
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი

გ ზ ა მ კ ვ ლ ე ვ ი

2020-2021



2

ძვირფასოსტუდენტებო!

ახალიხანაიწყებათქვენსცხოვრებაში–პირვე
ლადშემოაღებთკარსქვეყნისამუმთავრესდატრა
დიციულუნივერსიტეტში.ესკიდასახულიმიზნისმი
საღწევადგაწეული შრომის საზღაურია,დიდხნიანი
მოლოდინისშემდეგმოწეულინაყოფითტკბობისდა
საბამი.ვიცი,დიდიაამგამარჯვებითმოგვრილისი
ხარულიდაკიდევუფრომეტიასურვილი,გაეცნოთ
საუნივერსიტეტოცხოვრებას,ჩაერთოთმისყოველ
დღიურობაში,შეიმეცნოთახალი,გაიღრმავოთცოდ
ნა,მეტადგანიმტკიცოთუკეთესიმომავლისრწმენა,
რომელიცმხოლოდდამხოლოდგანათლებული,მო
ტივირებული და საზოგადო საქმიანობაში ჩართუ
ლი მოქალაქეობრივი თვითშეგნებით გამორჩეული
ახალგაზრდობისმოწადინებითიქმნება.

უნდაითქვას,რომჩვენიფაკულტეტიგამორჩე
ულიასაუნივერსიტეტოსივრცეში.მისიმულტიდის
ციპლინური სტრუქტურა, სოციალურ და პოლიტი
კურ მეცნიერებათა თანაარსებობა შესაძლებლობას

დ ე კ ა ნ ი ს
მიმართვა

გაძლევთ,გაიფართოოთთვალსაწიერი,ცოდ
ნას დაეუფლოთ არა მარტო განსაზღვრული
მიმართულებით, არამედ სხვა დისციპლინებ
თანკორელაციაშიდაამჭრილშიუფროსაინ
ტერესოდდასახოთპერსპექტივებისამკვლევ
როთუპრაქტიკულისაქმიანობისკუთხით.
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დიახ, არჩევანი ფართოა, შესაძლებლობები – მრავალგვარი, ხოლო ადმინისტრაციული
რესურსი–საკმარისიიმისთვის,რომთქვენმიერდასახულიამოცანებიწარმატებითშეასრუ
ლოთ,გადაჭრათთქვენთვისმნიშვნელოვანიპრობლემები.

გვერდსვერცსირთულეებსაუვლით.მეტისმეტმოლოდინსზოგჯერგანხიბლვაცსდევს.
თუმცა, ესეც ბუნებრივია,რადგან ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები საუნივერსიტეტო სივ
რცეშიც აირეკლება. დემოკრატიული ტრანზიციის გზაზე არსებული პრობლემები თავის
კვალსაჩენსსაგანმანათლებლოსისტემას.თავისმხრივ,განათლებისსისტემის,უპირველე
სადკი,საუნივერსიტეტოაკადემიურიპროცესისგანვითარება,მისიემანსიპაციაქვეყნისწინ
მსვლელობისუმთავრესიხელშემწყობიფაქტორიადაესერთგვარიდუალისტურიპროცესი
ქმნისიმმთლიანობას,რომელსაცმივყავართსაერთომიზნისკენ–უკეთესი,განათლებული
საზოგადოებისშექმნისადამშვიდობიანი,წარმატებულიქვეყნისმომავლისკენ.

გისურვებთ,გესწავლოთდაგეშრომოთისე,რომამეროვნულსაქმეშითქვენიწვლილი
შეგეტანოთდასულუფრომეტადმიუახლოვდეთდასახულმიზნებს!

 

სოციალურდაპოლიტიკურმეცნიერებათაფაკულტეტისდეკანი,
ასოცირებულიპროფესორი
თამარდოლბაია
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ფაკულტეტის
შ  ე  ს  ა  ხ  ე  ბ
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სოციალურდაპოლიტიკურმეცნიერებათაფაკულტეტი2005წელსშეიქმნა.

ფაკულტეტზე ფუნქციონირებს ექვსი მიმართულება:პოლიტიკის მეცნიერება, საერ
თაშორისო ურთიერთობები, სოციოლოგია და სოციალური მუშაობა, საზოგადოებრი
ვი გეოგრაფია, ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია და ინტერდისციპლინუ
რი, სადაცსტუდენტებს სთავაზობენ შვიდ საბაკალავრო,თექვსმეტი სამაგისტროდა
ცამეტისადოქტოროპროგრამას.

