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                                                                             Conflict Analysis and Management   
 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:      კონფლიქტოლოგიის მაგისტრი 
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პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 კრედიტი 

სწავლების ენა: ქართული.  
 
 

სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელები:    

თსუ-ს სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ინტერდისციპლინური 

მიმართულების პროფესორები: გუგული მაღრაძე და რევაზ ჯორბენაძე  
 
 
პროგრამაზე მიღების წინაპირობა  
 

✓ სამაგისტრო პროგრამა ინტერდისციპლინარულია და მასზე ჩაბარება შეუძლია 

ნებისმიერი სპეციალობის ბაკალავრს ან 5 წლიანი უმაღლესი განათლების დიპლომის 

მქონეს, რომელიც გადალახავს სახელმწიფო სამაგისტრო გამოცდის მინიმალურ ზღვარს; 

 

✓ წერილობითი გამოცდა სპეციალობაში  

 

✓  გასაუბრება სპეციალობასა და უცხო ენაში  

 

 

სპეციალობის გამოცდაზე წარმოდგენილი იქნება ბილეთები. 

თითოეული ბილეთი შედგება 4 საკითხისგან.  

 

საგამოცდო საკითხები 
 

1. კონფლიქტის ცნება  

2. კონფლიქტის კონსტრუქციული და დესტრუქციული ფუნქციები 

3. კონფლიქტის შემადგენელი ნაწილები 

4. კონფლიქტის ტიპები 

5. ესკალაციის ფორმები  

6. ესკალაციის სტადიები  

7. კონფლიქტის სტრატეგიები  

8. მოლაპარაკების სახეები  

9. მოლაპარაკების სტილი  

10. მოლაპარაკების სტრატეგიები და ტაქტიკები 

11. მოლაპარაკების ფაზები  

12. მედიაციის სტრატეგიები 

13. არბიტრაჟის სახეები 

14. კონფლიქტის კარტოგრაფია 



15. კონფლიქტური სიტუაციების ანალიზის სხვადასხვა ტექნიკა   

16. მრავალარხიანი დიპლომატია 

17. მშვიდობის ინფრასტრუქტურის შექმნის ფაქტორები 

18. კონფლიქტის დეესკალაცია 

19. კონფლიქტი სოციალური ცხოვრების ყველა სფეროში  

20. ტოლერანტობა      (ტოლერანტობის      ცნების      არსი,      ტოლერანტობის 

კრიტერიუმები, შემწყნარებლობა)  

21. ტოლერანტობა        (სტერეოტიპები,        რელიგია        და        უარყოფითი 

წინასწარგანწყობა,   დისკრიმინაცია,   „არატოლერანტობის   სიძულვილის“ პირამიდა) 
22. ტოლერანტობა   (ქსენოფობია,   ჰომოფობია,   რასიზმი,    ანტისემიტიზმი, 

ეთნოცენტრიზმი, ნაციონალიზმი, სიძულვილის ენა) 

23. ტოლერანტობა  (   ღირებულებები,  ადამიანის  უფლებები,  დემოკრატია, კულტურული 

მრავალფეროვნება, ოთხი ნაბიჯი კულტურული სხვაობის დასაძლევად) 

24. ტოლერანტობა   (მშვიდობის   კულტურა,   არაძალადობის   ფილოსოფია, პირდაპირი 

ქმედება, რელიგიური ტოლერანტობა, სამოქალაქო მშვიდობა და მიმღებლობის საერთო 

ატმოსფერო, ემპათია) 

 

 

ლიტერატურა: 
 
 

1. კონფლიქტი, გენდერი და მშვიდობის მშენებლობა, სახელმძღვანელო. ავტორები:  

ზურიკაშვილი ფ.,  მაღრაძე  გ.,  ჭანიშვილი  ნ.,  ხუციშვილი  გ., ჯორბენაძე რ. უნიფემის 

გამოცემა, 2003 წ. თბილისი. 

2.  კონფლიქტზე მუშაობა: უნარჩვევები და სტრატეგიები,  ავტორები: ფიშერი, 

ლუდინი, ვილიამსი, იბრაჰიმ აბდი, სმიტი. 2002. თბილისი. 

3.  მელიქიშვილი ლ. კონფლიქტის ანთროპოლოგია. 2006. თბილისი. 

4. გენდერული თანასწორობა, მრავალფეროვნება, ტოლერანტული გარემო. წიგნი II. 2015. 

თბილისი. 
 

 

ლიტერატურის გაცნობა/მოძიება შესაძლებელია სამაგისტრო პროგრამასა (თსუ-ს მე-2 კორპ. 

ოთახი 240) და სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე (  ჭავჭავაძის გამზ. № 8, 

ოთახი 202, ტელეფონი 222 11 01 (166))                             

 

 

საკონტაქტო პირები: 
 

 გუგული მაღრაძე  577 43 16 17   guguli.magradze@tsu.ge    

 რევაზ ჯორბენაძე  599 90 61 54    revaz.jorbenadze@tsu.ge  

 მარეხ დევიძე  577 943 953   marekh.devidze@tsu.ge  

 მირანდა მიქაძე 555 324 888 miranda.mikadze@tsu.ge  
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