZiriTadი specialoba: 120 კრედიტი მაპროფილებელი სასწავლო კურსები + 10 კრედიტი საბაკალავრო ნაშრომი =
130
60 krediti – damatebiTი specialoba ან სხვა სასწავლო კომპონენტები
safakulteto სასწავლო კურსები – 35 krediti

Tavisufali kredიtები – 15 krediti

specialobis arCeviTi modulebis kursebi gaTvaliswinebulia me-5 semestridan me-8 semestris CaTvliT.
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სასწავლო გეგმა

ფაკულტეტი: სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა
ინსტიტუტი / დეპარტამენტი / კათედრა / მიმართულება: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სასწავლო პროგრამის სახელწოდება: საერთაშორისო ურთიერთობები
სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი (240 კრედიტი)
სასწავლო პროგრამის ხელმძღვანელი / კოორდინატორი: ზ. დავითაშვილი
აკადემიური საბჭოს მიერ სასწავლო პროგრამის დამტკიცების თარიღი, დადგენილების ნომერი: 25.06.2011 ოქმი #4
სასწავლო პროგრამის ამოქმედების თარიღი (სასწავლო წელი): 2011-2012 სასწავლო წელი

პროგრამის სტრუქტურა

საფაკულტეტო კურსები / მოდულები

საფაკულტეტო (საბაზისო)  სავალდებულო კურსები / მოდულები – 20 კრედიტი (ECTS)

კოდ
ი
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შესავალი სოციალური კვლევის 5 15 15 37 10+10 35 3 წინაპირობის გარეშე   ნ.ჯავახიშვილი,
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მეთოდებში ლ.სურმანიძე,
ლ.წულაძე,თ.აბაშიძე,
შ.თურიქსვილი,
ი.ჟვანია, ხ.
მარწყვიშვილი,
მ.კაკაჩია,
ე.ფირცხალავა

ინგლისური ენა 1 5 წინაპირობის გარეშე  

სტატისტიკა 1 5
30 30 40 10 13 2 წინაპირობის გარეშე  

ო. ღლონტი,
ბ. დოღვირი,
ო. ფურთუხია

ინგლისური ენა 2

საფაკულტეტო (საბაზო)  არჩევითი  კურსები  (მინიმუმ 1 საგანი )

ანთროპოლოგია 5 15 15 35 20 38 2 წინაპირობის გარეშე  სურმანიძე

გამოყენებითი ეკონომიკა 5 15 15 78 5 9 3 წინაპირობის გარეშე თ.დოლბაია

აკადემიური წერა 5 30 52 4+16 20 3 წინაპირობის გარეშე   ხ. მარწყვშვილის

ლოგიკა
5 30 15 51 2+10 15 2 წინაპირობის გარეშე

 
ნ. თომაშვლი

საფაკულტეტო არჩევითი შესავალი კურსები (პოლიტიკის მეცნიერების პროგრამის სტუდენტებს ევალებათ 4, მათ შორის,
პოლიტიკური მეცნიერების შესავალი კურსის გავლა. ეს უკანასნელი მათ ეთველბათ მეცნიერების მაპროფილებელ სასწავლო

კრედიტებში)
ფსიქოლოგიის შესავალი 5 15 15 69 8+8 8 2 წინაპირობის გარეშე   მ. ჩიტაშვილი

შესავალი სოციალურ მუშაობაში 5 15 15 57 20 15 3 წინაპირობის გარეშე   შ. თურქიაშვილი
საზოგადოებრივი გეოგრაფიის შესავალი 5 30 15 61 6 10 3 წინაპირობის გარეშე   ი.სალუქვაძე
შესავალი პოლიტიკურ მეცნიერებაში 5 15 30 56 12 9 3 წინაპირობის გარეშე   შ. თურქიაშვილი
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სოციოლოგიის შესავალი 5 15 15 65 15 12 3 წინაპირობის გარეშე   ა. ბერძენიშვილი
საერთაშორისო ურთიერთობების
შესავალი

5 30 15 56 12 9 3 წინაპირობის გარეშე გ. ხელაშვილი

ჟურნალისტიკის შესავლი 5 30 15 63 8 6 3 წინაპირობის გარეშე   მ. წერეთელი

საერთაშორისო ურთიერთობების  მაპროფილებელი სასწავლო კურიკულუმი (120 კრედიტი):
შესავალი პოლიტიკურ მეცნიერებაში: 5 კრედიტი

პოლიტიკური მეცნიერების სავალდებულო სასწავლო კურსები – 75 კრედიტი (ECTS)
საბაკალავრო ნაშრომი - 10 კრედიტი

შესავალი საერთაშორისო
ურთიერთობებში

5 30 15
56 12 9 3 წინაპირობის გარეშე  გ. ხელაშვილი

საერთაშორისო პოლიტიკის
საფუძვლები

5 30 30 41 12 9 3
წინაპირობის გარეშე  ს. პეტრიაშვილი

ინგლისური ენა 10  
ახალი და უახლესი ისტორიის
საფუძვლები

5 30 15 60 8 9 3 წინაპირობის გარეშე  თ. პაპასკირი

შესავალი ეკონომიკაში 5 15 15 70 14 9 2 წინაპირობის გარეშე   მ. გონაშვილი
შესავალი ევროპათმცოდნეობაში 5 15 15 71 12 9 3 წინაპირობის გარეშე   გ. ჭელიძე

ისტორიული და პოლიტიკური
გეოგრაფია

5 15 15

71 12 9 2

შესავალი საერთაშორისო
ურთიერთობებში

საზოგადოებრივი გეოგრაფიის
შესავალი

  ზ. დავითაშვილი

საერთაშორისო სამართალი
5 15 15 74 10 9 2

წინაპირობის გარეშე   ქ. ხუციშვილი

კვლევის მეთოდები 5 30 30 42 12 8 2 შესავალი საერთაშორისო   დ. ჯეჯელავა
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საერთაშორისო
ურთიერთობებში

