
                                                                                                                             
ფორმა 1

სასწავლო გეგმა

ფაკულტეტი: სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ინსტიტუტი / დეპარტამენტი / კათედრა / მიმართულება: ჟურნალისტიკის მიმართულება
საბაკალავრო (დიპლომირებული მედიკოსის) პროგრამის სახელწოდება: ჟურნალისტიკა
პროგრამის ხელმძღვანელი / კოორდინატორი: პროფესორი მარინა ვაშაყმაძე
აკადემიური საბჭოს მიერ პროგრამის დამტკიცების თარიღი, დადგენილების ნომერი:
პროგრამის ამოქმედების თარიღი (სასწავლო წელი): 2010-2011 წწ.

საფაკულტეტო სასწავლო კურსები / მოდულები
საფაკულტეტო (საბაზისო) სავალდებულო სასწავლო კურსები / მოდულები

კოდი კურსის/მოდულის 
სახელწოდება

ECTS
კრედიტები

საკონტაქტო / 
დამოუკიდებელი
მუშაობის
საათების 
რაოდენობა

საგანზე/მოდულზე
დაშვების წინაპირობა

სწავლების სემესტრი
(შემოდგომის/გაზაფხულის)

ლექტორი/ლექტორები

1. შესავალი 
სოციალურ
კვლევის 
მეთოდებში

5 30/95 ერთი რომელიმე შესავალი 
კურსი 7 არჩევითი 
შესავალი კურსიდან: 
ფსიქოლოგიის შესავალი, 
სოციოლოგიის შესავალი, 
სოციალური მუშაობის 
შესავალი, 
საზოგადოებრივი 
გეოგრაფიის შესავალი, 
პოლიტიკური 
მეცნიერების შესავალი, 
საერთაშორისო 
ურთიერთობების 
შესავალი, ჟურნალისტიკის 
შესავალი

შემოდგომის/გაზაფხულის ნათელა დონაძე
შორენა თურქიშვილი
მარინა ბურძენიძე

2. სტატისტიკა 1 5 60/65 წინაპირობები არ გააჩნია შემოდგომის ო. ფურთუხია
ო. ღლონტი
ბ. დოჭვირი
ვ. კვარაცხელია
ზ. ზერაკიძე
გ. სოხაძე
პ. ბაბილუა
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ზ. ხეჩინაშვილი
ს. ელოშვილი
ა. ედიბერიძე
ვ. ჯაოშვილი
ქ. მანჯგალაძე
მ. ფაცაცია
ნ. კეკელია

3. ინგლისური ენა 1 5 45/80 ინგლისური ენის ცოდნა  
A2 დონეზე

შემოდგომის/გაზაფხულის რუსუდან ცუცუნაშვილი

4. ინგლისური ენა 2 5 45/80 ინგლისური ენის ცოდნა  
B1 დონეზე

შემოდგომის/გაზაფხულის რუსუდან ცუცუნაშვილი

საფაკულტეტო (საბაზისო) არჩევითი სასწავლო კურსები / მოდულები
კოდი კურსის/მოდული

ს სახელწოდება
ECTS
კრედიტები

საკონტაქტო / 
დამოუკიდებელი
მუშაობის
საათების 
რაოდენობა

საგანზე/მოდულზე
დაშვების წინაპირობა

სწავლების სემესტრი
(შემოდგომის/გაზაფხულის)

ლექტორი/ლექტორები

1. ანთროპოლოგია 5 30/95 წინაპირობები არ გააჩნია გაზაფხულის ლალი სურმანიძე
2. გამოყენებითი 

ეკონომიკა
5 30/95 წინაპირობები არ გააჩნია შემოდგომის მაია გონაშვილი

თამარ დოლბაია
3. აკადემიური წერა 5 30/95 სტუდენტი უნდა 

ფლობდეს ქართულ ენას
შემოდგომის/გაზაფხულის ხათუნა მარწყვიშვილი

4. ლოგიკა 5 60/65 წინაპირობები არ გააჩნია შემოდგომის/გაზაფხულის ლერი მჭედლიშივლი;
ნინო თომაშვილი

5. ფსიქოლოგიის 
შესავალი

5 30/95 წინაპირობები არ გააჩნია შემოდგომის/გაზაფხულის მაია მესტვირიშვილი
გიორგი ყიფიანი