ფაკულტეტზესწავლობს3267სტუდენტი,მათშორის:ბაკალავრიატში–2373,მაგისტრა
ტურაში– 669,დოქტორანტურაში– 225სტუდენტი.

ფაკულტეტისმრავალფეროვანიდახარისხიანიაკადემიურიპროგრამებიგანაპირობებს
სტუდენტებისკრიტიკულაზროვნებასადამათკონკურენტუნარიანპროფესიონალებად
ჩამოყალიბებას.

სწავლებისსამივესაფეხურისპროგრამებიხორციელდებაადგილობრივიკვალიფიციუ
რიაკადემიურიპერსონალისგამოცდილებისადადონორიორგანიზაციებისდახმარებით,
დასავლეთისწამყვანიუნივერსიტეტებიდანგაზიარებულისწავლებისადაკვლევისსტა
ნდარტებით.
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გზამკვლევი / სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

სასწავლო სამეცნიერო მიმართულებები და საბაკალავრო პროგრამები:

პოლიტიკის მეცნიერების
მიმართულება

ხელმძღვანელი 
პროფესორი მალხაზ მაცაბერიძე
ელფოსტა: malkhaz.matsaberidze@tsu.ge 

საბაკალავრო პროგრამა - პოლიტიკის მეცნიერება
Political Science

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:
პოლიტიკის მეცნიერების ბაკალავრი
პროგრამააქვსძირითადი (major) და დამატებითი (minor)
სპეციალობები.
პროგრამის ხელმძღვანელები:
პროფესორები:მალხაზ მაცაბერიძე და ალექსანდრე კუხიანიძე

საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება

ხელმძღვანელი 
პროფესორი ზურაბ დავითაშვილი

ელფოსტა: zurab.davitashvili@tsu.ge 

საბაკალავრო პროგრამა - საერთაშორისო ურთიერთობები
International Relations

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:
საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი 
პროგრამააქვსმხოლოდ ძირითადი (major)
სპეციალობა.
პროგრამის ხელმძღვანელი:
პროფესორიზურაბ დავითაშვილი
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საზოგადოებრივი გეოგრაფიის მიმართულება

ინტერდისციპლინური  მიმართულება

ხელმძღვანელი 
პროფესორი იოსებ სალუქვაძე

ელფოსტა: joseph.salukvadze@tsu.ge 

ხელმძღვანელი 
პროფესორი რევაზ ჯორბენაძე
ელფოსტა: revaz.jorbenadze@tsu.ge 

საბაკალავრო პროგრამა - საზოგადოებრივი გეოგრაფია
Human Geography

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:
სოციალურ მეცნიერებათა ბაკალავრი საზოგადოებრივ გეოგრაფიაში
პროგრამააქვსძირითადი (major) და დამატებითი (minor)
სპეციალობები.
პროგრამის ხელმძღვანელები:
პროფესორები: იოსებ სალუქვაძე და გიორგი გოგსაძე

ინტერდისციპლინურმიმართულებაზეხორციელდება
მხოლოდ სამაგისტრო დასადოქტორო პროგრამები
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ხელმძღვანელი 
ასოცირებული პროფესორი ნინო ჭალაგანიძე
ელფოსტა: nino.chalaganidze@tsu.ge 

ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის 
მიმართულება

საბაკალავრო პროგრამა - ჟურნალისტიკა და მასობრივი 
კომუნიკაცია /ქართულენოვანი /Journalism and Mass Communications 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:
სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი 
პროგრამააქვსძირითადი (major) და დამატებითი (minor)
სპეციალობები.
პროგრამის კოორდინატორი: 
ასოცირებულიპროფესორიმანანა შამილიშვილი 

საბაკალავრო პროგრამა - ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია/ქართული 
რუსუსლენოვანი კომპონენტებით/ Journalism and Mass Communications. 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:
სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი 
პროგრამააქვსძირითადი (major) და დამატებითი (minor)
სპეციალობები.
პროგრამისხელმძღვანელი:
ასოცირებულიპროფესორიხათუნა მაისაშვილი 
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სოციალოგიისა და სოციალური მუშაობის მიმართულება

საბაკალავრო პროგრამა - სოციოლოგია / Sociology

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:
სოციოლოგიის ბაკალავრი
პროგრამაიძლევაძირითადი და დამატებითი (major, minor)
სპეციალობებისკომბინირებისსაშუალებას.
პროგრამის ხელმძღვანელი:
პროფესორიიაგო კაჭაკაჭიშვილი

