
 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი  

მაგისტრატურაში პირველი შუალედური გამოცდების (კოლოკვიუმი) 

 ცხრილი 

# საგნის  დასახელება პედაგოგი 
ორშაბათი 

12.11.2018 

სამშაბათი 

13.11.2018 

ოთხშაბათი 

14.11.2018 

ხუთშაბათი 

15.112018 

პარასკევი 

16.11.2018 

შაბათი 

17.11.2018 
დრო/ადგილი 

 
 

სოციოლოგია 

1 თანამედროვე სოციალური 

თეორიები 1 

იაგო კაჭკაჭიშვილი       20:00-21:00 

IV /304 

2 რაოდენობრივი 

სოციოლოგიური კვლევის 

მეთოდები 

ლია წულაძე       18:00-19:00 

IV /304 

3 თვისებრივი სოციოლოგიური 

კვლევის მეთოდები (1) 

ნატა გაბინაშვილი       19:00-20:00 

III /301 

4 სახელმწიფო და ეკონომიკა: 

სოციოლოგიური პერსპექტივა 

ანა დიაკონიძე       18:00-19:00 

IV/309 

5 პრაქტიკუმი სოციოლოგიაში 1 რატი შუბლაძე       14:00-15:00 

IV/309 

6 სპეციალური ინგლისური ენა 

სოციალურ მეცნიერებებში 

ნინო ბოლქვაძე       18:00-19:00 

IV/307 

7 საქართველოს სახელმწიფო 

მართვის მოდელი  და 

პარტიული სისტემა    

ხათუნა ლაგაზიძე       18:00-19:00 

IV/309 



8 დემოკრატია, სამოქალაქო 

საზოგადოება და სოციალური 

სტრუქტურა შედარებით 

პერსპექტივაში  

მარინა 

მუსხელიშვილი 

      20:00-21:00 

IV/309 

9 ომის, ძალადობის და 

სოციალური კონფლიქტის 

სოციოლოგია 

(ინგლისურენოვანი) 

იუჯინ (ევგენი) 

სლონიმეროვი 

      18:00-19:00 

IV/311 

10 პრაქტიკუმი სოციოლოგიაში 3 იაგო კაჭკაჭიშვილი 

თამუნა ხოშტარია 

      16:00-17:00 

IV/309 

11 პოსტმოდერნული სოციალური 

თეორიები 

იაგო კაჭკაჭიშვილი       20:00-21:00 

IV/304 

12 კულტურის პოსტმოდერნული 

ტრანსფორმაციები 

აკაკი 

ყულიჯანიშვილი 

      17:00-18:00 

I/323 

13 ხელოვნების სოციოლოგია: 

პოსტმოდერნული დისკურსი 

დავით ანდრიაძე       19:00-20:00 

VI/408 

 

სოციალური მუშაობა 

 

14 ადამიანის ქცევა სოციალურ 

გარემოში(1) 

თამარ მახარაძე       19:00-20:00 

IV/309 

15 სოციალური კვლევის მეთოდები (1) მარინა ბურძენიძე       18:00-19:00 

IV/310 

16 სოციალური მუშაობის 

გაღრმავებული პრაქტიკა (1) 

ნელი აკობია       11:00-12:00 

IV/307 

17 ჯანდაცვის პოლიტიკა თენგიზ ვერულავა       18:00-19:00 

IV/307 

18 სოციალური ადვოკატობა ნინო 

შატბერაშვილი 

      20:00-21:00 

IV/305 

19 ევროგაერთიანების სოციალური 

პოლიტიკა 

ანა დიაკონიძე       20:00-21:00 

IV/305 



20 სოციალური მუშაობის პრაქტიკა 1 ნინო 

შატბერაშვილი 

      18:00-19:00 

IV/305 

21 სოციალური მუშაობა და 

სოციალური პოლიტიკა 

ანა დიაკონიძე       20:00-21:00 

IV/305 

22 სოციალური მუშაობა ჯანდაცვის 

სისტემაში 

ზურაბ 

ტატანაშვილი 

      19:00-20:00 

IV/310 

23 სოციალური მუშაობის პრაქტიკა 3 სალომე 

ნამიჭეიშვილი 

      16:00-17:00 

IV/307 

24 სოციალური მუშაობა და 

სოციალური პოლიტიკა 

შეზღუდული შესაძლებლობების  

მქონე (შშმ) პირებთან 

მაგული 

შაღაშვილი               

      18:00-19:00 

IV/305 

 

სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა 

 

25 სახელმწიფო მართვის მიკრო-

მაკრო ეკონომიკური პრინციპები 

მიხეილ 

თოქმაზიშვილი 

      19:00-20:00 

1/321 

26 რაოდენობრივი ანალიზის 

მეთოდები 

ნინო 

ფავლენიშვილი 

      19:00-20:00 

1/321 

27 საჯარო ადმინისტრირების 

თეორია და პრაქტიკა  

ნანა 

მაჭარაშვილი 

      19:00-20:00 

1/321 

28 ლიდერობა საჯარო 

ადმინისტრირებაში 

ნოდარ 

ხერხეულიძე 

      19:00-20:00 

1/321 

29 საჯარო პოლიტიკის ანალიზი ნანა 

მაჭარაშვილი 

      21:00-22:00 

1/321 

30 საგანგებო სიტუაციების მართვა 

 

ალექსანდრე 

კუხიანიძე 

      19:00-20:00 

31 სამაგისტრო კვლევის დიზაინი ნანა 

მაჭარაშვილი 

      19:00-20:00 

1/320 

32 საჯარო მენეჯმენტი 

 

ნანა მაჭარაშვილი       21:00-22:00 

1/320 



 

პოლიტიკის მეცნიერება 

 

33 პოლიტიკური მეცნიერება: ახალი 

მიმართულებები და 

პერსპექტივები 

მალხაზ მაცაბერიძე 

 

      19:00-20:00-21:00 

1/309 

34 თვისებრივი კვლევის მეთოდები თამარ ქარაია       18:00-19:00-20:00 

1/301 

35 პოლიტიკური ელიტის თეორიები ავთნდილ ტუკვაძე       18:00-19:00 

1/302 

36 სახელმწიფო და ეკონომიკური 

პოლიტიკა 

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

1/302 

37 ქალაქის პოლიტიკა ლევან ხუციშვილი       20:00-21:00 

1/301 

38 სპეციალიზირებული უცხო ენა 

(ინგლისური) – I 

ლიკა 

ბერძენიშვილი 

      18:00-19:00 

1/301 

12:00-13:00 

1/301 

39 სამაგისტრო კვლევის დიზაინი გიორგი მელიქიძე 

 

      19:00–20:00–21:00 

1/07 

40 საზოგადოებასთან ურთიერთობა: 

სტრატეგია და ტაქტიკა 

ირინე ჭუმბურიძე       18:00–19:00–20:00 

1/310 

41 ლობიზმი და ინტერესთა ჯგუფები მარიანა 

ქევხიშვილი 

      18:00–19:00–20:00 

1/07 

42 პოლიტიკური კონსულტირება გიორგი მელიქიძე       18:00–19:00–20:00 

1/318 

43 პოლიტიკური იდეოლოგიები 

საქართველოში: ნაციონალიზმი 

მალხაზ მაცაბერიძე       15:00–16:0–17:00 

1/321 

44 პოლიტოლოგის პროფესიული 

ეთიკა 

ნათია ზედგინიძე       18:00–19:00–20:00 

1/07 

45 პოლიტიკური პარტიები და 

პარტიული სისტემები 

ლევან 

ლორთქიფანიძე 

      20:00–21:00 

1/07 

46 კონფლიქტები კავკასიაში და მათი ჯაბა უროტაძე       14:00–15:00–16:00 



მოგვარების გზები VI/103 

47 პოლიტიკური მარკეტინგი და 

საარჩევნო კამპანია 

ლია თეთრაძე       18:00-19:00-20:00 

1/302 

48 ნაციონალიზმია და დემოკრატია 

ინგლისურენოვანი 

დავით მაცაბერიძე       18:00-19:00-20:00 

VI/107 

49 ხელისუფლება და პოლიტიკური 

პროცესი საქართველოში 

მალხაზ მაცაბერიძე       15:00-16:00-17:00 

1/321 

 

