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konfliqtebis analizi da marTva 
Conflict Analysis and Management   
(samagistro programa) 
 
 
misaniWebeli kvalifikacia:  programis warmatebiT Sesrulebis Semdeg magistrants eniWeba akademiuri 
xarisxi:      

                                 konfliqtologiis magistri 
    Master   of Arts in Conflictology  
 
 
 
programis xangrZlivoba da struqtura: 
ori akademiuri weli / oTxi semestri / 120 ECTS krediti. 
 

programa or wliania da moicavs 4 სემესტრს. 
 
 
swavlebis ena: qarTuli.  

(aseve ikiTxeba ramdenime kursi inglisurad mowveuli ucxoeli leqtorebis mieრ).   
 

პროგრამის აღწერა: 

 
konfliqtis analizis da marTvis samagistro programa momzadebulia aSS jorj meisonis universitetis 

konfliqtis analizis da gadaWris institutTan  TanamSromlobis maTi uSualo konsultaciebiს შედეგად 
da am institutis samagistro programas da  denveris universitetis(aSS) samagistro programas 

Seesabameba.  სამაგისტრო პროგრა მამოიცავს: 

 sociologiuri, fsiqologiuri da politikuri rigis sagnebis Teoriul kursebs  da seminarebs. 

 konfliqturi situaciebis da procesebis SemTxvevebis analizis praqtikas (Case studies); 
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 specialur treningebs mediaciasa da konfliqtis mogvarebis sxva alternatul meTodebSi (romelTac 
atareben qarTveli da amerikeli specialistebi da romelTa warmatebiT gavlis SemTxvevaSi 
studentebi miiReben damatebiT  sertifikats konfliqtis analizis da marTvis sferoSi da 
mediaciaSi). 

 sazafxulo praqtikas aSS-s universitetebSi da/an aSS universitetebis studentebTan erTad 
saqarTveloSi.  

 praqtikas qarTul da saerTaSoriso arasamTavrobo organizaciebSi, romlebic muSaoben aRniSnul 
Tematikaze. 

 praqtikas saxelmwifo da kerZo  organizaciebSi, adgilobriv TemSi da sxva organizaciebsa da 
struqturebSi. 

 kvleviT saqmianobas aqtualuri samecniero an praqtikuli problemis Seswavlis mizniT. 

 saswavlo da kvleviTi komponentebis Tanafardoba:    60% swavla, 40% - kvleva. 

 

 
programis miznebi: 
 
.  
konfliqtebis analizis da marTvis samagistro programis mizania moamzados maRali kvalifikaciis 
specialistebi, romlebsac  sxvadsxva donis konfliqtebis struqturis, Sinaarsis da dinamikis ZiriTadi 

kanonzomierebaTa Sesaxeb აქვს ცოდნა. Pprograma moicavs rogorc Teoriul, ise praqtikul komponentebs, 

rac saSualebas iZleva programis kursdamTavrebulebs ქონდეს  sxvadasxva donis konfliqtebis 
mogvarebis da prevenciisTvis unar-Cvevebi. kursis mizania, moamzados mkvlevari/praqtikosi, romelsac 
SeeZleba Tavisi codnis gamoyeneba iseTi konfliqtebis analizis, mogvarebis da prevenciisTvis, 
rogoricaa interpersonaluri, interjgufuri, ojaxuri, skolis da saganmanaTleblo sistemis, biznes 
konfliqtebi, eTnikuri, religiuri, politikuri Tu saxelmwifoTa Soris konfliqtebi.  
 
programaze miRebis winapirobebi da wesi 
 
konfliqtologiaSi samagistro programa interdisciplinarulia da masze Cabareba SeuZlia nebismieri 
specialobis bakalavrs an 5 wliani umaRlesi ganaTlebis diplomis mqones, romelic gadalaxavs 
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saxelmwifo samagistro gamocdis minimalur zRvars.  Aaucilebelia ucxo enaSi B-1 donis codna. Mbardeba 
werilobiTi gamocda konfliqtologiaSi. sagamocdo sakiTxebis gacnoba SesaZlebelia interdisciplinuri 
departamentis konfliqtebis analizisa da marTvis programis oTaxSi (Tsu, 2 korpusi, oTaxi 240, tel 225 
20 95), aseve Tsu-is da socialur da politikur mecnierebaTa fakultetis vebgverdze: www. tsu.ge 
 
 
Sedegebi: 
 
samagistro kursis gavlis Semdeg kursdamTavrebuli: 

 flobs Rrma Teoriul codnas. 

 flobs konfliqtis kvlevis meTodebs, monacemebis statistikuri  damuSavebis, Sedegebis analizis da 
prezentaciis meTodebs. 

 flobs konfliqtis mogvarebis alternatul meTodebs. 