ურთიერთობებში

საერთაშორისო
ურთიერთობების ფილოსოფია

5 15 15 55 14 24 2
წინაპირობის გარეშე   ვ. გაფრინდაშვილი

ინგლისური ენის სპეციალური
კურსი

10 30 15 58 10 9 3
 

საერთაშორისო
ურთიერთობების იდეოლოგიები

5 15 15 54 14 24 3
წინაპირობის გარეშე   ვ. გაფრიდანშვილი

მეორე უცხო ენა 20
საბაკალავრო სემინარი 5 30 15 58 10 3 9 ს. კაპანაძე

სპეციალობის არჩევითი კურსები : 20

სტუდენტი ირჩევს ოთხ სასწავლო კურსს ქვემოთ წარმოდგენილი თემატური მოდულებიდან ნებისმიერი წესით (ოთხივე სასწავლო კურსის ერთი
და იგივე მოდულიდან არჩევა სავალდებულო არ არის)

საერთაშორისო ურთიერთობების
პოლიტეკონომია

5 15 15 57 12 23 6

წინაპირობის გარეშე
ნ. გოგოლაძე

მიკროეკონომიკა 5 15 15 65 14 14 2 წინაპირობის გარეშე ნ. ცივაძე
მაკროეკონომიკა 5 15 15 65 14 14 2 მაკროეკონომიკა ნ. ცივაძე

საერთაშორისო ეკონომიკა 5 15 15 57 12 24 2 წინაპირობის გარეშე ნ. გოგოლაძე
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გეოეკონომიკა

5 30 15

51 14 12 3

საერთაშორისო
ურთიერთობების შესავალი,

საზოგადოებრივი გეოგრაფიის
შესავალი

გ.
კიკნაველ
იძე

II მოდული: ევროპათმცოდნეობა

ევროინტეგრაციის ისტორია

5 20 10

50 15 28 2

ისტორიული და პოლიტიკური
გეოგრაფია,

საერთაშორისო პოლიტიკის
ძირითადი ცნებები,

შესავალი ეკონომიკაში,
შესავალი

ევროპათმცოდნეობაში,
კვლევის მეთოდები

საერთაშორისო
ურთიერთობებში

ვ. ჭყოიძე

ევროკავშირის საგარეო
პოლიტიკა

5 15 15 78 5 9 3 საერთაშოროსო
ურთიერთობების შესავალი

ნ. სამხარაძე

ევროკავშირის ინსტიტუტები 5 15 15 75 8 9 3 წინაპირობის გარეშე ლ. მახაშვილი
ევროკავშირის პოლიტიკის
მიმართულებები

5 30 30
47 6 9 3 წინაპირობის გარეშე დ. ჭოჭუა

ევროკავშირის რეგიონული
პოლიტიკა

5 15 15
78 5 9 3

საერთაშორისო
ურთიერთობების შესავალი

ნ. სამხარაძე

III მოდული: საერთაშორისო პოლიტიკა და უსაფრთხოება
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თანამედროვე ტერორიზმი 5 30 30 47 6 9 3 წინაპირობის გარეშე დ. ჭოჭუა

XX საუკუნის დიპლომატია
5 30 30

47 6 9 3 წინაპირობის გარეშე
ს. პეტრიაშვილი

ნაციონალიზმის თეორია და
ისტორია

5 15 15
71 12 9 2

პირველი და მეორე დონის
საგნები

ზ. დავითაშვილი

საერთაშორისო ორგანიზაციები
5 15 15

75 8 9 3
შესავალი საერთაშორისო

ურთიერთობებში
ფ. ასანიშვილი

საერთაშორისო კონფლიქტები
5 30 15

60 8 9 3
შესავალი საერთაშორისო

ურთიერთობებში
გ. ხელაშვილი

ომების თეორია და ისტორია
5 30 30

47 6 9 3 წინაპირობის გარეშე
ს. პეტრიაშვილი

IV მოდული: რეგიონალისტიკა და საგარეო პოლიტიკა 30 30
41 12 9 3

ა.
კუხიანიძე

საქართველოს საგარეო
პოლიტიკა

5 15 15
75 8 9 3

საერთაშორისო
ურთიერთობების შესავალი

გ. ხელაშვილი

პოსტსაბჭოთა სივრცის
პოლიტიკური პრობლემები

5 15 15

72 8 12 3

საერთაშორისო
ურთიერთობების შესავალი,
საერთაშორისო პოლიტიკის

ძირითადი ცნებები

მ. კომახია

რუსეთის საგარეო პოლიტიკა

5 15 15 79 4 9 3 1. ისტორიული და პოლიტიკური
გეოგრაფია;
2. საერთაშორისო პოლიტიკის
ძირითადი ცნებები;
3. შესავალი ეკონომიკაში;
4. შესავალი

ქ. ჭუმბაძე
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ევროპათმცოდნეობაში;
5. კვლევის მეთოდები
საერთაშორისო ურთიერთობებში

მსოფლიო რეგიონების და
ქვეყნების საზოგადოებრივი
გეოგრაფია

5 30 30 29 13 20 3
წინაპირობის გარეშე ვ. მელიქიძე

გერმანიის საგარეო პოლიტიკა 5 15 15 78 5 9 3 საერთაშორისო
ურთიერთობების შესავალი

ნ. სამხარაძე

თურქეთის საგარეო პოლიტიკა 5
საბაკალავრო ნაშრომი 10

პროგრამის ხელმძღვანელის(ების) 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