საზოგადოებრივი გეოგრაფია 

 

50 ინგლისური ენა I 

 

თამარ იაშვილი 

 

      13:00-14:00-15:00 

IV/204 

51 გეოინფორმაციული 

ტექნოლოგიები სოციალურ და 

პოლიტიკურ კვლევებში 

 

ვლადიმერ ჩხაიძე       16:00-17:00 

18:00-19:00 

ტურიზმის სკოლა 

212 

52 განვითარების გეოგრაფია ვალერიან 

მელიქიძე 

      17:00-18:00-19:00 

VI/108 

53 ევროპის ტურიზმის გეოგრაფია ნინო 

პავლიაშვილი 

      17:00-18:00-19:00 

IV/213 

54 ტურიზმის თეორია და პოლიტიკა ნიკოლოზ 

კვარაცხელია 

      18:00-19:00-20:00 

ტურიზმის სკოლა 

212 

55 ტურიზმის  მარკეტინგი ია იაშვილი       18:00-19:00-20:00 

ტურიზმის სკოლა  

212 

56 გეოპოლიტიკა და 

ეთნოპოლიტიკური 

კონფლიქტების გეოგრაფია 

გიორგი გოგსაძე       18:00-19:00-20:00 

IV/213 

57 საქართველოს რეგიონული 

ეკონომიკის თანამედროვე 

გამოწვევები 

რუსუდან თევზაძე 

 

      18:00-19:00-20:00 

ტურიზმის სკოლა 

212 



 

დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია 

 

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

VI/103 

59 სტატისტიკის ზოგადი თეორია ანზორ სახვაძე       18:00-19:00-20:00 

IV/209 

60 საქართველოს მოსახლეობა1 ვაჟა 

ლორთქიფანიძე 

      18:00-19:00-20:00 

I/306 

61 მოსახლეობის განვითარების 

კონცეფციები 

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

IV/213 

62 მათემატიკური მეთოდები და 

მოდელირება დემოგრაფიაში 

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

IV/213 

63 ქვეყნის შიდა რეგიონების 

სოციალურ-ეკონომიკური და 

დემოგრაფიული განვითარება 

რუსუდან თევზაძე       19:00-20:00-21:00 

IV/204 

64 მიგრაციული პროცესები და 

გეოგრაფია 

ია იაშვილი       17:30-18:30-19:30 

IV/213 

65 მსოფლიო დემოგრაფიული 

განვითარების ტენდენციები 

ვაჟა 

ლორთქიფანიძე 

      19:00-20:00-21:00 

IV/213 

 

დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა 

 

66 საჯარო საერთაშორისო 

სამართალი 

დავით კაპანაძე       9:00-10:00 

VI/105 

67 ეკონომიკური დიპლომატია ლევან 

ნატროშვილი 

      19:00-20:00 

IV/207 

68  

კონფლიქტი აფხაზეთში 

ლევან გერაძე       17:00-18:00 

IV/205 

69 თვისებრივი კვლევის მეთოდები რატი შუბლაძე       19:00-20:00-21:00 

IV/207 

70 ქართული დიპლომატიის 

ისტორია 

ფიქრია 

ასანიშვილი 

19.11.2018      19:00-20:00 

IV/207 



71 ევროკავშირის ინსტიტუტები და 

მმართველობა 

 

თათია დოლიძე       15:00-16:00 

IV/207 

72 კავკასიის კონფლიქტები დავით მაცაბერიძე       19:00-20:00 

IV/207 

73 გლობალიზაცია და გლობალური 

პრობლემები 

ზურაბ 

დავითაშვილი 

      19:00-20:00 

IV/207 

74 ევროპული სახელმწიფოების 

პოლიტიკური სისტემები 

გიორგი ბადრიძე       20:00-21:00 

I/01 

75 საერთაშორისო ურთიერთობების 

თეორიები 

ეკა აკობია 

 

