
                                                   სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
 

2016–2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი 

მაგისტრატურის  გამოცდების განრიგი 

(16 იანვარი – 8 თებერვალი) 
 

 
# 

 

საგნის დასახელება 
 

პედაგოგი 
ორშაბათი 

 

23.01.2017 

სამშაბათი 
 

24.01.2017 

ოთხშაბათი 
 

25.01.2017 

ხუთშაბათი 
 

26.01.2017 

პარასკევი 
 

27.01.2017 

შაბათი 
 

28.01.2017 

 

დრო/ადგილი 

  
 

სოციოლოგია 

1 თანამედროვე სოციალური 

თეორიები 1 

იაგო 

კაჭკაჭიშვილი  

      19:00- 20:00 

IV /304 

2 თვისებრივი კვლევის მეთოდები 
 

(1) 

ნატა გაბინაშვილი       19:00-20:00 

IV /309 

3 პოლიტიკისა და ძალაუფლების 

სოციოლოგია 

ამირან 

ბერძენიშვილი 

      13:00-14:00 

II /163 

4 გლობალიზაცია და გლობალური 

პრობლემები 

ზურაბ 

დავითაშვილი 

      19:00-20:00 

IV/207 

5 ანთროპოლოგიური სკოლები ქეთევან 

ხუციშვილი 

      11:00-12:00-13:00 

VIII/204 

6 პოლიტიკური მარკეტინგი და 

საარჩევნო კამპანია 

ლიკა თეთრაძე 

მ. მაცაბერიძე 

      18:00-19:00-20:00 

I/021 

7 სოციოლოგიის პრაქტიკუმი1 რატი შუბლაძე   praqtika    19:00-20:00 

IV/309 

8 სპეციალური ინგლისური 

სოციალურ მეცნიერებებში 

ნინო ბოლქვაძე       17:00-18:00 

IV/309 

9 პოსტმოდერნული სოციალური 

თეორიები 

იაგო 

კაჭკაჭიშვილი 

      20:00-21:00 

IV/304 



 

10 კულტურის პოსტმოდერნული 

ტრანსფორმაციები 

აკაკი 

ყულიჯანიშვილი 

      13:00- 14:00 

II/205 

11 ხელოვნების სოციოლოგია: 

პოსტმოდერნული დისკურსი 

დავით ანდრიაძე       18:00- 19:00 

VI/408 

12 სოციოლოგიის პრაქტიკუმი 3 დავით სიჭინავა 

თამუნა ხოშტარია 

      16:00-17:00 

IV/309 

13 კვლევითი პროექტი თამარ მახარაძე       19:00–20:00 

4/310 

 სოციალური  

 

 

მუშაობა 

1 ადამიანის ქცევა სოციალურ 

გარემოში(1) 

თამარ მახარაძე       19:00- 20:00 

IV/307 

2 სოციალური კვლევის მეთოდები 

(1) 

თეონა მატარაძე       18:00- 19:00 

IV/307 

3 სოციალური მუშაობის 

გაღრმავებული პრაქტიკა (1) 

ნელი აკობია       15:00- 16:00 

IV/307 

4 კლინიკური გერონტოლოგია მანანა ლაცაბიძე       19:00- 20:00 

IV/311 
5 სოციალური მუშაობის პრაქტიკა 1 სალომე 

ნამიჭეიშვილი 

      20:00-21:00 

IV/307 
6 სოციალური მუშაობა და 

სოციალური პოლიტიკა 

ნინო 

შატბერაშვილი 

      18:00-19:00 

IV/307 
7 ფსიქიკური აშლილობები და 

სოციალური მუშაობა 

ია შეყრილაძე       19:00-20:00 

IV/307 
8 სოციალური მუშაობა მავნე 

ნივთიერებებზე დამოკიდებულ 

პირებთან 

ზურაბ 

ტატანაშვილი 

      19:00-20:00 

IV/307 

9 სოციალური მუშაობის პრაქტიკა 3 სალომე 

ნამიჭეიშვილი 

      17:00-18:00 

IV/307 
10 სოციალური მუშაობა და ბავშვთა 

კეთილდღეობა 

სალომე 

ნამიჭეიშვილი 

      9:00–10:00 

IV/307 

 11 კვლევითი პროექტი თამარ 

მახარაძე 

      19:00–20:00 

4/310 

                                                                                სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა 

1 სახელმწიფო მართვის მიკრო- 

მაკრო ეკონომიკური პრინციპები 

მიხეილ 

თოქმაზიშვილი 

      19:00- 20:00 

I/318 



 