6. შესავალი 
სოციალური 
მუშაობაში

5 30/95 წინაპირობები არ გააჩნია შემოდგომის/გაზაფხულის ნათია ბერძენიშვილი

7. საზოგადოებრივი 
გეოგრაფიის 
შესავალი

5 45/80 წინაპირობები არ გააჩნია შემოდგომის/გაზაფხულის იოსებ სალუქვაძე
ბადრი წერეთელი
თამარ დოლბაია

8. შესავალი
პოლიტიკური
მეცნიერებაში

5 45/80 წინაპირობები არ გააჩნია შემოდგომის/გაზაფხულის მ. მაცაბერიძე
გ.ჟორჟოლიანი
ს.დუნდუა
ზ.აბაშიძე

9. სოციოლოგიის 
შესავალი

5 45/80 წინაპირობები არ გააჩნია შემოდგომის/გაზაფხულის მარინა ბურძენიძე
ლია წულაძე
იაგო კაჭკაჭიშვილი
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ამირან ბერძენიშვილი
ნათელა დონაძე

10. საერთაშორისო 
ურთიერთობის 
შესავალი

5 60/65 წინაპირობები არ გააჩნია შემოდგომის/გაზაფხულის ზურაბ დავითაშვილი
ეკა აკობია
თორნიკე თურმანიძე
სერგი კაპანაძე
სოფო პეტრიაშვილი

სპეციალობის (სპეციალიზაციის) სავალდებულო კურსები / მოდულები
კოდი კურსის/მოდული

ს სახელწოდება
ECTS
კრედიტები

საკონტაქტო / 
დამოუკიდებელი
მუშაობის
საათების 
რაოდენობა

საგანზე/მოდულზე
დაშვების წინაპირობა

სწავლების სემესტრი
(შემოდგომის/გაზაფხულის)

ლექტორი/ლექტორები

1. ქართული ენა 10 150/100 წინაპირობები არ გააჩნია შემოდგომა და გაზაფხული ვ. იმნაიშვილი
ომიაძე
რ.ზექალაშვილი

2. ჟურნალისტიკის 
შესავალი

5 45/80 წინაპირობები არ გააჩნია გაზაფხული ან შემოდგომა ნ.ტალახაძე
მ.წერეთელი

3. მასკომუნიკაციის 
შესავალი

5 45/80 წინაპირობები არ გააჩნია გაზაფხული ან შემოდგომა ე.იბერი
ნ.ნერგაძე

4. ახალი ამბების 
ჟურნალისტიკა

10 90/160 ჟურნალისტიკის შესავალი გაზაფხული და შემოდგომა მ.ვაშაყმაძე
დ.ოსეფაშვილი

5. ქართული 
ჟურნალისტიკის 
ისტორია

5 60/65 ჟურნალისტიკის შესავალი გაზაფხული ან შემოდგომა მ.შამილიშვილი
დ.ოსეფაშვილი

6. საპრეზენტაციო 
უნარები და 
კომპიუტერული 
პროგრამები

5 30/95 ჟურნალისტიკის შესავალი გაზაფხული ან შემოდგომა მ.ხიზანიშვილი
ნ.კუპრაშვილი
ი.ღვინერია

7. ბეჭდური მედია 5 75/50 ჟურნალისტიკის შესავალი
ახალი ამბების 
ჟურნალისტიკა
ქართული ჟურნალისტიკის 
ისტორია
საზღვარგარეთის მედია

გაზაფხული ან შემოდგომა ლ.ტუღუში
ზ.ქორიძე
დ.ოსეფაშვილი

8. ახალი მედია 5 60/65 ჟურნალისტიკის შესავალი
ქართული ჟურნალისტიკის 

გაზაფხული ან შემოდგომა მ.ხიზანიშვილი
გ.ლომსაძე
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ისტორია
ახალი ამბების 
ჟურნალისტიკა
საზღვარგარეთის მედია

ნ.კუპრაშვილი

9. მედიის კვლევის 
მეთოდები

5 45/80 ქართული ჟურნალისტიკის 
ისტორია
ახალი ამბების 
ჟურნალისტიკა
საზღვარგარეთის მედია

გაზაფხული ან შემოდგომა ს.ჭაავა

10. მედიასამართალი 
და 
თვითრეგულირებ
ა

5 45/80 ჟურნალისტიკის შესავალი
ახალი ამბების 
ჟურნალისტიკა

გაზაფხული ან შემოდგომა ს.სუბარი

11. მედიამენეჯმენტი 5 45/80 ჟურნალისტიკის შესავალი
ახალი ამბების 
ჟურნალისტიკა

გაზაფხული ან შემოდგომა დ.გოგიჩაიშვილი

12. სამაუწყებლომედ
ია
(ტელევიზია)

