
იდენტური 

კოეფიციენტების 

შემთხვევაში უსდ-ს 

მიერ განსაზღვრული 

გამოცდის 

პრიორიტეტი

სამაგისტრო პროგრამის 

დასახელება, რომელზედაც 

შესაბამის წელს მოხდება 

მაგისტრანტობის კანდიდატთა 

მიღება

სამაგისტრო პროგრამის 

შესაბამისი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამული 

მიმართულება

მისანიჭებელი 

კვალიფიკაციის 

დასახელება

აკრედიტებულია თუ 

ავტორიზებულია
დაფინანსება
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ფილოსოფია
ჰუმანიტარული 

მეცნიერებანი

ფილოსოფიის 

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 8  100 100

საქართველოს ისტორია
ჰუმანიტარული 

მეცნიერებანი

საქართველოს 

ისტორიის 

მაგისტრი

აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 7  100 100

ახალი და უახლესი 

ისტორია
ჰუმანიტარული 

მეცნიერებანი

ისტორიის 

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 6  100 100

ქრისტიანობის ისტორია
ჰუმანიტარული 

მეცნიერებანი

ქრისტიანობის 

ისტორიის 

მაგისტრი

აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 0  100 100

ძველი ენები და 

ცივილიზაციები
ჰუმანიტარული 

მეცნიერებანი

სიძველეთმცოდნეო

ბის მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 0  100 100

ინტერკულტურული 

კვლევები ძველ და შუა 

საუკუნეების ისტორიაში

ჰუმანიტარული 

მეცნიერებანი

ისტორიის 

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 0  100 100

მედიევისტიკა
ჰუმანიტარული 

მეცნიერებანი

შუა საუკუნეების 
კვლევების 
მაგისტრი

აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 5  100 100

არქეოლოგია
ჰუმანიტარული 

მეცნიერებანი

არქეოლოგიის 

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 5  100 100

ეთნოლოგია
ჰუმანიტარული 

მეცნიერებანი

ეთნოლოგიის 

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 5  100 100

ზოგადი და გამოყენებითი 

ენათმეცნიერება
ჰუმანიტარული 

მეცნიერებანი

ლინგვისტიკის 

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 5  100 100

ქართველური 

ენათმეცნიერება
ჰუმანიტარული 

მეცნიერებანი

ქართველური 

ენათმეცნიერების 

მაგისტრი

აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 5  100 100

ქართული ლიტერატურა
ჰუმანიტარული 

მეცნიერებანი

ფილოლოგიის 

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 14  100 100

სამაგისტრო გამოცდის ტესტის 

ნაწილებისათვის განსაზღვრული 

კოეფიციენტები

საკონტაქტო პირი (გვარი, სახელი, ტელეფონი, ელფოსტა) თამარ ვეფხვაძე, ტელ: +995 32 229 08 15, ელ-ფოსტა: tamar.vepkhvadze@tsu.ge 

უსდ-ს მიერ განსაზღვრული 

გამოცდის/გამოცდებისთვის 

კოეფიციენტების განაწილება

გვერდი №1

ხელმძღვანელი პირების ჩამონათვალი (გვარი, სახელი, ტელეფონი, ელფოსტა)

სპეციალური პირობები მაგისტრანტობის კანდიდატთათვის

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სამართლებრივი ფორმა:

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სრული დასახელება:

ვლადიმერ პაპავა, ელ-ფოსტა: rector@tsu.ge  

სამაგისტრო პროგრამაზე 

ჩასაბარებელი შესაბამისი ტესტის 

ტიპი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ., 1, 0179, ტელ: +995 32 222 02 41, ფაქსი: +995 32 222 51 07 