 SeuZlia mecnieruli Tu praqtikuli kvlevebis damoukideblad Catareba; 

 flobs informacia Sesabamisi da mosazRvre sferoSi dasaqmebuli organizaciebis saqmianobis  
specifikis Sesaxeb. 
 
 

 
dargobrivi kompetencia:   

 
   
1 codna da 

gacnobiereba 
 აქვს konfliqtebis analizis da marTvis sferoSi mravalmxrivi და 

სისტემური Teoriuli codna, რომელიც ხელს უწყობს იდეების შემუშავებას  

 აქვს mimdinare da qresTomatiul konfliqtebis Sesaxeb ცოდნa, ამ 

კონფლიქტების ანალიზის შესრულების თვალსაზრისით 

 აქვს კონფლიქტების ანალიზის და მოგვარების კომპლექსური საკითხების და 

პრაქტიკული საქმიანობის შესაძლებლობების გაცნობიერება 

 
2 codnis  გააჩნია  კონფლიქტების ემპირიულად შესწავლით მიღებული მასალის 
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praqtikaSi 
gamoyenebis unari 

დასამუშავებლად სხვადასხვა კვლევის მეთოდების გამოყენების უნარი (maT 

Soris mza statistikuri paketis   SPSS codna) 

 გააჩნია  კონფლიქტების ანალიზის დამოუკიდებლად შესრულების და 

კრიტიკული გააზრების უნარი 

 გააჩნია ფუნდამენტური და პრაქტიკული ხასიათის კვლევის დაგეგმვის, 

ჩატარების და ინტერპრეტირების უნარი 

 ფლობს რეალურ კონფლიქტში მესამე მხარედ  ჩართვის და სადავო საკითხზე 

რეკომენდაციების შემუშავების უნარს 

 შეუძლია  ცოდნაზე დაფუძვნებული ახალი იდეების  შეჯამება და გააჩნია 

პრობლემური სიტუაციის ახლებურად გადაჭრის გზების ძიების უნარი 
 

3 Ddaskvnis unari  შეუძლია კონფლიქტური სიტუაციის დიაგნოსტირება, პრობლემის გამოყოფა და 

მათი გადაჭრისათვის გზების ძიება დასაბუთებული დასკვნების საფუძველზე 

 აქვს ემპირიული მასალის შედეგების დამუშავების, ანალიზის, განმარტების და 

ლოგიკურად დასაბუთებული დასკვნების გამოტანის უნარი 

 აქვს ანალიზის, სინთეზის და განზოგადოების უნარი 

 შეუძლია კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების 

ჩამოყალიბების უნარი 
 

4 Kkomunikaciis 
unari 

 აქვს სპეციალისტებთან და არასპეციალისტებთან  რელევანტურ გარემოში 

რაოდენობრივი და თვისებრივი მონაცემების არგუმენტირებულად გადაცემის 

უნარი 

 აქვს პრაქტიკული ან სამეცნიერო მუშაობისთვის კონფლიქტების ანალიზის და 

დარეგულირების სფეროსთან დაკავშირებით წერილობითი და ზეპირი 

ანგარიშების მომზადების და პრეზენტაციის უნარი 

 აქვს კონფლიქტთნ დაკავშირებით ინფორმაციის მოძიების უნარი თანამედროვე 

საკომუნიკაციო  საშუალებებით და სხვადასხვა რაკურსით მათი გამოყენების, 

პროფესიული ეთიკის ნორმების დაცვის უნარი 
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5 swavlis unari  შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის მიზანმიმართულად დაგეგმვა და 

მაღალი დონის მობილობა, სწავლის პროცედურების და პროცესების 

გათვალისწინება  

 შეუძლია შემდგომი სწავლის გაგრძელების  საჭიროების გაცნობიერება 

პროფესიული სრულყოფის მიზნით ცვალებად გარემოსთან მიმართებით 
6 Rirebulebebi შეუძლია   ღირებულებითი ორიენტაციების დაცვა,  შეფასება და გავრცელება 