2 რაოდენობრივი ანალიზის 

მეთოდები 

ნინო 

ფავლენიშვილი 

      19:00-20:00 

I/302 

3 საჯარო ადმინისტრირების 

თეორია და პრაქტიკა 

ნანა 

მაჭარაშვილი 

      19:00- 20:00 

I/301 

4 საჯარო პოლიტიკის ანალიზი ნანა 

მაჭარაშვილი 

      19:00- 20:00 

I/321 

5 საჯარო მენეჯმენტი ნანა 

მაჭარაშვილი 

      19:00- 20:00 

I/321 

6 ადამიანური რესურსების მართვა 

და საჯარო მმართველობა 

დავით 

ბერულავა 

      19:00- 20:00 

I/321 

7 პრაქტიკა სამთავრობო და 

არასამთავრობო რგანიზაციაში 

ნანა 

მაჭარაშვი

ლი 

      18:00 –19:00 

I/321 

8 სამაგისტრო კვლევის დიზაინი ნანა მაჭარაშვილი       21:00–22:00 

I/321 

9 სახელმწიფო მართვა დ 

აადგილობრივი 

თვითმმართველობა 

ალექსანდრე 

სვაიშვილი 

      19:00 20:00 

I/302 

 
პოლიტიკის მეცნიერება 

1 პოლიტიკური მეცნიერება:ახალი 

მიმართულებები და 

პერსპექტივები 

მალხაზ 

მაცაბერიძე 

გიორგი მელიქიძე 

      18:00 -19:00 - 

20:00 

I/323 

2 ელექტრონული მმართველობა: 
თეორია და პრაქტიკა 

ვლადიმერ 

ნაფეტვარიძე 

      20:00-21:00 

     1/023 

3 პოლიტიკური ელიტის თეორიები ავთნდილ ტუკვაძე       18:00-19:00 
I/323 

4 სახელმწიფო და ეკონომიკური 

პოლიტიკა 

გიორგი მელიქიძე       20:00-21:00-22:00 

I/323 

5 ქალაქისპოლიტიკა ლევან ხუციშვილი       20:00- 21:00 

6 სტრატეგიული აზროვნება ნიკო მელიქაძე       10:00-11:00 
I/318 

7 სამაგისტროკვლევისდიზაინი გიორგი მელიქაძე 

თამარ ქარაია 

 01.02.2017     19:00-20:00 

20:00-21:00 

I/021-III/301 8 საზოგადოებასთან ურთიერთობა: 
სტრატეგია და ტაქტიკა 

ირინე ჭუმბურიძე       19:00-20:00-21:00 
I/024 



9 ლობიზმი და ინტერესთა 

ჯგუფები 

მარიანა 

ქევხიშვილი 

      19:00-20:00-21:00 

I/021 

10 პოლიტიკური კონსულტირება გიორგი მელიქიძე       19:00-20:00-21:00 

I/024 
 

11 პოლიტიკური იდეოლოგიები 

საქართველოში: სოციალ- 

დემოკრატია 

მალხაზ 

მაცაბერიძე 

     21.01.2017 10:00-11:00 

III/301 

12 ნაციონალიზმი და დემოკრატია 
(ინგლისურ ენაზე) 

