
ფორმა 1
სასწავლო გეგმა

ფაკულტეტი:სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა
ინსტიტუტი / დეპარტამენტი / კათედრა / მიმართულება:ინტერდისციპლინური/საერთაშორისო
სასწავლო პროგრამის სახელწოდება: კონფლიქტების ანალიზი და მართვა
სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა
სასწავლო პროგრამის ხელმძღვანელი / კოორდინატორი: გუგული მაღრაძე,  პროფესორი.
აკადემიური საბჭოს მიერ სასწავლო პროგრამის დამტკიცების თარიღი, დადგენილების ნომერი: 2010 წლის 25 ივნისი,#64/2010
სასწავლო პროგრამის ამოქმედების თარიღი (სასწავლო წელი): 2010–2011 შემოდგომის სემესტრი

№

  სასწავლო კურსის დასახელება სასწავლო კურსის
სტატუსი:

სავალდებულო,
არჩევითი

საკონტაქ
ტო/ 

დამოუკი
დებელი 

მუშაობის 
საათების 

რაოდენობ
ა

ლექტორი/ 
ლექტორები

კრედიტების
საერთო

რაოდენობა

კრედიტების განაწილება

სემესტრები

I II III IV

1. შესავალი კონფლიქტოლოგიაში სავალდებულო 90+160 გუგული
მაღრაძე

10
X

X

2. კონფლიქტების ანალიზი და
მოგვარების ალტერნატიული

გზები

სავალდებულო 90+260 რეზო ჯორბენაძე 15 X
X X

3. ინტერპერსონალური
კონფლიქტები

სავალდებულო 45+80 ნინო ქაჯაია 5 X

4. აღმოსავლური და დასავლური
ცივილიზაციები

სავალდებულო 45+80 ნოდარ ბელქანია 5 X

5. სპეციალური ინგლისური ენა სავალდებულო 30+95 დარეჯან
აფციაური

5 X
X

6. პროექტის მართვა არჩევითი 30+95 მედეა 5 X



დესპოტაშვილი
7. სოციალური ფსიქოლოგია არჩევითი 45+80 ლია

ჩხიკვიშვილი
5 X

8. კონფლიქტის ფსიქოლოგიური
თეორიები

სავალდებულო 30+95 მედეა
დესპოტაშილი

5 X X

9. ინტერჯგუფური კონფლიქტები არჩევითი         45+80 მედეა
დესპოტაშვილი

5 X

10. კონფლიქტი გლობალური
კონტექსტი

სავალდებულო 45+80 გუგული
მაღრაძე

5 X

11. კულტურა და კონფლიქტი არჩევითი 30+95 მედეა
დესპოტაშვილი

5 X

12. მედიაცია არჩევითი 45+80 რეზო ჯორბენაძე 5 X

13. კვლევის მეთოდები სავალდებულო 60+190 ქიტიაშვილი 10 X X
14. spss სავალდებულო 30+95 მედეა

დესპოტაშვილი
5 X

15. მშვიდობის მშენებლობა სავალდებულო 45+80 გუგული
მაღრაძე

5 X

16. სტატისტიკა არჩევითი 60+65 ქეთევან
მანჯგალაძე

5 X

17. პოლიტიკური კონფლიქტების
მართვა

არჩევითი 45+80 რეზო ჯორბენაძე 5
X

18. კონფლიქტების მართვის უნარ–
ჩვევების განვითარება სკოლაში

არჩევითი 45+80 გუგული
მაღრაძე

19. სამაგისტრო შრომა 30 X
20. სულ 120 30 30 30 30

შესაძლებელია აგრეთვე, პროგრამის და სამაგისტრო ნაშრომის სპეციფიკიდან გამომდინარე, სტუდენტმა აირჩიოს საგნები 30 
კრედიტის ფარგლებში თსუ-ს, ან საზღვარგარეთის რომელიმე უმაღლესი სასწავლებლის კურიკულუმიდან. არჩევანი სტუდენტმა 
უნდა შეათანხმოს პროგრამის ხელმძღვანელთან.



სასწავლო პროგრამის ხელმძღვანელის ხელმოწერა: ____________________________

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის ხელმოწერა: ____________________________

ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსის ხელმოწერა: ____________________________

ფაკულტეტის დეკანის ხელმოწერა: ____________________________

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის ხელმოწერა: ____________________________

თარიღი: ___ ___ ______              ფაკულტეტის ბეჭედი: 