ხელმძღვანელი 
პროფესორი იაგო კაჭკაჭიშვილი

ელფოსტა: iago.katchkatchishvili@tsu.ge 

საბაკალავრო პროგრამა - სოციალური მუშაობა/Social Work 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: 
სოციალური მუშაობის ბაკალავრი 
პროგრამააქვსძირითადი (major) და დამატებითი (minor)
სპეციალობები.
პროგრამის ხელმძღვანელი: 
ასოცირებულიპროფესორისალომე ნამიჭეიშვილი
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ბ ა კ ა ლ ა ვ რ ი ა ტ ი ს 

საკრედიტო სისტემა
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ბ ა კ ა ლ ა ვ რ ი ა ტ ი ს 

საკრედიტო სისტემა

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს               

240 კრედიტი 

კრედიტი (1 კრედიტი = 25 საათი) სტუდენტისდატვირთვის საზომ ერთეულს; ECTSის
(კრედიტებისტრანსფერისადადაგროვების ევროპული სისტემა) შემოღების მთავარი
მიზანიქვეყნებსშორისსტუდენტებისმობილობისხელშეწყობა.
სოციალურდაპოლიტიკურმეცნიერებათაფაკულტეტისსტუდენტსევალებასაბაზისო
საფაკულტეტოსასწავლოკურსებისარჩევა.

საბაზისო საფაკულტეტო სწავლება მოიცავს 50 კრედიტს, მათ შორის:

ა) სავალდებულო სასწავლო კურსებიდან – 45 კრედიტი: 

• სოციალურმეცნიერებათაკვლევისმეთოდები–5კრედიტი;
• სტატისტიკა–5კრედიტი;
• ინგლისურიენა(IდაII)–10კრედიტი;
• აკადემიურიწერა–5კრედიტი;
• შესავალიკურსებისპეციალობაში– 20კრედიტი.

შენიშვნა: ფაკულტეტი სთავაზობს ექვს შესავალ კურსს, რომელთაგან ოთხი სავალდე ბუ ლოა, მათ 

შორისაა სპეციალობის შესავალი კურსი. 

ესენია: 

♦ ჟურნალისტიკისადამასკომუნიკაციისშესავალი–5კრედიტი;
♦ პოლიტიკისმეცნიერებისშესავალი–5კრედიტი;
♦ საერთაშორისოურთიერთობისშესავალი–5კრედიტი;
♦ საზოგადოებრივიგეოგრაფიისშესავალი–5კრედიტი;
♦ სოციოლოგიისშესავალი–5კრედიტი;
♦ სოციალურიმუშაობისშესავალი–5კრედიტი.
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ბ) არჩევითი სასწავლო კურსებიდან –  5 კრედიტი, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან

სავალდებულოა ერთი კურსის აღება: 

• ლოგიკა–5კრედიტი;
• გამოყენებითიეკონომიკა–5კრედიტი;

• ანთროპოლოგია–5კრედიტი;


• კონფლიქტი,გენდერიდამშვიდობისმშენებლობა–5კრედიტი;


• მეტყველებისკულტურა(არაჟურნალისტებისთვის)–5კრედიტი;
• ევროპულიდაევროატლანტიკურიინტეგრაციისისტორია–5კრედიტი.



ძირითადისპეციალობისსასწავლოკურსებისოდენობაგანისაზღვრება120 ECTS (კრედიტით).

დამატებითისპეციალობისდათავისუფალიკრედიტებისარჩევადასაშვებია,როგორც



ძირითადიფაკულტეტის,ასევეთსუსსხვაფაკულტეტისსაბაკალავროპროგრამებიდან.

• ფილოსოფიის საფუძვლები–5კრედიტი;
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უცხო ენების სწავლება 

სოციალურდაპოლიტიკურმეცნიერებათაფაკულტეტზე,საბაკალავრო
პროგრამებზე,სავალდებულოაინგლისურიენაში10კრედიტისდაგრო
ვება.

სპეციალობათასაჭიროებებისგათვალისწინებით,საერთაშორისოურ
თიერთობებისადასაზოგადოებრივიგეოგრაფიისსაბაკალავროპროგ
რამებზესავალდებულოადამატებით20კრედიტისშესრულება.

საერთაშორისოურთიერთობების სტუდენტებსდამატებით ასევე ევა
ლებათ20კრედიტისმოცულობითმეორეუცხოენისგავლაც.