სტივენ ჯონსი 

დავით მაცაბერიძე 

      12:00-13:00-14:00 
I/307 

13 კულტურა და რელიგია 

კავკასიაში 

დავით მაცაბერიძე       17:00-18:00 

I/024-220 

14 თვისებრივი კვლევის მეთოდები თამარ ქარაია   01.02.2017    18:00–19:00 
1/023 

საზოგადოებრივი გეოგრაფია 

1 ინგლისური ენა თამარ იაშვილი    19.02.2017   13:00-14:00-15:00 

IV/204 

2 გეოინფორმაციული 

ტექნოლოგიები სოციალურ და 

პოლიტიკურ კვლევებში 

ვლადიმერ ჩხაიძე       16:00-17:00 

18:00-19:00 

IV/213 

3 განვითარების გეოგრაფია ვალერიან 

მელიქიძე 

      17:00-18:00 

19:00-20:00 
VI/103 

4 ევროპის ტურიზმის გეოგრაფია ნინო 

პავლიაშვილი 

      18:00-19:00-20:00 

IV/207 

5 ტურიზმის მარკეტინგი ია იაშვილი       17:00-18:00 

19:00-20:00 
IV/213 

6 ტურიზმის თეორია და 

პოლიტიკა 

ნიკოლოზ 

კვარაცხელია 

      17:00-18:00-19:00 

IV/205 

7 მსოფლიო პოლიტიკის 

გლობალიზაცია 

ვალერი მელიქიძე       16:00-17:00-18:00 
IV/213 

8 გეოპოლიტიკა და 

ეთნოპოლიტიკური 

კონფლიქტების გეოგრაფია 

გიორგი გოგსაძე    31.01.2017     18:00-19:00 

20:00-21:00 

IV/207 

9 თანამედროვე ურბანული 

თეორიები და ქალაქის ეკოლოგია 

მამუკა სალუქვაძე       18:00-19:00 

20:00-21:00 
IV/204 



10 საქართველოს რეგიონული 

ეკონომიკის თანამედროვე 

გამოწვევები 

რუსუდან თევზაძე       18:00-19:00-20:00 

IV/304 

 

          
 

 
 

დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია 

1 დემოგრაფია 1 ანზორ სახვაძე       18:00-19:00-20:00 

IV/213 

2 დემოგრაფიული სტატისტიკა 1 ანზორ სახვაძე       18:00-19:00-20:00 
VI/408 

3 საქართველოს მოსახლეობა1 ვაჟა 

ლორთქიფანიძე 

      18:00-19:00-20:00 
I/309 

4 მოსახლეობის განვითარების 

კონცეფციები 

ანზორ სახვაძე       10:00-11:00-12:00 

IV/213 

5 მათემატიკური მეთოდები და 

მოდელირება დემოგრაფიაში 

ანზორ სახვაძე       13:00-14:00-15:00 

IV/213 

6 ქვეყნის შიდა რეგიონების 

სოციალურ-ეკონომიკური და 

დემოგრაფიული განვითარება 

რუსუდან თევზაძე       17:00-18:00-19:00 

IV/204 

7 მიგრაციული პროცესები და 

გეოგრაფია 

ია იაშვილი       17:00-18:00-19:00 

IV/213 

8 სოციალური კვლევის მეთოდები თეონა 

მატარაძე 

      17:00-18:00-19:00 
II/339 

9 მსოფლიო დემოგრაფიული 

განვითარების ტენდენციები 

ვაჟა 

ლორთქიფანიძე 

      18:00-19:00-20:00 
I/309 

10 დემოგრაფიული პოლიტიკა ვაჟა 

ლორთქიფანიძე 

      18:00-19:00-20:00 
I/309 

11 რეგიონების მოსახლეობის 

გეოგრაფია 

გიორგი კვინიკაძე       17:00-18:00 
VI/107 

12 აკადემიური წერა თათია 

ქართლელიშვილი 

      18:00 19:00 
IV/305 

 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა 

1 

 

 

საჯარო საერთაშორისო 

სამართალი 

დავით კაპანაძე       18:00-19:00 
III/304 

2 ეკონომიკური დიპლომატია ლევან ნატროშვილი       18:00- 19:00 
III/304 

3  
კონფლიქტი აფხაზეთში 

ლევან გერაძე       18:00-19:00 

VI/105 



4 თვისებრივი კვლევის მეთოდები რატი შუბლაძე       9:00- 10:00 
III/304 

5 ქართული დიპლომატიის 

ისტორია 

ფიქრია ასანიშვილი       18:00-19:00 

I/022 
 

          

