
 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

მაგისტრატურის მეორე შუალედური გამოცდების (კოლოკვიუმი) 

 ცხრილი 

# საგნისდასახელება პედაგოგი 
ორშაბათი 

29.05.2017 

სამშაბათი 

30.05.2017 

ოთხშაბათი 

31.05.2017 

ხუთშაბათი 

1.06.2017 

პარასკევი 

2.06.2017 

შაბათი 

3.06.2017 
დრო/ადგილი 

 
 

სოციოლოგია 

1 პრაქტიკუმი სოციოლოგიაში 2 რატი შუბლაძე       20:30-21:30 

IV/309 

2 მეხსიერების პოლიტიკა 

გარდამავალ დემოკრატიებში: 

სამხრეთ ევროპა და 

პოსტკომუნისტური ევროპა 

ბაქარ 

ბერეკაშვილი 

      20:30-21:30 

IV/309 

 

სოციალური მუშაობა 

3 სოციალური კვლევის მეთოდები 

(2) 

თეონამატარაძე       18:30- 19:30 

IV/307 

4 სოციალური მუშაობის 

გაღრმავებული პრაქტიკა (2) 

ნელი აკობია       15:00- 16:00 

IV/307 

5 სოციალური მუშაობის პრაქტიკა 2 ნინო 

შატბერაშვილი 

      20:00-21:00 

IV/307 

 

სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა 

 

6 დეცენტრალიზაცია და 

მოქალაქეთა თანამონაწილეობა 

არჩილ ჟორჟოლიანი        19:00- 20:00 

I/302 

7 ეთიკა, ადმინისტრაციული 

კორუფცია და სახელმწიფო 

სიხარულიძე არჩილ       19:00- 20:00 

I/302 



მართვა 

 

პოლიტიკის მეცნიერება 

 

8 რაოდენობრივი ანალიზის 

მეთოდები 
მალხაზ მაცაბერიძე 

გიორგი მელიქიძე 

      19:00 -20:00 

I/320 

9 უსაფრთხოების თანამედროვე 

კვლევები 

ალექსანდრე 

კუხიანიძე 

      19:00-20:00 

I/301 

10 პოლიტიკური თეორია: წარსული და 

თანამედროვეობა 

ზვიად აბაშიძე       19:00- 20:00 

I/323 

11 ხელისუფლება და პოლიტიკური 

პროცესი საქართველოში 

მალხაზ მაცაბერიძე 

თინა ცხოვრებაძე 

      19:00-20:00 21:00 

I/323 

12 ადგილობრივი თვითმმართველობა 

საქართველოში 

ეკა დარბაიძე       19:00-20:00-21:00 

I/301 

13 პოლიტიკური იდეოლოგიები 

საქართველოში: ნაციონალიზმი 

მალხაზ მაცაბერიძე       10:00-11:00 

I/323 

14 პოლიცია და დემოკრატიის 

მშენებლობა: შედარებითი ანალიზი 

მალხაზ მაცაბერიძე 

მიხეილ 

სადაღაშვილი 

      12:00-13:00-14:00 

I/323 

  

დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია 

15 დემოგრაფია 2 ანზორ სახვაძე       18:00-19:00-20:00 

VI/209 

16 დემოგრაფიული სტატისტიკა 2 ანზორ სახვაძე       18:00-19:00-20:00 

VI/209 

17  

დემოგრაფიული ანალიზი 
ანზორ სახვაძე       16:00-17:00 

IV/209 

18 რეგიონების  მოსახლეობის 

გეოგრაფია 

გიორგი კვინიკაძე       18:00-19:00 

IV/209 

დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა 

19 ნაციონალიზმი, 

ეთნოკონფლიქტები და 

მშვიდობის შენარჩუნება 

ზურაბ 

დავითაშვილი 

      19:00- 20:00 

IV/213 

20 კვლევის დიზაინი სერგი კაპანაძე       13:00-14:00 

I/021 



ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები 

 

21 ნაციონალიზმი, 

ეთნოკონფლიქტები და 

მშვიდობის შენარჩუნება 

ზურაბ 

დავითაშვილი 

      19:00- 20:00 

IV/213 

22 კოლექტიური  მეხსიერება  და 

იდენტობის პოლიტიკა 

ნინო ჩიქოვანი       18:00- 19:00 20:00 

I/162 

 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები 

23 გლობალური კომუნიკაციები ეკა ბასილაია       18:00–19:00 

VI/107 

24 ინტერპერსონალური 

კომუნიკაციების ფსიქოლოგია (2) 

ნოდარ ბელქანია       19:00-20:00 

II/239 

25 სტატისტიკა სოციალური 

მეცნიერებებისთვის SPSS (2) 

 

ვანო კეჭაყმაძე 

      11:00-12:00 

III/რესურსცენტრი 

 მედია და ახალი ტექნოლოგიები 

26 მედიის კვლევის მეთოდები დალი ოსეფაშვილი       18:00-19:00 20:00 

VI/103 

კულტურისა და მედიის სოციოლოგია 

 

27 მონაცემთა ანალიზი IBM.SPSS_ის 

გამოყენებით 

ლილი ხეჩუაშვილი       18.00-19.00 

III/203 

28  

იმიჯმეიკინგი 
ფლორა ესებუა       19:00-20:00 

II/163 

29 გენდერი და განვითარება ქეთევან  ჩხეიძე       17:00-18:00 

II/339 

 

ევროპული ინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები 

 

30 სოციალური მეცნიერებათა 

თანამედროვე პრობლემები 

გიორგი შუბითიძე 

 

      18:30–19:30 

IV/307 

 ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები 

 

31 საერთაშორისო ორგანიზაციები 

და ევროკავშირის პოლიტიკა 

სამხრეთ კავკასიაში 

ნინო კერესელიძე       19:00-20:00 

I/320 

  

 