 

      18:00-19:00 

III/306 

76 ეთნიკური უმცირესობების 

პრობლემები პოსტსოციალისტურ 

სივრცეში: შედარებითი ანალიზი 

დავით მაცაბერიძე       19:00-20:00 

IV/304 

77 რეგიონალური უსაფრთხოება და 

კონფლიქტები სამხრეთ 

კავკასიაში 

მიხეილ 

შავთვალაძე 

    

 

  19:00-20:00 

III/306 

78 ლათინური ამერიკა მსოფლიო 

პოლიტიკში 

სოფიკო 

ალავერდაშვილი 

      19:00-20:00 

IV/204 

79 დიდი სახელმწიფოების საგარეო 

პოლიტიკა 

ფიქრია 

ასანიშვილი 

  21.11.2018    18:00-19:00 

VI/306 

 

ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები 

 

80 კულტურა და რელიგია კავკასიაში ნინო ჩიქოვანი       17:00-18:00 

I/306 

81 შესავალი ეთნიკურობისა და 

კულტურის კვლევებში 

ნინო ჩიქოვანი       17:00-18:00-19:00-

20:00 

VI/106 

82 აკადემიური წერა ირაკლი ჩხაიძე       18:00-19:00 

I/220 

83 ქართული ნაციონალიზმის ირაკლი ჩხაიძე       17:00-18:00 



ისტორია III/306 

84 სამაგისტრო ნაშრომის დიზაინი ირაკლი ჩხაიძე       17:00-18:00 

IV/307 

85 შესავალი ნაციონალიზმის 

კვლევებში 

დავით 

მაცაბერიძე 

      19:00-20:00 

IV/304 

86 ქართული იდენტობა დავით 

მაცაბერიძე 

      19:00-20:00 

IV/304 

87 კავკასიის კონფლიქტები დავით 

მაცაბერიძე 

      19:00-20:00 

IV/207 

88 ნაციონალიზმი და დემოკრატია 

ინგლისურენოვანი 

დავით 

მაცაბერიძე 

      18:00-19:00-20:00 

VI/107 

  

მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები 

 

89 მედიის და კომუნიკაციის კვლევის 

მეთოდები  

ხათუნა მაისაშვილი       18:00-19:00 

VI/103 

90 საერთაშორისო პოლიტიკის 

საკითხები და მედია 

სესილი 

გოგიბერიძე 

      19:00-20:00 

VI/103 

91 სამაუწყებლო პროდიუსირება რევაზ  ჭიჭინაძე       14:00-15:00-16:00-

17:00 

VI/302 

92 მასკომუნიკაციის თეორიები  ეკა ბასილაია       19:00-20:00 

VI/107 

93 მედიამონიტორინგი და შეფასება მაია ტორაძე       18:00-19:00 

VI/107 

94 ადამიანის უფლებები და მედია 

ანალიზი 

დალი ოსეფაშვილი       12:00-13:00 

VI/103 

95 მონაცემთა ანალიზი და 

მედიარეპროდუქცირება 

 

ნათია კუპრაშვილი 

      20:00-21:00-22:00 

VI/201 

96 სტატისტიკა სოციალური 

მეცნიერებებისთვის SPSS 

ვანო კეჭაყმაძე 

 

      20:00-21:00 

VI/201 

97 მედიაციისა  და ფასილიტაციის რევაზ ჯორბენაძე       18:00-19:00-20:00 



პროცესი მარეხ დევიძე VI/303 

98 საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

თეორიები 

 

მარიამ გერსამია 

  

 

    18:00-19:00 

VI/303 

99 მედია გარემოს შეფასება და 

მონიტორინგი 

მამუკა ანდღულაძე       18:00-19:00 

VI/303 

  

მედია და ახალი ტექნოლოგიები 

 

100 რადიო გადაცემის მომზადება 

 

