
       კრედიტების განაწილება 
საკონტაქტო/ 

დამოუკიდებელ 

ი მუშაობის 

საათების 

რაოდენობა 

სასწავლო კურსის 
სტატუსი: 

სავალდებულო, 

არჩევითი 

ლექტორი/ 

ლექტორები 
კრედიტები 

ს საერთო 

რაოდენობა 
სასწავლო კურსის დასახელება № სემესტრები 

       I II III IV 
        

სავალდებულო კურსები (35 ECTS) 

1.1 აკადემიური წერა, პრეზენტაციის უნარები და 

მონაცემთა ბაზები 
სავალდებულო 30 / 95 

 

ა.რეხვიაშვილი 5 X    

1.2 შესავალი ფემინისტურ თეორიებში სავალდებულო 30 / 95 მ. ბადაშვილი 5 X    

1.3 სოციალური კვლევის თვისებრივი მეთოდები (ერთად 

„ევრაზიის და კავკასიის კვლევების“ პროგრამასთან) 
სავალდებულო 30 / 95 

 

თ. ხუნწარია 5 X    

1.4 ფემინისტური ფილოსოფია სავალდებულო 30 / 95 თ. ცხადაძე 5  X   

1.5 ქალთა უფლებების ისტორიული ასპექტები სავალდებულო 30 / 95 თ. საბედაშვილი 5  X   

1.6 კვლევითი სემინარი სავალდებულო 30 / 95 ნ. არჯევანიძე 5   X  

1.7 სასწავლო პრაქტიკა სავალდებულო 125 ორგანიზაცია 5   X  

 კრედიტების რაოდენობა სავალდებულო კურსებში სემესტრების მიხედვით  15 10 10  

 

 

 

სასწავლო გეგმა 

 
ფაკულტეტი: სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 

ინსტიტუტი / დეპარტამენტი / კათედრა / მიმართულება: გენდერის კვლევის ინსტიტუტი 

სასწავლო პროგრამის სახელწოდება: სამაგისტრო პროგრამა გენდერის კვლევა  

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა 

სასწავლო პროგრამის ხელმძღვანელი / კოორდინატორი: თამარ საბედაშვილი, თსუ-ს სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი 

აკადემიური საბჭოს მიერ სასწავლო პროგრამის დამტკიცების თარიღი, დადგენილების ნომერი: 2013 წლის 9 სექტემბერი, № 100/2013 

 
სასწავლო პროგრამის ამოქმედების თარიღი (სასწავლო წელი):  2013-2014 

 
პროგრამის სტრუქტურა 



 

 

არჩევითი კურსები (55 ECTS) 

2.1 გენდერი და შრომა არჩევითი 30 / 95 ლ. ქირია 5 X    

2.2 გენდერული თანასწორობა ეკონომიკურ პოლიტიკაში არჩევითი 30 / 95 ჩ. ჯაში 5 X    

2.3 გენდერი და ნაციონალური სახელმწიფო არჩევითი 30 / 95 ა. რეხვიაშვილი 5 X    

2.4 საჯარო პოლიტიკის ანალიზი (სახელმწიფო მართვისა 

და საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამიდან) 
არჩევითი 30 / 95 

 

ნ. მაჭარაშვილი 5 X    

2.5 ომი და გენდერი – ქალთა მეხსიერება არჩევითი 30 / 95 ე. ნოღაიდელი 5 X    

2.6 ქალთა უფლებები არჩევითი 30/95 ბ. პატარაია 5 X    

2.7 აგენტობა, სუბიექტურობა და ცვლილება არჩევითი 30 / 95 მ. ბადაშვილი 5  X   

2.8 ლიტერატურის ფემინისტური კრიტიკა არჩევითი 30/95 ს. ცოფურა-შვილი 5  X   

2.9 გენდერი და იძულებითი გადაადგილება არჩევითი 30 / 95 ნ. არჯევანიძე 5  X   

2.10 მასკულინობის კვლევა არჩევითი 30 / 95 თ. მელაშვილი 5  X   

2.11 ქუირ თეორია და პრაქტიკა არჩევითი 30 / 95 ა. რეხვიაშვილი 5  X   

2.12 გენდერი და ფსიქოანალიზი არჩევითი 30 / 95 მ. ჩიტაშვილი 5  X   

2.13 კულტურა და იდენტობები ცვალებად საზოგადოებაში 

(„ევრაზიის და კავკასიის კვლევების“ სამაგისტრო 

პროგრამასთან ერთად) 

არჩევითი 30 / 95  
ლ. წულაძე 

5  X   

2.14 საბჭოთა კავშირის იტორია („ევრაზიის და კავკასიის 

კვლევების“ პროგრამიდან) 
არჩევითი 30 / 95 

 

ტ. ბლოველტი 5  X   

2.15 გენდერის სოციალურ-პოლიტიკური თეორია და 

პრაქტიკა (სოციოლოგიის სამაგისტრო პროგრამიდან) 
არჩევითი 30 / 95  

ლ. გაფრინ-დაშვილი 
5  X   

2.16 
 

გენდერი და მიგრაცია 
არჩევითი 30/95  

თ. ზურაბიშვილი 
5  X   

2.17 მასკულინობა და ფემინურობა შუა საუკუნეების 

ევროპულ კულტურაში 
არჩევითი 30/95 

 

თ. ცოფურაშვილი 5   X  

2.18 გენდერი ვიზუალურ ხელოვნებაში არჩევითი 30 / 95 ს. ცოფურაშვილი 5   X  

2.19 გენდერულად სენსიტური საჯარო პოლიტიკა და 

ადმინისტრირება (სახელმწიფო მართვისა და საჯარო 

პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამიდან) 

არჩევითი 30 / 95  
ნ. არჯევანიძე 

5   X  

2.20 გენდერი და სოციალისტური სახელმწიფო არჩევითი 30 / 95 ნ. არჯევანიძე 5   X  

2.21 გენდერი და განვითარება არჩევითი 30 / 95 თ. საბედაშვილი 5   X  



 

 

2.22 ფემინიზმი და პოსტკოლონიალიზმი არჩევითი 30 / 95 თ. მელაშვილი 5   X  

2.23 სუბკულტურის სოციოლოგია (ანთროპოლოგიის 

სამაგისტრო პროგრამიდან) 
არჩევითი 30 / 95 

 

ლ. წულაძე 5   X  

 კრედიტების რაოდენობა არჩევით კურსებში სემესტრების მიხედვით  30 50 35  

3.1 სამაგისტრო ნაშრომი    30    X 

  კრე დიტე ბის  საე რთ ო  რ აოდ ენ ომა  120 30 30 30 30 
 

 
პროგრამის ხელმძღვანელის(ების) 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 



 