(სოციალური სამართლიანობა, ტოლერანტობა, ადამიანის უფლებები,  

სიძულვილის ენის არგამოყენება და  ეთნიკური უმცირესობების პატივისცემა და 

სხვა) 

 შეუძლია სხვების ღირებულებითი ორიენტაციის პოზიციის  პატივისცემა, მათ 

მიმართ მიმღებლობა და სიახლეების ხელშეწყობა 
 
 
 

 
 
 
swavlebis meTodebi 
  

1. leqcia, 2. seminari, 3. prezentacia, 4. SemTxvevebis analizi (Case studies),  5. gonebrivi ieriSi, 6. roluri 

TamaSebi, 7. treningebi,  8. სimulaciebi, 9. ვერბალური და წერითი მუშაობის მეთოდი, 10. დისკუსია/დებატები, 

11. ჯგუფური მუშაობა, 12. შემთხვევის ანალიზი, 13. დემონსტრირების მეთოდი, 14. ახსნა-განმარტების მეთოდი, 15. 

პრობლემაზე ორიენტირებული სწავლება, 16. წიგნზე მუშაობის მეთოდი, 17.პრაქტიკა da gamocdilebiTi swavla-

awavlebis sxva meTodebi. 
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Sefasebis sistema:  

 

I.     seminari/პრაქტიკული 
II.     Sualeduri gamocda(weriTi) 

III.         დასწრება   
IV.  daskvniTi gamocda (weriTi) 

 
ქულების და შეფასების სისტემა:  

ქულა შეფასება შფასების 

კლასიფიკაცია 

GPA 

91%-100% (A)  “ფრიადი” დადებითი 4.0 

81%-90% (B)  “ძალიან კარგი” დადებითი 3.0 

71%-80% (C)  “კარგი” დადებითი 2.0 

61%-70% (D)  “დამაკმაყოფილებელი” დადებითი 1.0 

51%-60% (E)  “საკმარისი” დადებითი 0.5 

41%-50% (FX)  “ჩაიჭრა” 

( გამოცდის გადაბარების უფლებით) 

უარყოფითი 0.0 

0%-40% (F) “ჩაიჭრა” 

(კურსი უნდა გიაორს ხელახლა) 

უარყოფითი 0.0 

 

 
 
 
 programis struqtura:  ix. danarTi. 
 
programis xelmZRvanelebi 

 
guguli maRraZe, profesori 
socialur da politikuri mecnierebaTa fakulteti 
revaz jorbenaZe, profesori  
socialur da politikur mecnierebaTa fakulteti 
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dasaqmebis sferoebi 
 
konfliqtologiis magistrebis dasaqmebis sfero vrcelia: konfliqtologiis magistrebs SeuZliaT 
imuSaon yvela sferoSi, sadac mniSvnelovania konfliqtebis prevencia, mogvareba, marTva. maT warmatebiT 
SeuZliaT imuSaon  rogorc samTavrobo, ise kerZo organizaciebSi, adgilobriv TemSi, saswavlo 
dawesebulebebSi da sxvagan  wamoWrili sadao sakiTxebis mosagvareblad, aseve didia maTi roli 
sxvadasxva Tanamdebobis mqone muSakTa momzadebaSi saTanado treningebis saSualebiT, raTa maT SeZlon 
Tavidan aicilon konfliqturi situaciebi  an konfliqtis SemTxvevaSi moagvaron wamoWrili konfliqtebi 
molaparakebis da konfliqtis mogvarebis sxva alternatuli meTodebis gamoyenebiT, riTac mniSvnelovnad 
umjobesdeba nebismieri dawesebulebis organizaciuli kultura.  Aam specialobis kursdamTavrebulebs 
SeuZliaT rogorc saqarTveloSi, ise msoflios sxva qveynebSi intensiurad iyvnen CarTuli  saerTaSoriso 
konfliqtebis mogvarebasa da prevenciaSi. AamasTan erTad magistraturaSi xdeba maTi momzadeba 
samecniero kvleviTi da pedagogiuri saqmianobisaTvis Tavisi kompetenciis farglebSi. 
 
 
 
damatebiTi informacia:   
programa moemsaxureba araumetes 20 students. 
 