6 ახლო აღმოსავლეთის 

პოლიტიკური პრობლემები 

ანი კვირიკაშვილი       13:00-14:00 

III/025 

7 კავკასიის კონფლიქტები დავით მაცაბერიძე      21.01,2017 19:00-20:00 
I/218 

8 გლობალიზაცია და გლობალური 

პრობლემები 

ზურაბ 

დავითაშვილი 

30.01.2017      19:00-20:00 

IV/207 

9 საჯარო პოლიტიკის ანალიზი ნოდარ ტანგიაშვილი       19:00- 20:00 

I/318 

10 საერთაშორისო ურთიერთობების 

თეორიები 

ეკა აკობია       18:00- 19:00 

III/306 

11 ეთნიკური უმცირესობების 

პრობლემები პოსტსოციალისტურ 

სივრცეში: 

დავით მაცაბერიძე   18.01.2017    19:00- 20:00 

III/306 

12 რეგიონალური უსაფრთხოება და 

კონფლიქტები სამხრეთ 

კავკასიაში 

მიხეილ შავთვალაძე       19:00- 20:00-21:00 

I/021 

13 ლათინური ამერიკა მსოფლიო 

პოლიტიკში 

სოფიკო 

ალავერდაშვილი 

      11:00- 12:00 

III/025 

14 დიდი სახელმწიფოების საგარეო 

პოლიტიკა 

ფიქრია ასანიშვილი       16:00- 17:00 

III/302 

ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები 

1 შესავალი ნაციონალიზმის 

კვლევებში 

დავით მაცაბერიძე 15.01.2017      19:00- 20:00 
VI/306 

2 შესავალი     ეთნიკურობისა     და 

კულტურის კვლევებში 

ნინო ჩიქოვანი  31.01.2017     17:00-18:00 

19:00- 20:00 
II/162 

3 აკადემიური წერა ირაკლი ჩხაიძე   1.02.2017    18:00- 19:00 
IV/205 

4 ქართული ნაციონალიზმის 

ისტორია 

ირაკლი ჩხაიძე     3.02.2017  17:00- 18:00 

III/204 



5 სამაგისტრო ნაშრომის დიზაინი ირაკლი ჩხაიძე 30.01.2017      16:00- 17:00 

       II/162 

6 ქართული იდენტობა დავით მაცაბერიძე    19.01.2017   19:00 20:00 

IV/205 

7 კულტურა და რელიგია კავკასიაში დავით მაცაბერიძე       18:00–19:00 

II/162 
 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები 

 

1 მედიის და კომუნიკაციის 

კვლევის მეთოდები (1) 

მაია ტორაძე 

მარიამ გერსამია 

      18:00–19:00 

I/023 

2 ინტერპერსონალური 

კომუნიკაციების ფსიქოლოგია (1) 

ნოდარ ბელქანია       17:00-18:00 
II/240 

3 სტატისტიკა სოციალური 

მეცნიერებებისთვის (SPSS) (1) 

ვანო კეჭაყმაძე       20:00-21:00 

IV/306 

4 მასკომუნიკაციის თეორიები - 1 ეკა ბასილაია       10:00-11:00 

IV/304 

5 საზოგადოებრივი აზრის კვლევა 

და მედია 

მარიამ სეხნიაშვილი       13:00-14:00 
IV/205 

6 საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის მენეჯმენტი და 

კვლევა 

მარიამ გერსამია 16.01.2017      18:00-19:00 

I/07 

7 მედია-პროგრამირების 

სტრატეგიები 

 
ნინო მახვილაძე 

      19:00-20:00 
IV/204 

8 კვლევის დიზაინი მარიამ გერსამია       18:00-19:00 

 

9 მასკომუნიკაციის თეორიები - 2 ეკა ბასილაია       12:00-13:00 

I/318 

10 საინფორმაციო ომები: პოსტ– 

საბჭოთა საქართველო და მედია 

 
თამარ ბელქანია 

      16:00-17:00 
IV/304 

11 საერთაშორისო პოლიტიკის 

საკითხები და მედია 

(ინგლისურად) 