ინგლისური ენის 10კრედიტიანი სწავლების ვალდებულებისაგან თა
ვისუფლდებაინგლისურიენის B2დონეზეცოდნისდამადასტურებელი
შემდეგი სერტიფიკატების მქონე სტუდენტი (CEFR B2; IELTS exam-5; BEC 
exam and CELS exam-Vantage; Cambridge exam FCE, Pritman ESOL International; 
TOEIC-541; TOEFEL (500-paper based; 173-vomputer based; 61-internet based). 

პირველსემესტრელები ინგლისური ენისჯგუფებში გადანაწილდებიან
ერთიანეროვნულგამოცდებზეინგლისურენაშიმიღებულიშეფასების
შესაბამისად.
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ხშირად დასმული

კ ი თ ხ ვ ე ბ ი
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?

?
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? ?



სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი / გზამკვლევი 

15

?
?

?

რას ნიშნავს ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია? 

ადმინისტრაციულირეგისტრაციაგულისხმობსყოველისემესტრისდასაწყისშისწავლის
საფასურისგადახდას (საქართველოსბანკი,თიბისიბანკი,ლიბერთიბანკი), ასევეTBC 
PAY (სწრაფი ჩარიცხვის აპარატების), ხოლო აკადემიურირეგისტრაციისას სტუდენტი
ირჩევსსასწავლოდისციპლინებს.

სად ვირჩევთ საგნებს?

საგნებისარჩევახდებათსუსსასწავლოპროცესისმართვისსისტემაში lms.tsu.ge

როდორ გავხსნათ ელექტრონული ფოსტა  @tsu.ge  და არის თუ არა ამის ვალდებულება?

სტუდენტისსტატუსისმიღებისთანავესაინფორმაციოტექნოლოგიებისდეპარტამენტის
მხარდაჭერითსტუდენტსეხსნებაელექტრონულიფოსტა (...@tsu.ge),რისშესახებეცნობება
სასწავლოპროცესისმართვისსამსახურისელექტრონულპორტალზე (Lms.tsu.ge) 

როგორ ხდება დისტანციურად სასავლო პროცესის განხორციელება?

დისტანციურადსასწავლოპროცესიწარიმართებაe-learning.tsu.geსადაZoom-ისაპლიკა
ციებისმეშვეობით,სადაცლექციასემინარებზედასწრებააქტიურობაშეფასდებასაგ
ნისსილაბუსშიმითითებულიკრიტერიუმებით.

როგორ დავრეგისტრირდე e-learning.tsu.ge-სა და Zoom-ის აპლი კა ციებში?

აღნიშნულპროგრამებშიდარეგისტრირებისინსტრუქცია lms.tsu.geისპირადგვერდზე
მოცემულიაშეტყობინებებში.

რამდენი კრედიტის აღების უფლება აქვს სტუდენტს ყოველ სემესტრში? 

სასწავლო წლის განმავლობაში ბაკალავრიატის სტუდენტს აქვს 65 კრედიტის აღების
უფლება (თითოეულსემესტრში 30 ანდა 35 კრედიტი). ასევე, VIIIXIIდამამთავრებელ
სემესტრშისტუდენტსაქვსუფლება,აიღოს40 კრედიტი,თუმასამდროისთვისუკვე
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დაგროვილი აქვს 200 კრედიტი. სტუდენტი, რომელიც რვა სემესტრის განმავლობაში
ვერ დააგროვებს 240 კრედიტს და არ შეასრულებს საფაკულტეტო პროგრამით გათვა
ლისწინებულ სავალდებულო მოთხოვნებს, დარჩენილი კრედიტების დასაგროვებლად
თვითდაფინანსებისსაფუძველზეაიღებსდამატებითსემესტრს.

გაითვალისწინეთ, რომ სახელმწიფო გრანტი მოქმედებს მხოლოდ რვა სემესტრის გან
მავლობაში.

შეიძლება თუ არა ერთი და იმავე სავალდებულო საგნის ხელმეორედ არჩევა კრედიტის 

შეუსრებლობის შემთხვევაში? 