chancellery@tsu.ge

საფოსტო მისამართი და ტელეფონი, ფაქსი

ელფოსტა 

mailto:chancellery@tsu.ge


ანგლისტიკა
ჰუმანიტარული 

მეცნიერებანი

ინგლისური 

ფილოლოგიის 

მაგისტრი / 

ლექსიკოგრაფიის 

მაგისტრი / 

ბრიტანეთისმცოდნე

ობა

აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 14  100 100

გერმანული ფილოლოგია
ჰუმანიტარული 

მეცნიერებანი

გერმანული 

ფილოლოგიის 

მაგისტრი

აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 5  100 100

რომანული ფილოლოგია
ჰუმანიტარული 

მეცნიერებანი

ფრანგული 

ფილოლოგიის 

მაგისტრი/იტალიუ

რი ფილოლოგიის 

მაგისტრი/ესპანური 

ფილოლოგიის 

მაგისტრი

აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 7  100 100

ბერძნულ რომაული 

ფილოლოგია
ჰუმანიტარული 

მეცნიერებანი

კლასიკური 

ფილოლოგია / 

ბიზანტიური 

ფილოლოგია / 

ახალი ბერძნული 

ფილოლოგია

აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 5  100 100

სლავური ფილოლოგია
ჰუმანიტარული 

მეცნიერებანი

ფილოლოგიის 

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 0  100 100

სლავური ფილოლოგია
ჰუმანიტარული 

მეცნიერებანი

ფილოლოგიის 

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება რუსული 2250 5  100 100

თარგმანის თეორია და 

მთარგმნელობითი 

პრაქტიკა

ჰუმანიტარული 

მეცნიერებანი

ფილოლოგიის 

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 16  100 100

თარგმანი და 

კულტურათაშორისი 

ურთიერთობები 

(ქართული და ინგლისური 

ენების ბაზაზე)