 
 
programaSi monawile akademiuri personali: 
 

 profesori – guguli maRraZe 

 profesori – revaz jorbenaZe 

 asistent profesori –laSa tuRuSi 
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programis analogebi: 
 
George Mason University (USA) –   http://icar.gmu.edu/ 
American University (USA) - http://www.american.edu/sis/programs/MA-IPCR-and-Teaching.cfm 
Maryland University (USA)  http://www.inform.umd.edu/EdRes/Topic/Diversity/Response/UM/articles/out.html 
Harvard University(USA) - http://www.pon.harvard.edu/category/dispute-resolution-directory/ 
Johns Hopkins University(USA) - http://www.sais-jhu.edu/academics/functional-studies/conflict-management/courses.htm 
University of  Denver  (USA) - http://www.du.edu/con-res/grad_program/index.html 
 
 
 programis materialur – teqnikuri baza: 
 
konfliqtebis analizisa da marTvis samagistro programas  ekuTvnis:  

 240-e samuSao oTaxi (Tsu II კორპუსი), romelSi tardeba saleqcio kursebi magistrebTan da 
mecadineobebi doqtorantebTan.  

 239-e auditoria (Tsu II კორპუსი),  romelic datvirTuliა magistrebis saswavlo cxriliT. oTaxSi 
arsebuli inventari ekuTvnis universitets. 

 konfliqtologiis პროგრამას aqvs ტექნიკური აღჭურვილობა, კომპიუტერები, მინი ბიბლიოთეკა ინგლისურ, 

რუსულ და ქართულ  ენებზე. 
 

 
 

 
 
 

saswavlo gegma 
 

fakulteti: socialur da politikur mecnierebaTa 

http://icar.gmu.edu/
http://www.american.edu/sis/programs/MA-IPCR-and-Teaching.cfm
http://www.inform.umd.edu/EdRes/Topic/Diversity/Response/UM/articles/out.html
http://www.pon.harvard.edu/category/dispute-resolution-directory/
http://www.sais-jhu.edu/academics/functional-studies/conflict-management/courses.htm
http://www.du.edu/con-res/grad_program/index.html
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instituti / departamenti / kaTedra / mimarTuleba: interdisciplinuri departamenti 
 
 

saswavlo programis saxelwodeba: konfliqtis analizi da marTva 
 
 

swavlebis safexuri:  magistratura 
 

 
 
 

akademiuri sabWos mier saswavlo programis damtkicebis TariRi, dadgenilebis nomeri: 2011 წლის 29 ივნისი, #57 

დადგენილება 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის დამტკიცება: აკადემიური საბჭოს მიერ საგანმანათლებლო პროგრამაში ცვლილებისა  და 

დამატებების შეტანის შესახებ დადგენილება N 137/2015,  28 დეკემბერი 2015. 

  

saswavlo programis amoqmedebis TariRi (saswavlo weli):  2011-2012 saswavlo weli  

 

 

პროგრამის სტრუქტურა (მაგისტრატურა) 
 

 

საფაკულტეტო კურსები/მოდულები 120კრედიტი (ECTS) 

საფაკულტეტო (საბაზისო) სავალდებულო  კურსები/მოდულები  -  60 კრედიტი (ECTS) 
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№ სასწავლო კურსის დასახელება 
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      საგანზე 

     დაშვების 

    წინაპირობა 

 

 

სწავლების სემესტრი ლექტორი/ 

ლექტორები 

 

ლ
ექ

ც
ი

ა 

სა
მუ

შა
ო

 ჯ
გ

უ
ფ

ი
/ 

პრ
აქ

ტ
ი

კუ
მი

 

I II III 

 

 

1 შესავალი 

კონფლიქტოლოგიაში 1 

5 30 30 58 7 წინაპირობის 

გარეშე 

√   გუგული მაღრაძე 

2 აღმოსავლეთის და 

დასავლეთის 

ცივილიზაციები 

5 15 30 75 5 წინაპირობია 

გარეშე 

√   ნოდარ ბელქანია 

3 კონფლიქტების ანალიზი 

და მოგვარების 

ალტერნატიული გზები 1 

5 15 30 75 5 წინაპირობის 

გარეშე 

√   რევაზ ჯორბენაძე 

4 სოციალური კვლევის 

თვისებრივი მეთოდები 

5 15 30 75 5 წინაპირობის 

გარეშე 

√   მარინა ბურძენიძე 

5 შესავალი 

კონფლიქტოლოგიაში 2 

5 30 30 58 7 შესავალი 

კონფლიქტოლოგ

იაში 1 

 √  გუგული მაღრაძე 

6 კონფლიქტების ანალიზი 

და მოგვარების 

ალტერნატიული გზები 2 

5 15 30 75 5 კონფლიქტების 

ანალიზი და 

მოგვარების 

 √  რევაზ ჯორბენაძე 
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ალტერნატიული 

