
 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი  

მაგისტრატურაში მეორე შუალედური გამოცდების (კოლოკვიუმი) 

 ცხრილი 

# საგნის  დასახელება პედაგოგი 
ორშაბათი 

17.12.2018 

სამშაბათი 

18.12.2018 

ოთხშაბათი 

19.12.2018 

ხუთშაბათი 

20.12.2018 

პარასკევი 

21.12.2018 

შაბათი 

22.12.2018 
დრო/ადგილი 

 
 

სოციოლოგია 

1 თანამედროვე სოციალური 

თეორიები 1 

იაგო კაჭკაჭიშვილი       20:00-21:00 

IV /304 

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

IV/309 

3 დემოკრატია, სამოქალაქო 

საზოგადოება და სოციალური 

სტრუქტურა შედარებით 

პერსპექტივაში  

მარინა 

მუსხელიშვილი 

      20:00-21:00 

IV/309 

4 პრაქტიკუმი სოციოლოგიაში 3 იაგო კაჭკაჭიშვილი 

თამუნა ხოშტარია 

      16:00-17:00 

IV/309 

5 პოსტმოდერნული სოციალური 

თეორიები 

იაგო კაჭკაჭიშვილი       20:00-21:00 

IV/304 

6 კულტურის პოსტმოდერნული 

ტრანსფორმაციები 

აკაკი 

ყულიჯანიშვილი 

      17:00-18:00 

I/323 



7 ხელოვნების სოციოლოგია: 

პოსტმოდერნული დისკურსი 

დავით ანდრიაძე       19:00-20:00 

VI/408 

 

სოციალური მუშაობა 

 

8 სოციალური მუშაობის 

გაღრმავებული პრაქტიკა (1) 

ნელი აკობია       11:00-12:00 

IV/307 

9 სოციალური მუშაობა ჯანდაცვის 

სისტემაში 

ზურაბ 

ტატანაშვილი 

      19:00-20:00 

IV/310 

10 სოციალური მუშაობის პრაქტიკა 3 სალომე 

ნამიჭეიშვილი 

      16:00-17:00 

IV/307 

 

სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა 

 

11 სახელმწიფო მართვის მიკრო-

მაკრო ეკონომიკური პრინციპები 

მიხეილ 

თოქმაზიშვილი 

      19:00-20:00 

1/321 

12 რაოდენობრივი ანალიზის 

მეთოდები 

ნინო 

ფავლენიშვილი 

      19:00-20:00 

1/321 

 

პოლიტიკის მეცნიერება 

 

13 პოლიტიკური მეცნიერება: ახალი 

მიმართულებები და 

პერსპექტივები 

მალხაზ მაცაბერიძე 

 

      19:00-20:00-21:00 

1/309 

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

1/301 

15 სახელმწიფო და ეკონომიკური 

პოლიტიკა 

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

1/302 

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

1/301 

17 სამაგისტრო კვლევის დიზაინი გიორგი მელიქიძე 

 

      19:00–20:00–21:00 

1/07 



18 საზოგადოებასთან ურთიერთობა: 

სტრატეგია და ტაქტიკა 

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

1/310 

19 ლობიზმი და ინტერესთა ჯგუფები მარიანა 

ქევხიშვილი 

      18:00–19:00–20:00 

1/07 

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

1/318 

21 პოლიტიკური იდეოლოგიები 

საქართველოში: ნაციონალიზმი 

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

1/321 

22 პოლიტოლოგის პროფესიული 

ეთიკა 

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

1/07 

23 პოლიტიკური პარტიები და 

პარტიული სისტემები 

ლევან 

ლორთქიფანიძე 

      20:00–21:00 

1/07 

24 კონფლიქტები კავკასიაში და მათი 

მოგვარების გზები 

ჯაბა უროტაძე       14:00–15:00–16:00 

VI/103 

25 პოლიტიკური მარკეტინგი და 

საარჩევნო კამპანია 

ლია თეთრაძე       18:00-19:00-20:00 

1/302 

26 ხელისუფლება და პოლიტიკური 

პროცესი საქართველოში 

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

1/321 

 

საზოგადოებრივი გეოგრაფია 

 

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

ტურიზმის სკოლა  

212 

 

დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია 

 

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

VI/103 

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

IV/209 

30 მოსახლეობის განვითარების 

კონცეფციები 

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

IV/213 



31 მათემატიკური მეთოდები და 

მოდელირება დემოგრაფიაში 

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

IV/213 

 

დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა 

 

32 ეკონომიკური დიპლომატია ლევან 

ნატროშვილი 

      19:00-20:00 

IV/207 

33 გლობალიზაცია და გლობალური 

პრობლემები 

ზურაბ 

დავითაშვილი 

      19:00-20:00 

IV/207 

 

ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები 

 

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

I/306 

35 შესავალი ეთნიკურობისა და 

კულტურის კვლევებში 

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

20:00 

VI/106 

36 ქართული ნაციონალიზმის 

ისტორია 

ირაკლი ჩხაიძე       17:00-18:00 

III/306 

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

IV/307 

  

მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები 

 

38 საერთაშორისო პოლიტიკის 

საკითხები და მედია 

სესილი 

გოგიბერიძე 

      19:00-20:00 

VI/103 

39 სტატისტიკა სოციალური 

მეცნიერებებისთვის SPSS 

ვანო კეჭაყმაძე 

 

      20:00-21:00 

VI/201 

  

მედია და ახალი ტექნოლოგიები 

 

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



VI/302 

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

VI/103 

  

ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება  

 

42 კონსულტირების 

ფილოსოფიური და ეთიკური 

საფუძვლები 

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

I/319 

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

VI/106 

44 ინტერპერსონალური 

კომუნიკაციის პრაქტიკა 

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

I/319 

  

კონფლიქტების ანალიზი და მართვა 

 

45 აღმოსავლეთის და დასავლეთის 

ცივილიზაციები 

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

I/318 

46 სტატისტიკა სოციალური 

მეცნიერებებისთვის (SPSS) 

 

ივანე კეჭაყმაძე     

 

  20:00-21:00 

VI/201 

 