ჰუმანიტარული 

მეცნიერებანი

თარგმანმცოდნეობი

ს მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 16  100 100

შუა საუკუნეების 

ქრისტიანული 

აღმოსავლეთის 

ფილოლოგია

ჰუმანიტარული 

მეცნიერებანი

ფილოლოგიის 

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 5  100 100

კავკასიოლოგია
ჰუმანიტარული 

მეცნიერებანი

კავკასიოლოგიის 

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 5  100 100

კავკასიოლოგია
ჰუმანიტარული 

მეცნიერებანი

კავკასიოლოგიის 

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება რუსული 2250 0  100 100

ამერიკისმცოდნეობა
ჰუმანიტარული 

მეცნიერებანი

ამერიკისმცოდნეობ

ის მაგისტრი 
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 5  100 100

რუსეთისმცოდნეობა
ჰუმანიტარული 

მეცნიერებანი

რუსეთისმცოდნეობ

ის მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 0  100 100

არაბისტიკა
ჰუმანიტარული 

მეცნიერებანი

არაბისტიკის

მაგისტრი 
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 6  100 100

ასირიოლოგია
ჰუმანიტარული 

მეცნიერებანი

ასირიოლოგიის 

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 0  100 100

ირანისტიკა
ჰუმანიტარული 

მეცნიერებანი

ირანისტიკის 

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 5  100 100

თურქული ფილოლოგია
ჰუმანიტარული 

მეცნიერებანი

თურქული 

ფილოლოგიის 

მაგისტრი

აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 5  100 100

ებრაულ-არამეული 

ფილოლოგია
ჰუმანიტარული 

მეცნიერებანი

ებრაულ-არამეული

ფილოლოგიის 

მაგისტრი

აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 5  100 100

ლიტერატურათმცოდნეობა, 

ტექსტოლოგია და 

სარედაქციო-

საგამომცემლო საქმე

ჰუმანიტარული 

მეცნიერებანი

ფილოლოგიის 

მაგისტრი 
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 14  100 100

კულტურული 

მემკვიდრეობა და 

თანამედროვეობა

ჰუმანიტარული 

მეცნიერებანი

ხელოვნებათმცოდნ

ე

ობის მაგისტრი / 

მუზეუმმცოდნეობი

ს მაგისტრი 

აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 7  100 100

სახვითი ხელოვნება ხელოვნება

სახვითი 

ხელოვნების 

მაგისტრი

აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 5  100 100



კულტურის კვლევები
ჰუმანიტარული 

მეცნიერებანი

კულტურის 

კვლევების 

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 0  100 100

კულტურული და 

სოციალური 

ანთროპოლოგია

ჰუმანიტარული 

მეცნიერებანი

ანთროპოლოგიის 

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 5  100 100

განათლების მეცნიერებები განათლება

განათლების

მეცნიერებების

მაგისტრი

აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 45  100 100

მასწავლებელთა განათლება განათლება

მასწავლებლის

განათლების

მაგისტრი

აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 10  100 100

კომპიუტერული 

მეცნიერება 

მათემატიკა, 
ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები, 

ფიზიკა

კომპიუტერული 

მეცნიერების 

მაგისტრი
აკრედიტებულია ფინანსდება ქართული 2250 21  35 5 7 10 13 65 65

ინფორმაციული სისტემები 

მათემატიკა, 
ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები, 

ფიზიკა

ინფორმაციული 

სისტემების 

მაგისტრი
აკრედიტებულია ფინანსდება ქართული 2250 12  35 5 7 10 13 65 65

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 

მათემატიკა, 
ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები, 

ფიზიკა

მაგისტრი 

ინფორმაციულ 

ტექნოლოგიებში
აკრედიტებულია ფინანსდება ქართული 2250 29  35 5 7 10 13 65 65

მათემატიკა 

მათემატიკა, 
ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები, 

ფიზიკა

მეცნიერებათა 

მაგისტრი 

მათემატიკაში
აკრედიტებულია ფინანსდება ქართული 2250 14  35 6 6 10 13 65 65

გამოყენებითი მათემატიკა 

მათემატიკა, 
ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები, 

ფიზიკა

მეცნიერებათა 

მაგისტრი 

გამოყენებით 

მათემატიკაში

აკრედიტებულია ფინანსდება ქართული 2250 11  35 6 6 10 13 65 65

ფუნდამენტური ფიზიკა 

მათემატიკა, 
ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები, 

ფიზიკა

ფიზიკის მაგისტრი 

(კონდენსირებული 

გარემოს 

ფიზიკა/ასტროფიზი

კა /პლაზმის 

ფიზიკა/ატომის 

ფიზიკა/ელემენტარ

ული ნაწილაკების 

ფიზიკა/არაწრფივი 

მოვლენების 

ფიზიკა)

აკრედიტებულია ფინანსდება ქართული 2250 8  35 8 5 10 12 65
წერითი -25 

ზეპირი - 40

გამოყენებითი ფიზიკა 

მათემატიკა, 
ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები, 

ფიზიკა

ფიზიკის მაგისტრი 

(მყარი სხეულების 

ფიზიკა/მიკრო და 

ნანო-ელექტ¬რო-

ნიკა/გამოყენებითი 

ელექტროდინამიკა/

რადიოფიზიკა/ 

ბირთვული 

ფიზიკა/გეოფიზიკა)

აკრედიტებულია ფინანსდება ქართული 2250 5  35 8 5 10 12 65
წერითი -25 

ზეპირი - 40

ქიმია 
საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი

ქიმიის მაგისტრი
აკრედიტებულია ფინანსდება ქართული 2250 5  35 8 5 10 12 65 65

ქიმიური ექსპერტიზა 
საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი

ქიმიის მაგისტრი, 

ქიმიური 

ექსპერტიზა

აკრედიტებულია ფინანსდება ქართული 2250 5  35 8 5 10 12 65 65



ბიოლოგია 
საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი

ბიოლოგიის 

მაგისტრი, 

(ბიომრავალფეროვნ

ება/ 

ბიოქიმია/ნეირო¬მე

ცნიერებები/განვითა

რების 

ბიოლოგია/მცენარე

თა ფიზიოლოგია/ 

მიკრობიოლოგია/ 

იმუნოლოგია/უჯრე

დული ბიოლოგია/ 

მოლეკულური 

ბიოლოგია/გენეტიკა

.)