შესაძლებელია ერთი და იმავე სავალდებულო საგნის სამჯერ არჩევა, მაგრამ მესამედ
კრედიტისშეუსრულებლობისშემთხვევაშიშეგიწყდებათსტუდენტისსტატუსი.
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დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ინფორმაცია  კონტაქტი  დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ინფორმაცია

კონტაქტი დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ინფორმაცია კონტაქტი დაგვიკავშირდით
საკონტაქტო ინფორმაცია კონტაქტი  დაგვიკავშირდით საკონტაქტო 
ინფორმაცია კონტაქტი დაგვიკავშირდით საკონტაქტო 
ინფორმაცია კონტაქტი

დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ინფორმაცია კონტაქტი დაგვიკავშირდით 
საკონტაქტო ინფორმაცია კონტაქტი დაგვიკავშირდით 
საკონტაქტო ინფორმაცია კონტაქტი დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ინფორმაცია კონტაქტი  

დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ინფორმაცია კონტაქტი დაგვიკავშირდით
საკონტაქტო ინფორმაცია კონტაქტი

დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ინფორმაცია კონტაქტი 
დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ინფორმაცია  კონტაქტი  დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ინფორმაცია

კონტაქტი დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ინფორმაცია კონტაქტი დაგვიკავშირდით
საკონტაქტო ინფორმაცია კონტაქტი  დაგვიკავშირდით საკონტაქტო 
ინფორმაცია კონტაქტი დაგვიკავშირდით საკონტაქტო 
ინფორმაცია კონტაქტი

დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ინფორმაცია კონტაქტი  დაგვიკავშირდით 
საკონტაქტო ინფორმაცია კონტაქტი
დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ინფორმაცია კონტაქტი დაგვიკავშირდით
საკონტაქტო ინფორმაცია კონტაქტი  დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ინფორმაცია კონტაქტი

დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ინფორმაცია კონტაქტი

დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ინფორმაცია კ ო ნ ტ ა ქ ტ ი 
დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ინფორმაცია  კონტაქტი  დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ინფორმაცია

კონტაქტი დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ინფორმაცია კონტაქტი
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დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ინფორმაცია  კონტაქტი  დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ინფორმაცია 
კონტაქტი დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ინფორმაცია კონტაქტი დაგვიკავშირდით 
საკონტაქტო ინფორმაცია კონტაქტი  დაგვიკავშირდით საკონტაქტო 
ინფორმაცია კონტაქტი დაგვიკავშირდით საკონტაქტო 
ინფორმაცია კონტაქტი

დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ინფორმაცია კონტაქტი  დაგვიკავშირდით 
საკონტაქტო ინფორმაცია კონტაქტი დაგვიკავშირდით 
საკონტაქტო ინფორმაცია კონტაქტი დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ინფორმაცია კონტაქტი  

დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ინფორმაცია კონტაქტი დაგვიკავშირდით 

საკონტაქტო ინფორმაცია კონტაქტი

დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ინფორმაცია კონტაქტი  

დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ინფორმაცია  კონტაქტი  დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ინფორმაცია 
კონტაქტი დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ინფორმაცია კონტაქტი დაგვიკავშირდით 
საკონტაქტო ინფორმაცია კონტაქტი  დაგვიკავშირდით საკონტაქტო 
ინფორმაცია კონტაქტი დაგვიკავშირდით საკონტაქტო 
ინფორმაცია კონტაქტი

დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ინფორმაცია კონტაქტი  დაგვიკავშირდით 
საკონტაქტო ინფორმაცია კონტაქტი 
დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ინფორმაცია კონტაქტი დაგვიკავშირდით 
საკონტაქტო ინფორმაცია კონტაქტი  დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ინფორმაცია კონტაქტი 
დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ინფორმაცია კონტაქტი

დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ინფორმაცია კ ო ნ ტ ა ქ ტ ი  

დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ინფორმაცია  კონტაქტი  დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ინფორმაცია 
კონტაქტი დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ინფორმაცია კონტაქტი 

ვის მივმართოთ დამატებითი კითხვებისა და ინფორმაციის შემთხვევაში: 

თქვენთვის სასურველი ინფორმაციის მისაღებად სასწავლო პროგრამებისა და განრიგის 

შესახებ მიმართეთ: 

პოლიტიკისმეცნიერება–  +(99532) 2250484/6223

ჟურნალისტიკადამასობრივიკომუნიკაცია–+(99532) 2250484/6237ან6231

საერთაშორისოურთიერთობები–+(99532) 2250484/6239 ან6234

საზოგადოებრივიგეოგრაფია–+(99532) 2250484/6222ან6233

სოციალურიმუშაობადასოციოლოგია–+(99532) 2250484/6226ან6229

ფაკულტეტისსასწავლოპროცესისმართვისსამსახური–+(99532) 2250484/6221ან6220

სტუდენტთამომსახურებისცენტრი–+(99532) 2250484/6235ან6241

სამეცნიეროკვლევებისადაგანვითარებისსამსახური–+(99532) 2250484/6250ან6251

შენიშვნა: პირად ბარათში მითითებული ინფორმაციის ცვლილების შემთხვევაში ერთი თვის ვადაში 

აცნობეთ ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურს.
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#სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი – ჩემი არჩევანი

ძვირფასო სტუდენტებო, ახალგაზრდებო!