რუსუდან ვაშაკიძე       19:00-20:00 

II/016 

12 მედია გარემოს შეფასება და 

მონიტორინგი 

მამუკა ანდღულაძე       19:00-20:00 
I/219 

 მედია და ახალი ტექნოლოგიები 

1 ახალი ამბების ჟურნალისტიკა დალი ოსეფაშვილი       19:00–20:00 

IV/205 

2 ინტერნეტმედია ნათია კუპრაშვილი  4.02.2017     20:00-21:00 
IV/306 

3 მედიაეკონომიკა სოფიო 

მგალობლიშვილი 

      10:00-11:00 
IV/205 



4 მედია და ინოვაციები ეკა ფირცხალავა       20:00-21:00 

I/240 

5 მედია სამართალი და 

სამაუწყებლო პლატფორმების 

რეგულაცია 

უჩა სეთური     3.02.2017  18:00-19:00 

II/048 

 

6 ვიზუალური კომუნიკაცია ხათუნაკაჭარავა 

თათია 

ქართლელიშვილი 

      18:00-19:00 

IV/204 

7 რეკლამა მედიაში ნინო ჭალაგანიძე  7.02.2017     18:00-19:00 
IV/305 

8 გაზეთის წარმოება ლაშა ტუღუში  7.02.2017     19:00-20:00 

I/240 

9 მეცნიერების, განათლებისა და 

ტექნოლოგიების საკითხების 

გაშუქება 

მარიამ გერსამია 

თამარ კაკუტია 

    3.02.2017  18:00-19:00 

III /020 

10 წერა ჟურნალისთვის დალი ოსეფაშვილი   8.02.2017    20:00-21:00 

IV/305 

11 საგამოძიებო ჟურნალისტიკის 

თეორია და პრაქტიკა 

მაგდა მემანიშვილი       18:00-19:00 
I/022 

12 რადიოგადაცემის მომზადება მარინა ვაშაყმაძე 30.01.2017       

კულტურისა და მედიის სოციოლოგია 

1 კომუნიკაციისა და მედიის 

სოციოლოგია 

ამირან 

ბერძენიშვილი 

      18:30–19:30 

II/163 

2 სოციალური კვლევის 

რაოდენობრივი და თვისებრივი 

მეთოდები 

ლია წულაძე       18.30-19.30 

II/163 

3 კულტურის სემიოტიკა ლია წულაძე       19:00-20:00 

III/312 

4 სუბკულტურა – თეორიული 

მიდგომები, ემპირიული 

კვლევები 

ლია წულაძე       18:30-19:30 

II/163 

 5 ინფორმაციული საზოგადოების 

თეორიები 

ამირან 

ბერძენიშვილი 

      18:30-19:30 

II/163 

6 ელექტრონული პიარი რუსუდან 

შინჯიკაშვილი 

      16:00-17:00 
II/163 

7 რეკლამისა და პროდუქტის 

დამკვიდრება 

ლელა იაკობაშვილი       11:00-12:00 
II/163 

8 კულტურის პოსტმოდერნული 

ტრანსფორმაციები 

აკაკი 

ყულიჯანაშვილი 

      13:00-14:00 

II/205 



9 კომუნიკაციის სოციოლოგიური 

თეორიის საფუძვლები 

ამირან ბერძენიშვილ       18:30-19:30 
II/163 

10 მედია და ხელისუფლება ირაკლი 

მეფარიშვილი 

      19:00-20:00 
IV/306 

11 მონაცემთა ანალიზი 

IBM.SPSS_ისგამოყენებით 

ლილი ხეჩუაშვილი       18:00-19:00 

III/213 

გენდერის კვლევა 

1 შესავალი ფემინისტურ 

თეორიებში 

მაია ბარქაია       19:00–20:00 
II/339 

2 სოციალური კვლევების 

მეთოდები 

თეონა მატარაძე       II/339 

3 ქალთა უფლებების ისტორიული 

ასპექტები 

თამარ საბედაშვილი       18:00-19:00 

II/339 

4 აკადემიური წერა თამარ საბედაშვილი       20:00-21:00 
II/339 

5 ოჯახში ძალადობის 

სამართლებრივი რეგულირება 

მარინა მესხი        

6 სოციალური მოძრაობები და 

გენდერი 

მაია ბარქაია       19:00-20:00 
II/405 

7 გენდერი, პოლიტიკა და 

სამოქალაქო საზოგადოება 