აკრედიტებულია ფინანსდება ქართული 2250 6  35 12 8 9 6 65 65

ფიზიკური გეოგრაფია და 

გარემოს მდგრადი 

განვითარება 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი

გეოგრაფიის 

მაგისტრი აკრედიტებულია ფინანსდება ქართული 2250 13  35 10 5 15 5 65 65

გეომორფოლოგია, 

კარტოგრაფია და 

ლანდშაფტური დაგეგმარება 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი

გეოგრაფიის 

მაგისტრი
აკრედიტებულია ფინანსდება ქართული 2250 18  35 10 5 15 5 65 65

გეოლოგია 
საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი

გეოლოგიის 

მაგისტრი
აკრედიტებულია ფინანსდება ქართული 2250 7  35 9 9 10 7 65 65

ბიოფიზიკა  
საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი

ბიოფიზიკის 

მაგისტრი
აკრედიტებულია ფინანსდება ქართული 2250 5  35 8 5 10 12 65 65

ელექტრული და 

ელექტრონული ინჟინერია 
საინჟინრო

მეცნიერებათა 

მაგისტრი 

ელექტრულ და 

ელექტრონულ 

ინჟინერიაში

აკრედიტებულია ფინანსდება ქართული 2250 5  35 5 10 10 10 65 65

გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები  

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი

გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებების 

მაგისტრი 

ბიოტექნოლოგიებში

აკრედიტებულია ფინანსდება ქართული 2250 5  35 12 8 9 6 65 65

გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი

გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებების 

მაგისტრი 

ბიოტექნოლოგიებში
აკრედიტებულია ფინანსდება ინგლისური

3000 

აშშ 

დოლა

რის 

ექვივა

ლენტი 

ლარში

5  35 12 8 9 6 65 65

100

I 

სოციალურ

ი 

ფსიქოლოგ

ია  50            

II 

გასაუბრება 

50

2250 10 X

სოციალურ

ი 

ფსიქოლოგ

ია  100

 

სოციალური, პოლიტიკური 

და კულტურული 

ფსიქოლოგია

სოციალური 

მეცნიერებები

სოციალური 

ფსიქოლოგიის 

მაგისტრი

აკრედიტებულია ფინანსდება ქართული

2250 10 X
გამოყენებითი სოციალური 

ფსიქოლოგია

სოციალური 

მეცნიერებები

გამოყენებითი 

სოციალური 

ფსიქოლოგიის 

მაგისტრი

აკრედიტებულია ფინანსდება ქართული

100

I 

გასაუბრება 

სპეციალობ

აში 60

II უცხო ენა 

(ინგლისურ

ი ენა B2) 40

100

ქართული 2250 10 X

100

I შრომის და 

ორგანიზაც

იის 

ფსიქოლოგ

ია 80             

II უცხო 

ენა(B1) 20

გენდერის კვლევა 
სოციალური 

მეცნიერებები

სოციალური 

მეცნიერებების 

მაგისტრი გენდერის 

კვლევაში

აკრედიტებულია ფინანსდება

2250 15 X

I 

განათლები

ს 

ფსიქოლოგ

ია და 

კვლევა 100

შრომის და ორგანიზაციის 

ფსიქოლოგია

სოციალური 

მეცნიერებები

შრომისა და 

ორგანიზაციის 

ფსიქოლოგიის 

მაგისტრი

აკრედიტებულია ფინანსდება ქართული

10010 X
განათლების ფსიქოლოგია 

და კვლევა

სოციალური 

მეცნიერებები

ფსიქოლოგიის 

მაგისტრი
აკრედიტებულია ფინანსდება ქართული 2250



2250 20 X
საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია

სოციალური 

მეცნიერებები

საზოგადოებრივი 

გეოგრაფიის 

მაგისტრი, 

აკრედიტებულია ფინანსდება ქართული 100

I 

საზოგადოე

ბრივი 

გეოგრაფია 

100

100

I 

საერთაშორ

ისო 

ურთიერთო

ბები 50        

II 

გასაუბრება 

20

III უცხო ენა 

(B2) 30
X

დიპლომატია და 

საერთაშორისო პოლიტიკა

სოციალური 

მეცნიერებები

დიპლომატიისა და 

საერთაშორისო 

პოლიტიკის 

მაგისტრი

აკრედიტებულია ფინანსდება ქართული 2250 20

2250 10 X
ნაციონალიზმისა და 

ეთნიკურობის კვლევები

სოციალური 

მეცნიერებები

ნაციონალიზმისა და 

ეთნიკურობის 

კვლევების 

მაგისტრი

აკრედიტებულია ფინანსდება ქართული

100

I 

კონფლიქტე

ბის 

ანალიზი 

და მართვა 

60                   

II 

გასაუბრება 

40

 