ჩემთვის დიდი პატივია, ვიყო ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის  სოციალურდა პოლიტიკურ მეცნიერებათაფაკულტეტის კურსდამთავ
რებული. სწორედ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიღებულმა განათლებამ გა
ნაპირობაჩემიმიზნებისადაოცნებებისგანხორციელება.სწორედსაქართველოსუძველეს
უნივერსტიტეტშიშეძენილმაცოდნამდაუნარჩვევებმამომცაშესაძლებლობა,ვემსახურო
საქართველოსდიპლომატისრანგში.

დღეს,თქვენცხოვრებისუმნიშვნელოვანესიგზისდასაწყისშიიმყოფებით,ამიტომმსურს,
მთელი გულით გისურვოთ წარმატება და ყველა იმ შესაძლებლობის მაქსიმალურად გა
მოყენება,რომელსაცუნივერსიტეტიგთავაზობთ,პირადადთქვენიდაჩვენიქვეყნისსა
სიკეთოდ.

კეთილისურვილებით,

ბაქარ მაკარიძე

უნგრეთშისაქართველოსსაელჩოსუფროსიმრჩეველი
ელჩისმოადგილე/კონსული  
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#სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი – ჩემი არჩევანი

ჩემო მომავალო კოლეგებო, 

დღესმოსალოცადსამიმთავარიმიზეზიგაქვთ:
პირველი–გახდითსტუდენტები,ე.ი.დაიწყოთქვენი
ცხოვრებისსაუკეთესოწლები!
მეორე–მოხვდითსაუკეთესოუნივერსიტეტში,ე.ი.
თქვენში დიდი მორალური და ინტელექტუალური
რესურსიიდება.
მესამე – აირჩიეთ ჩვენი ფაკულტეტი, ე.ი. თქვენ
იწყებთჩვენიქვეყნისმომავლისშექმნას.
თანამედროვე მსოფლიოში ხომ ჩვენი პროფესია
სულუფროსაპასუხისმგენლოხდება!
წარმატებასგისურვებთმომავლისგზაზე!

კეთილისურვილებით,

თეონა ლავრელაშვილი

ევროკომისიისოფიცერი



საზღვარგარეთ 

ს წ ა ვ ლ ა
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ფაკულტეტისპროფესორებიდასტუდენტებიქართულაკადემიურსივრცეშიწარმოადგენენ
ერთერთყველაზეუფროინტერნაციონალიზებულსაუნივერსიტეტოჯგუფს.ყოველწლიუ
რად50მდესაუკეთესოსტუდენტიმიემგზავრებაპარტნიორევროპულუნივერსიტეტებში
ერასმუს+პროგრამითადასხვასაერთაშორისოპროგრამებით.

ფაკულტეტიფინანსურადუჭერსმხარსპროფესორებსადასტუდენტებს,რათამათსაზღ
ვარგარეთმიიღონსაერთაშორისოგამოცდილებააკადემიურკონფერენციებში,ახალგაზ
რდულღონისძიებებსადასაგანმანათლებლოგაცვლითპროგრამებშიმონაწილეობისგზით.

    “Erasmus+“  პროგრამით წასულ სტუდენტთა რაოდენობა
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ფაკულტეტის სტუდენტური სამეცნიერო ჟურნალები და კონფერენციები

ახალგაზრდამკვლევართაელექტრონულიჟურნალი
2015წლიდან

სტუდენტთაჟურნალისოციალურმეცნიერებებში
2017წლიდან

ყოველწლიურისტუდენტთასაფაკულტეტოსამეცნიეროკონფერენცია
2012წლიდან

საფაკულტეტო

რესურსები

კომპიუტერულიცენტრები
გეოინფორმაციულისისტემებისლაბორატორია
მულტიმედიაცენტრი
ტელერადიოლაბორატორია
სამკითხველოოთახები

საერთაშორისოკონფერენცია„სივრცე,საზოგადოებადაპოლიტიკა“
2013წლიდან
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საფაკულტეტო სავალდებულო საგნების ელექტრონული ბიბლიოთეკა

სოციალურ მეცნიერებათა კვლევის მეთოდები

სტატისტიკა

აკადემიური წერა
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gaakeTe Canaweri.
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