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2. სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი 
იაგო კაჭკაჭიშვილი, პროფესორი 

3. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:

 ბაკალავრის ხარისხის (ან ერთსაფეხურიანი სწავლების დიპლომის) 
ფლობა ნებისმიერ სპეციალობაში (ასეთი შეუზღუდავობა 
გამართლებულია იმ პირობებში, როდესაც მაგისტრატურაში შესვლის 
მსურველი აბარებს მისაღებ გამოცდებს).

 ერთიანი ეროვნული სამაგისტრო გამოცდა;
 გამოცდა სპეციალობაში;
 უცხო ენის ინლისური, გერმანული, რუსული, ფრანგული ცოდნა 

(B1დონე).  შემოწმდება გასაუბრებით.

4. საგამოცდო საკითხები: 

1. სოციოლოგიის საგანი და მისი დაფუძნების სირთულეები 
2. სოციოლოგიის მიმართება სხვა სოციალურ დისციპლინებთან 
3. საზოგადოების ცნება და მისი ანალიზი 
4. საზოგადოების ტიპოლოგიზაცია (ღია და დახურული, 

ინდუსტრიული და პოსტინდუსტრიული, "გემაინშაფტი" და "გეზელშაფტი" 
და სხვ.) 

5. ძირითადი სოციალოგიური თეორიები და მათი კლასიფიკაციის 
კრიტერიუმები 

6. სოციალური სტრუქტურა, სოციალური სტრუქტურის თეორიები 
7. ელიტის ცნება, ელიტური ჯგუფების გამოყოფის პირობები 
8. კულტურა, სუბკულტურა, კონტრკულტურა 
9. დევიაცია/დელინკვენტობა, დევიაციის ტიპები 
10. სოციალური სტრატიფიკაცია, სტრატიფიკაციის ძირითადი 

კრიტერიუმები 
11. სოციალური მობილობა, მისი ტიპები 
12. სოციალური სტატუსი და სოციალური როლი 
13. კლასიკური სოციალური თეორია (ე. დიურკემი, მ. ვებერი, ტ. 

პარსონსი) 

 



14. თანამედროვე სოციალური თეორია (სიმბოლური ინტერაქციონიზმი 
(ჯ. მიდი), ეთნომეთოდოლოგია (ჰ. გარფინკელი და ი. გოფმანი), სინთეზური 
თეორიები (პ. ბურდიე, ე. გიდენსი) და სხვ.) 

15. პოსტმოდერნული სოციალური თეორია (ჟ.ფ. ლიოთარი, მ. ფუკო და 
სხვ.) 

16. სოციოლოგიური კვლევის თვისებრივი მეთოდები (ფოკუს-
ჯგუფები, სიღრმისეული ინტერვიუ, ბიოგრაფიულ-ნარატიული ინტერვიუ, 
დაკვირვება და სხვ.) 

17. სოციოლოგიური კვლევის რაოდენობრივი მეთოდები (გამოკითხვა, 
დოკუმენტების ანალიზი და სხვ.) 

18. შერჩევა სოციოლოგიურ გამოკვლევაში. შერჩევის ტიპები 
19. გაზომვა სოციოლოგიურ გამოკვლევაში; გაზომვის სკალები 
20. მონაცემთა ანალიზის მეთოდები (ერთგანზომილებიანი 

სტატისტიკა, კორელაცია, რეგრესია და სხვ.) 
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