5 75/50 ახალი ამბების 
ჟურნალისტიკა
ახალი მედია
ბეჭდური მედია

გაზაფხული ან შემოდგომა გ.ჩართოლანი
ხ.კაჭარავა

13. სამაუწყებლო 
მედია(რადიო)

5 75/50 ახალი ამბების 
ჟურნალისტიკა
ახალი მედია
ბეჭდური მედია

გაზაფხული ან შემოდგომა თ.მჟავანაძე

სპეციალობის (სპეციალიზაციის) არჩევითი კურსები / მოდულები
კოდი კურსის/მოდულის 

სახელწოდება
Eჩთშ
კრედიტები

საკონტაქტო / 
დამოუკიდებელი
მუშაობის
საათების 
რაოდენობა

საგანზე/მოდულზე
დაშვების წინაპირობა

სწავლების სემესტრი
(შემოდგომის/გაზაფხულის)

ლექტორი/ლექტორები

1. ეკონომიკის 
გაშუქება

5 30/95 ახალი ამბების 
ჟურნალისტიკა
ბეჭდური მედია
ანალიზი და 
თვალსაზრისი

გაზაფხული ან შემოდგომა გ.კალანდაძე

2. კონფლიქტების 
გაშუქება

5 45/80 ახალი ამბების 
ჟურნალისტიკა

გაზაფხული ან შემოდგომა ნ.ჟიჟილაშვილი
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ბეჭდური მედია
ანალიზი და 
თვალსაზრისი

3. სოციალური 
საკითხების გაშუქება

5 60/65 ახალი ამბების 
ჟურნალისტიკა
ბეჭდური მედია
ანალიზი და 
თვალსაზრისი

გაზაფხული ან შემოდგომა ხ.ჩარკვიანი
მ.მემანიშვილი

4. ბავშვთა საკითხების 
გაშუქება

5 60/65 ახალი ამბების 
ჟურნალისტიკა
ბეჭდური მედია
ანალიზი და 
თვალსაზრისი

გაზაფხული ან შემოდგომა ნ.ჭალაგანიძე

5. კულტურის და 
ხელოვნების 
გაშუქება

5 30/95 ახალი ამბების 
ჟურნალისტიკა
ბეჭდური მედია
ანალიზი და 
თვალსაზრისი

გაზაფხული ან შემოდგომა   ხ.კაჭარავა
მ.ტორაძე

6. სამხედრო 
საკითხების გაშუქება

5 30/95 ახალი ამბების 
ჟურნალისტიკა
ბეჭდური მედია
ანალიზი და 
თვალსაზრისი

გაზაფხული ან შემოდგომა კ.ლიკლიკაძე

7. ინტეგრირებული 
მარკეტინგკომუნიკა
ციები

5 30/95 ჟურნალისტიკის შესავალი
ახალი ამბების 
ჟურნალისტიკა
საზღვარგარეთის მედია

გაზაფხული ან შემოდგომა ნ.ნერგაძე
ე.ბასილაია

8. ანალიზი და 
თვალსაზრისი

5 60/65 ჟურნალისტიკის შესავალი
ახალი ამბების 
ჟურნალისტიკა

გაზაფხული ან შემოდგომა მ.გერსამია
ი.ანთაძე

9. საგამოძიებო 
ჟურნალისტიკა

5 60/65 ჟურნალისტიკის შესავალი
ახალი ამბების 
ჟურნალისტიკა
საზღვარგარეთის მედია

გაზაფხული ან შემოდგომა მ.მემანიშვილი
ნ.ზურიაშვილი

10. მეტყველების 
კულტურა

5 60/65 ჟურნალისტიკის შესავალი გაზაფხული ან შემოდგომა ი.ფოფხაძე
მ.მირცხულავა

11. ფოტოჟურნალისტიკ
ა

5 60/65 ჟურნალისტიკის შესავალი გაზაფხული ან შემოდგომა ნ.გრიგალაშვილი

12. ჟურნალისტიკა და 5 60/65 ჟურნალისტიკის შესავალი გაზაფხული ან შემოდგომა მ.ლომიძე
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13. ხელოვნების 
ისტორია

5 45/80 ჟურნალისტიკის შესავალი გაზაფხული ან შემოდგომა გ.ბუღაძე

14. საზღვარგარეთის 
მედია

5 45/80 წინაპირობები არ გააჩნია გაზაფხული ან შემოდგომა გ.ლომსაძე
რ.დანელია

15 საბაკალავრო 
ნაშრომი

5 გაზაფხული

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:


