
 

სოციალურ და პოლიტიკურ  მეცნიერებათა  ფაკულტეტის  

სამაგისტრო პროგრამების  ანკეტა კითხვარი   

2019-2020 სასწავლო წელი 
( გამოცდა - წერითი კომპონენტი  გასაუბრება - ზეპირი კომპონენტი ) 

 

№ 

 

სამაგისტრო პროგრამის დასახელება / 

პროგრამის ხელმძღვანელი 

 

 

მისაღები გამოცდები 

 

მისაღები 

რაოდენობა 

1.     სოციოლოგია                                       

 – ხელმძღვანელი: იაგო კაჭკაჭიშვილი 

 

1. გამოცდა სპეციალობაში - 60     

2. გასაუბრება  სპეციალობასა და   უცხო  

    ენაში (ინგლისური ენა  B 1)  - 40 

 

20 

2.     სოციალური მუშაობა                                                   

– ხელმძღვანელი: ნინო შატბერაშვილი 

 

1. გამოცდა სპეციალობაში -60 

2. გასაუბრება  სპეციალობასა და უცხო    

    ენაში (ინგლისური ენა  B 1) - 40 

 

10 

3.     კულტურისა და მედიის სოციოლოგია 

– ხელმძღვანელი: ლია წულაძე 

                                 ამირან ბერძენიშვილი 

 

1.  გამოცდა სპეციალობაში  60  

2. გასაუბრება სპეციალობასა და უცხო  

    ენაში (ინგლისური ენა  B 1)- 40 

 

10 

4.      საზოგადოებრივი გეოგრაფია                                              

- ხელმძღვანელი: გიორგი გოგსაძე 

 

1. გამოცდა სპეციალობაში 100   

 

 

20 

5.     დემოგრაფია და მოსახლეობის   

   გეოგრაფია 

- ხელმძღვანელი: რევაზ გაჩეჩილაძე 

                                  ვაჟა ლორთქიფანიძე 

 

1. გამოცდა სპეციალობაში  - 40  

2. გასაუბრება სპეციალობაში - 40 

   და უცხო ენაში (ინგლისური ენა B1) -     

   20 

10 

6.      დიპლომატია და საერთაშორისო    

    პოლიტიკა                               

  - ხელმძღვანელი:   ეკა აკობია 

  

1. გამოცდა სპეციალობაში - 50   

2. გასაუბრება სპეციალობაში  - 20 

3. გამოცდა ინგლისური ენა  B2 - 30 

 

20 

7.      ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის     

   კვლევები                                    

- ხელმძღვანელი: ზურაბ დავითაშვილი 

 

1. გამოცდა სპეციალობაში - 60 

2. ინგლისური ენა B1 - 40 

 

 

10 

8.       სახელმწიფო მართვა და საჯარო    

     პოლიტიკა      

– ხელმძღვანელი: ნანა მაჭარაშვილი 

 

1. გამოცდა სპეციალობაში -  30  

2. გასაუბრება სპეციალობაში - 20 

3. ინგლისური ენა B2 - 50 

 

20 



 

 

 

 

 

9.     პოლიტიკის  მეცნიერება                                      

- ხელმძღვანელი: მალხაზ მაცაბერიძე 

 

1. გამოცდა სპეციალობაში - 100   

 

30 

10.     მედია და ახალი ტექნოლოგიები                                         

- ხელმძღვანელი: ნანული ტალახაძე 

                                 რევაზ ჭიჭინაძე 

 

1. გამოცდა სპეციალობაში -  30  

2. გასაუბრება სპეციალობაში - 50 

    და უცხო ენაში (ინგლისური ენა B1)-  

   20 

 

20   

11.     მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის  

   კვლევები                                          

– ხელმძღვანელი: მანანა შამილიშვილი 

                                 მარი წერეთელი 

 

1.  გამოცდა სპეციალობაში  - 30  

2. გასაუბრება სპეციალობაში - 50 

    და უცხო ენაში (ინგლისური ენა B1) – 

    20 

20 

12.     ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები   

   (ინგლისურენოვანი)                                               

 –ხელმძღვანელი: ფიქრია ასანიშვილი 

 

1. გამოცდა სპეციალობაში - 40  

2. გასაუბრება სპეციალობაში - 40 

3. გამოცდა ინგლისური ენა B2 - 20 

 

10 

13.     გენდერის კვლევა                                             

- ხელმძღვანელი: თეონა მატარაძე 

 

1. გამოცდა სპეციალობაში  - 50  

2. გასაუბრება სპეციალობაში - 20 

3. გამოცდა ინგლისური ენა B2 - 30 

 

10 

14.    კონფლიქტების ანალიზი და მართვა 

- ხელმძღვანელი: გუგული მაღრაძე 

                                 რევაზ ჯორბენაძე 

 

1. გამოცდა სპეციალობაში  - 60 

2. გასაუბრება სპეციალობაში - 20 

    და უცხო ენაში(ინგლისური ენა B1) – 

    20 

 

20 

15.     ორგანიზაციის განვითარება და  

   კონსულტირება 

-  ხელმძღვანელი: ნოდარ ბელქანია 

 

1. გამოცდა სპეციალობაში -  40 

2. გასაუბრება სპეციალობაში - 20 

3. გამოცდა ინგლისური ან გერმანული     

    ენა B1 – 40 

 

20 

16.      ევროპული ინტეგრაცია და შრომითი       

     ურთიერთობები 

  -  ხელმძღვანელი: იაგო კაჭკაჭიშვილი 

                                    მარინა კვაჭაძე 

                    კახა შენგელია 

 

მისაღები გამოცდები ტარდება 

ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში 

(გაუ) 

10 


