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პროგრამის ხელმძღვანელი / თანახელმძღვანელი / კოორდინატორი: პროფესორები იოსებ სალუქვაძე და გიორგი გოგსაძე 
 

აკადემიური საბჭოს მიერ პროგრამის დამტკიცების თარიღი, დადგენილების ნომერი:  

პროგრამის ამოქმედების თარიღი (სასწავლო წელი): 2012/13 სასწავლო წელი 

 

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით – 240 კრედიტი 

მათ შორის: 

 საფაკულტეტო სასწავლო კურსები: 40 კრედიტი  

 ძირითადი სპეციალობა 120 კრედიტი. მიმართულება სტუდენტს სთავაზობს პროგრამას, რომელშიც შედის 24 სასწავლო 

კურსი, ჯამში  165 კრედიტი. სტუდენტი ვალდებულია შუასრულოს 120 კრედიტი,  მათ შორის 70 კრედიტი სავალდებულო და 

50 კრედიტი არჩევითი კურსებიდან.  

 დამატებითი სპეციალობა ან სხვა სასწალო კომპონენტები - 80 კრედიტი, მათ შორის დამატებითი სპეციალობა 60 კრედიტი და 

თავისუფალი კურსები - 20 კრედიტი. იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტი არ აირჩევს დამატებით სპეციალობას მას უფლება აქვს 

60 კრედიტი შეასარულოს მისი შეხედულებისამებრ სხვა სასწავლო კურსების ხარჯზე.   

 

 

№ 

  სასწავლო კურსის დასახელება 
 

სასწავლო კურსის 

სტატუსი: 

სავალდებულო, 

არჩევითი 

საკონტაქტო/ 

დამოუკიდებ

ელი 

მუშაობის 

საათების 

რაოდენობა 

ლექტორი/ 

ლექტორები 

კრედიტ. 

საერთო 

რაოდენო

ბა 

კრედიტების განაწილება 

სემესტრები 

საშემოდ. საგაზაფხ. 

1.  sazogadoebrivi geografiis 
Sesavali 

სავალდებულო 30/90 პროფ. იოსებ 

სალუქვაძე, ას.-

პროფ. ბადრი 

წერეთელი და 

თამარ დოლბაია 

5 X an X 



2.  Sesavali geoinformaciul 
sistemebSi 

სავალდებულო 60/65 ასისტ.-პროფ. 

ვლადიმერ ჩხაიძე 

5 Xან X 

3.  ekonomikuri da socialuri 
kartografia 

სავალდებულო 45/80 მოწვ. ლექტ. 

გულიკო 

ლიპარტელიანი 

5 X  

4.  inglisuri ena III, IV, V, VI სავალდებულო 60/65 ენის ცენტრის 

ლექტორები 

20 X 
X 

5.  zogadgeografiuli savele-
sawarmoo praqtika  

სავალდებულო 90/35 ას.-პროფ. გიორგი 

კვინიკაძე და  

ბადრი წერეთელი 

5  
X (ivlisi) 

6.  zogadi fizikuri geografia სავალდებულო 60/65 ასოც.-პროფ. თამარ 

დოლბაია 

5 X X 

7.  akademiuri wera სავალდებულო 30/95 ნიშნავს 

ფაკულტეტი 

5 X  ან 
X 

8.  saqarTvelos sazogadoebrivi 
geografia 

სავალდებულო 60/65 ასოც. პროფესორი 

ია იაშვილი 

5 Xან 
X 

9.  sazogadoebrivi geografia da 
socialuri Teoriebi 

სავალდებულო 30/95 ასოც. პროფ. ამირან 

ბერძენიშვილი 

5 X 
 

10.  turizmisa da rekreaciuli 
geografiis safuZvlebi, msoflio 
turizmis geografia  

სავალდებულო-

არჩევითი 

90/160 ასოც. პროფ. ნინო 

პავლიაშვილი 

10 Xან X 

11.  mosaxleobis geografia სავალდებულო-

არჩევითი 

90/160 პროფესორი 

გიორგი გოგსაძე 

10 Xან X 

12.  ekonomikuri geografiis 
safuZvlebi da msoflio 
meurneobis geografia 

სავალდებულო-

არჩევითი 

90/160 ასოც. პროფ. მარინე 

ბოკერია 

10  X 

13.  kulturis geografia სავალდებულო-

არჩევითი 
30/95 ასისტ. პროფ. 

ბადრი წერეთელი 

5  X 

14.  istoriuli da politikuri 
geografia 

სავალდებულო-

არჩევითი 

90/160 პროფ. ზურაბ 

დავითაშვილი 

10 Xან X 

15.  regionis kompleqsur-
geografiuli kvleva  

სავალდებულო-

არჩევითი 

90/35 ასოც პროფ. მარინე 

ბოკერია და პროფ. 

გიორგი გოგსაძე 

5  X (ivlisi) 



16.  მსოფლიოს qalaqebi: 

geourbanistikის საფუძვლები 
სავალდებულო-

არჩევითი 

60/65 პროფესორი იოსებ 

სალუქვაძე 

5 X  

17.  msoflios regionebisa da 
qveynebis sazogadoebrivi 
geografia 

სავალდებულო-

არჩევითი 

90/160 ასოც. პროფ. 

ვალერი მელიქიძე 

10  X 

18.  axlo aRmosavleTis geografia სავალდებულო-

არჩევითი 
60/65 პროფესორი რევაზ 

გაჩეჩილაძე 

5 Xან X 

19.  postsabWoTa sivrcis geografia სავალდებულო-

არჩევითი 
60/65 ასოც. პროფ. მარინე 

ბოკერია 

5 Xან X 

20.  საზოგადოების  განვითარება და 

ბუნებრივი გარემო 

სავალ/არჩევითი 60/65 ასოც. პროფ. 

ვალერი მელიქიძე 

5  X 

21.  სივრცე, პოლიტიკა, იდენტობა სავალდებულო-

არჩევითი 

60/65 პროფ.  

გიორგი გოგსაძე 

5  X 

22.  გეოეკონომიკა სავალდებულო-

არჩევითი 

60/65 ასისტ.-პროფ. 

გიორგიკვინიკაძე 

5  X 

23.  საქართველო მსოფლიო კონტექსტში სავალდებულო-

არჩევითი 

60/65 პროფესორი რევაზ 

გაჩეჩილაძე 

5  X 

24.  ეთნოტერიტორული კონფლიქტი და 

თანაარასებობა ცენტრალურ 

ევრაზიასა და ახლო აღმოსავლეთში 

სავალდებულო-

არჩევითი 

30/90 mowveuli 
ucxoeli 
profesori b. 
rezvani 

   

25.  sabakalavro naSromi სავალდებულო 0/250  10 Xან X 

 სულ - Major    120   

 
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:  



 