მარინა ვაშაყმაძე       19:00-20:00-21:00 

ალ. ჭავჭავაძის 

10/ა   

მულტიმედიისგან

ათლების ცენტრი 

101 რეკლამა მედიაში ნინო ჭალაგანიძე       18:00-19:00 

VI/302 

102 გაზეთის წარმოება ლაშა ტუღუში       18:00-19:00-20:00 

VI/302 

103 წერა ჟურნალისთვის დალი ოსეფაშვილი       10:00-11:00 

VI/103 

104 საგამოძიებო ჟურნალისტიკის 

თეორია და პრაქტიკა   

მაგდა მემანიშვილი       14:00-15:00-16:00 

VI/108 

 

კულტურისა და მედიის სოციოლოგია 

 

105 კომუნიკაციისა და მედიის 

სოციოლოგია 

ამირან 

ბერძენიშვილი 

      18:00-19:00 

III/023 

106 რაოდენობრივი კვლევის 

მეთოდები 

ლია წულაძე       18:00-19:00 

III/304 

107 თვისებრივი კვლევის  მეთოდები ლია წულაძე       18:00-19:00 

III/208 

108 კულტურა და სოციალური 

კვლევის მეთოდოლოგია 

ლალი სურმანიძე       11:00-12:00-13:00 

III/020 



109 სუბკულტურა – თეორიული 

მიდგომები, ემპირიული კვლევები 

ლია წულაძე    

 

     20:00-21:00 

III/106 

110 კულტურის სემიოტიკა ლია წულაძე       20:00-21:00 

III/304 

111 ინფორმაციული საზოგადოების 

თეორიები 

ამირან 

ბერძენიშვილი 

      11:00-12:00 

Vi/108 

112 ელექტრონული პიარი რუსუდან 

შინჯიკაშვილი 

      16:00-17:00 

III/024 

113 რეკლამისა და პროდუქტის 

დამკვიდრება 

ლელა 

იაკობაშვილი-

ფირალიშვილი 

      14:00-15:00 

III/019 

114 კომუნიკაციის სოციოლოგიური 

თეორიის საფუძვლები 

ამირან ბერძენიშვილ       18:00-19:00 

III/023 

115 მედია და ხელისუფლება ირაკლი 

მეფარიშვილი 

      18:00-19:00 

III/023 

 

გენდერის კვლევა 

 

116 შესავალი ფემინისტურ 

თეორიებში 

მაია ბარქაია       19:00-20:00 

VI/306 

117 სოციალური კვლევების მეთოდები თეონა მატარაძე       17:00-18:00 

III/311 

118 ომი და გენდერი - ქალთა 

მეხსიერება 

ნარგიზა არჯევანიძე       19:00-20:00 

VI/106 

119 ქალთა უფლებების ისტორიული 

ასპექტები 

თამარ საბედაშვილი       18:00-19:00 

VI/306 

120 აკადემიური წერა თამარ საბედაშვილი       20:00-21:00 

VI/306 

121 გენდერი, პოლიტიკა და 

სამოქალაქო საზოგადოება 

ანა ილურიძე       17:00-18:00 

VI/208 

  

 



ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება  

 

122 კონსულტირების 

ფილოსოფიური და ეთიკური 

საფუძვლები 

ნოდარ ბელქანია       17:00-18:00-19:00 

I/319 

123 ადამიანური რესურსების 

განვითარება 

ია წულაია       11:00-12:00-13:00 

VI/105 

124 პროექტის ციკლის მართვა ირინა ფრუიძე       19:00-20:00-21:00 

VI/106 

125 ინტერპერსონალური 

კომუნიკაციის პრაქტიკა 

ნოდარ ბელქანია       18:00-19:00-20:00 

I/319 

  

ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები 

 

126 სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების 

პოლიტიკა საბჭოთა კავშირის 

დაშლის შემდეგ 

Politics of  South Caucasian States 

after the dissolution of  the USSR 

ფიქრია 

ასანიშვილი 

Phikria Asanishvili 

 

 

19.11.2018 

     17:00-18:00 

1/021 

127 საერთაშორისო ეკონომიკა 

International Economics 

ნინო პაპაჩაშვილი 

Nino Papachashvili 
  

      19:00-20:00 

I/304 

128 ცენტრალური აზიის პოლიტიკა 

Politics of  Central Asia  

სლავომირ ჰორაკი 

Slavomir  Horak 

      19:00-20:00 

I/217 

129 საგარეო პოლიტიკის ანალიზი 

Foreign Policy Analysis 

მიხეილ 

შავთვალაძე 

Mikheil Shavtvaladze 

      19:00-20:00 

I/217 

130 რაოდენობრივი კვლევის 

მეთოდები-შესავალი გამოყენებით 

სტატისტიკაში 

Quantitative Research Methods – 

Introduction to Applied Statistics 

დავით სიჭინავა 

David Sichinava 

 

       

19:00-20:00 

VI/201 

131 საბჭოთა კავშირის ისტორია მარია ამელიჩევა       17:00-18:00 



History of the USSR Mariya Amelicheva  VI/201 

132 რეგიონალური უსაფრთხოება და 

კონფლიქტები სამხრეთ 

კავკასიაში 

Regional Security and Conflicts in 

the South Caucasus 

მიხეილ 

შავთვალაძე 

Mikheil 

Shavtvaladze  

 

    

 

 

 

   

19:00-20:00 

III/306 

133 პოსტ - საბჭოთა პოლიტიკა 

Post-Soviet Politics 

გიორგი 

მჭედლიშვილი 

Giorgi Mchedlishvili 

      14:00-15:00 

I/308 

134 saerTaSoriso 

urTierTobebis Teoriები 

Theories of International Relations 

გიორგი 

ხელაშვილი 

Giorgi Khelashvili 

      19:00-20:00 

I/218 

  

კონფლიქტების ანალიზი და მართვა 

 

135 შესავალი კონფლიქტოლოგიაში   გუგული მაღრაძე 

ბექა დადეშქელიანი 

      17:00-18:00 

I/022 

19:00-20:00 

IV/310 

 

136 კონფლიქტების ანალიზი და 

მოგვარების ალტერნატიული 

გზები 1 

რევაზ ჯორბენაძე 

თამარ ხიჯაკაძე 

      18:00-19:00-20:00 

VI/107 

137 სოციალური კვლევის თვისებრივი 

მეთოდები 

თეონა მატარაძე       17:00-18:00 

VI/103 

138 აღმოსავლეთის და დასავლეთის 

ცივილიზაციები 

ნოდარ ბელქანია       15:00-16:00-17:00 

I/318 

139 ეკონომიკური ფაქტორების როლი 

კონფლიქტების 

ტრანსფორმაციაში 

 

ლაშა ტუღუში 

      18:00-19:00-20:00 

VI/105 

140 საერთაშორისო ტერორიზმთან 

ბრძოლის სტრატეგია 

ვახტანგ მაისაია 

ზურაბ აბაშიძე 

      18:00-19:00-20:00 

VI/208 



141 მშვიდობის მშენებლობა  გუგული მაღრაძე  

გელა გაბუნია 

      19:00-20:00 

I/217 

142 კიბერუსაფრთხოება; 

კიბერდანაშაულის გამოძიება და 

პრევენცია 

ირაკლი წიკლაური      

 

 18:00-19:00-20:00 

VI/303 

143 საერთაშორისო კონფლიქტები ლაშა ტუღუში 

 

      17:00-18:00-19:00 

IV/310 

144 მედიაცია რევაზ ჯორბენაძე 

ნინო კალანდია 

      18:00-19:00-20:00 

I/310 

145 საერთაშორისო უსაფრთხოების 

პრობლემები 

ვახტანგ მაისაია  

ზურაბ აბაშიძე 

      17:00-18:00-19:00 

VI/208 

146 სტატისტიკა სოციალური 

მეცნიერებებისთვის (SPSS) 

 

ივანე კეჭაყმაძე     

 

  20:00-21:00 

VI/201 

147 პროექტის მართვა თეონა მატარაძე       19:00-20:00-21:00 

VI/103 

 