გზები 1 

7 სოციალური კვლევის 

რაოდენობრივი 

მეთოდები 

5 15 30 75 5 სოციალური 

კვლევის 

თვისებრივი 

მეთოდები 

 √  მარინა ბურძენიძე 

8 საერთაშორისო 

უსაფრთხოების 

პრობლემები 

5 15 30 74 6 შესავალი 

კონფლიქტოლოგ

იაში 1 

 √  ვახტანგ მაისაია 

9 მშვიდობის მშენებლობა 5 30 30 58 7 სესავალი 

კონფლიქტოლოგ

იაში 1 და 2 

  √ გუგული მარრაძე 

10 კონფლიქტების 

გლობალური კონტექსტი 

5 30 30 58 7 შესავალი 

კონფლიქტოლოგ

იაში 1 და 2 

  √ გუგული მაღრაძე 

11 საერთაშორისო 

კონფლიქტები 

5 30 30 60 5 კონფლიქტების 

ანალიზი და 

მოგვარების 

ალტერნატიული 

გზები 1 და 2 

  √ ლაშა ტუღუში 

12 SPSS 5 15 15 90 5 სოციალური 

კვლევის 

თვისებრივი 

მეთოდები; 

სოციალური 

კვლევის 

რაოდენობრივი 

მეთოდები 

  √ ივანე კეჭაყმაძე 
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საფაკულტეტო (საბაზისო) არჩევითი  კურსები/მოდულები  - 40 კრედიტი (ECTS) 

13 პროექტის მართვა 5 15 30 75 5 წინაპირობის 

გარეშე 

√   ქეთევან ვასაძე 

14 სამართლის საფუძვლები 5 30 15 75 5 წინაპირობის 

გარეშე 

√   დიმიტრი გეგენავა 

15 სოციალური ფსიქოლოგია 5 15 30 75 5 წინაპირობის 

გარეშე 

 √  ლია ჩხიკვისვილი 

16 სპეციალიზირებული  

ინგლისური ენა 1 

5 15 30 75 5 წინაპირობის 

გარეშე 

 √  დარეჯან აფციაური 

17 პოლიტიკური 

კონფლიქტების მართვა 

5 15 30 75 5 შესავალი 

კონფლიქტოლოგ

იაში 1 

 √  რევაზ ჯორბენაძე 

18 მედიაცია 5 15 30 75 5 კონფლიქტების 

ანალიზი და 

მოგვარების 

ალტერნატიული 

გზები 1 და 2 

  √ რევაზ ჯორბენაძე 

19 საქართველოს საგარეო და 

თავდაცვის პოლიტიკა 

5 15 30 74 6 წინაპირობის 

გარესე 

  √ ვახტანგ მაისაია 

20 ომი, ძალადობა და 

კონფლიქტის მოგვარება 

5 15 30 75 5 წინაპირობის 

გარეშე 

  √ რევაზ ჯორბენაძე 

21 კონფლიქტის პრევენცია 

და მართვა 

საგანმანათლებო 

სისტემაში 

5 30 30 58 7 შესავალი 

კონფლიქტოლოგ

იაში 

  √ ქერთევან ვასაძე 

22 სპეციალიზირებული 5 15 30 75 5 ინგლისური ენა 1   √ დარეჯან აფციაური 



13 

 

konfliqtebis analizi da marTva 
Conflict Analysis and Management   
samagistro programa 

 

 

ინგლისური ენა 2  (სპეციალური 

ინგლისური ენა) 

თავისუფალი  კურსები/მოდულები  - 20 კრედიტი (ECTS) 

 

სამაგისტრო ნაშრომი - 30 კრედიტი (ECTS) 

 

 

 

 

 

 
programis xelmZRvanelis(ebis) xelmowera ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

fakultetis xarisxis uzrunvelyofis samsaxuris ufrosis xelmowera –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 

fakultetis saswavlo procesis marTvis samsaxuris ufrosis xelmowera ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

fakultetis dekanis xelmowera –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

universitetis xarisxis uzrunvelyofis samsaxuris ufrosis xelmowera –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 

TariRi –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––      

 

 
                                        fakultetis beWedi  

 