ანა ილურიძე       19:00-20:00 
II/336 

8 კვლევითი  სემინარი ქეთევან ჩხეიძე       17:00-18:00 

II/339 

9 ომი და გენდერი–ქალთა 

მეხსიერეა 

ეთერ ნოღაიდელი       17:00-18:00 

II/339 

ევროპული ინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები 

1 სოციალური კვლევის მეთოდები იაგო კაჭკაჭიშვილი 

ნათია ფარცხალაძე 

      20:00–21:00 
IV/307 

2 კეთილდღეობის სისტემები 

ევროკავშირში 

ანა დიაკონიძე       18:00-19:00 
III/024 

3 აკადემიური წერა ნანა ჭაბუკიანი       11–12 

4/204 
 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება 

1 ადამიანური რესურსების 

განვითარება 

ია წულაია       19:00–20:00–21:00 
III/301 

2 პროექტის ციკლის მართვა ირინე ფრუიძე       19:00-20:00-21:00 
II/018 



3 მეცნიერული მუშაობის 

მეთოდები 

თათია 

ქართლელიშვილი 

    3.02.2017  18:00-19:00-20:00 

IV/204 

4 SPSS ივანე კეჭაყმაძე       20:00-21:00 
IV/306 

5 კონსულტირების ფილოსოფიური 

და ეთიკური საფუძვლები 

ნოდარ ბელქანია       19:00–20:00 

2/240 
 ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები 

1 საჯარო პოლიტიკის ანალიზი ნოდარ 

ტანგიაშვილი 

      19:00–20:00 

I/301 

2 საერთაშორისო მშვიდობა და ომი რაია ელ ზაინი       19:00-20:00 
I/301 

 

3 სოციალურ მეცნიერებათა 

ფილოსოფია 

რაია ელ ზაინი       17:00-18:00 

VI/107 

4 საერთაშორისო ეკონომიკა ნინო პაპაჩაშვილი       19:00-20:00 
I/301 

5 რეგიონალური უსაფრთხოება და 

კონფლიქტები სამხრეთ 

კავკასიაში 

მიხეილ შავთვალაძე       19:00-20:00 

I/021 

6 პოსტ საბჭოთა პოლიტიკა ფიქრია ასანიშვილი       19:00-21:00 
I/01 

7 საგარეო პოლიტიკის ანალიზი ნინო კერესელიძე       19:00-20:00 

I/01 

8 შედარებითი პოლიტიკა: 

ავტორიტარიზმიდან 

დემოკრატიამდე 

მიხეილ შავთვალაძე       19:00–20:00 

I/301 

 კონფლიქტების ანალიზი და მართვა 

1 შესავალი კონფლიქტოლოგიაში 1 ქეთევან ჭყოიძე       19:00-20:00 
II/239 

2 კონფლიქტების ანალიზი და 

მოგვარების ალტერნატიული 

გზები 1 

შალვა საბაური       18:00-19:00 

II/239 

3 სოციალური კვლევის 

თვისებრივი მეთოდები 

მარინა ბურძენიძე   01.02.2017    18:00-19:00 
IV/310 

4 აღმოსავლეთის და დასავლეთის 

ცივილიზაციები 

ნოდარ ბელქანია   18.01.2017    14:00-15:00 

II/240 

5 კონფლიქტები „ცივი ომისა“ და 

მის შემდგომ პერიოდში 

მარეხ დევიძე       18:00–19:00 
I/24 



6 სამართლის საფუძვლები დიმიტრი გეგენავა       18:00-19:00 
II/239 

7 მშვიდობის მშენებლობა ნინო ციხისთავი– 

ხუციშვილი 

      17:00-18:00 

II/239 

8 კონფლიქტის გლობალური 

კონტექსტი 

ალექსანდრე 

ოქრომჭედლიშვილი 

      18:00-19:00 
II/240 

9 საერთაშორისო კონფლიქტები ლაშა ტუღუში 

ნანა გოგიბერიძე 

     21.02.2017 16:00-17:00 

II/240 

10 მედიაცია რევაზ ჯორბენაძე       18:00-19:00 

II/240 

11 საქართველოს საგარეო და 

თავდაცვის პოლიტიკა 

ვახტანგ მაისაია       19:00–20:00 
II/239 

          

 