100

I 

საერთაშორ

ისო 

ურთიერთო

ბები 60

უცხო ენა 

(ინგლისურ

ი ენა B1) 40

 

ქართული 2250 15 X

100

I 

პოლიტიკუ

რი 

მეცნიერება 

30                    

II 

გასაუბრება 

20

III უცხო ენა 

(ინგლისურ

ი ენა B2) 50

კონფლიქტების ანალიზი და 

მართვა

სოციალური 

მეცნიერებები

კონფლიქტოლოგიი

ს მაგისტრი
აკრედიტებულია ფინანსდება

2250 20 X
სახელმწიფო მართვა და 

საჯარო პოლიტიკა

სოციალური 

მეცნიერებები

საჯარო 

მმართველობის 

მაგისტრი 

აკრედიტებულია ფინანსდება ქართული

100

I  

პოლიტიკის 

მეცნიერება 

100

ქართული 2250 20 X

100

 I 

გასაუბრება 

100

პოლიტიკის მეცნიერება
სოციალური 

მეცნიერებები

პოლიტიკის 

მეცნიერების 

მაგისტრი

აკრედიტებულია ფინანსდება

2250 20 X
მედია და ახალი 

ტექნოლოგიები

სოციალური 

მეცნიერებები

ჟურნალისტიკის 

მაგისტრი
აკრედიტებულია ფინანსდება ქართული

100

 I 

გასაუბრება 

100

ქართული 2250 20 X

100

I მედიისა 

და 

კომუნიკაცი

ის 

სოციოლოგ

ია 60           

II 

მასობრივი კომუნიკაციის 

და მედიის კვლევები

სოციალური 

მეცნიერებები

მასობრივი 

კომუნიკაციის და 

მედიის კვლევების 

მაგისტრი,  

აკრედიტებულია ფინანსდება

2250 10 X

ინფორმაციული 

საზოგადოება და მედიის 

სოციოლოგია

სოციალური 

მეცნიერებები

მედიაკომუნიკაციის 

სოციოლოგიის 

მაგისტრი

აკრედიტებულია ფინანსდება ქართული

100

I 

სოციალურ

ი მუშაობა 

60 II 

გასაუბრება 

40

ქართული 2250 17 X

100

I 

სოციოლოგ

ია 60           

II 

გასაუბრება 

40

სოციალური მუშაობა
სოციალური 

მეცნიერებები

სოციალური 

მუშაობის მაგისტრი
აკრედიტებულია ფინანსდება

2250 13 Xსოციოლოგია
სოციალური 

მეცნიერებები

სოციოლოგიის 

მაგისტრი
აკრედიტებულია ფინანსდება ქართული

100

I 

სოციალურ

ი 

ფსიქოლოგ

ია  50            

II 

გასაუბრება 

50

2250 10 X

სოციალური, პოლიტიკური 

და კულტურული 

ფსიქოლოგია

სოციალური 

მეცნიერებები

სოციალური 

ფსიქოლოგიის 

მაგისტრი

აკრედიტებულია ფინანსდება ქართული



დემოგრაფია და 

მოსახლეობის გეოგრაფია

სოციალური 

მეცნიერებები

სოციალურ 

მეცნიერებათა 

მაგისტრი

აკრედიტაციის 

რეჟიმში
ქართული 2250 10 X 100

გასაუბრება 

სპეციალობ

აში და 

ინგლისურ 

ენაში (B1)          

100

ევროპული ინტეგრაცია და 

შრომითი ურთიერთობები

სოციალური 

მეცნიერებები

სოციალურ 

მეცნიერებათა 

მაგისტრი

აკრედიტაციის 

რეჟიმში
ქართული 2250 9 X 100

გასაუბრება 

სპეციალობ

აში და 

ინგლისურ 

ენაში (B2)           

100

ბიზნესის ადმინისტრირება ბიზნესი და ეკონომიკა

ბიზნესის 

ადმინისტრირების 

მაგისტრი

აკრედიტებულია ფინანსდება ქართული 2250 200 X 100

100 

(ეკონომიკი

ს 

პრინციპები

)

საერთაშორისო საწარმოთა 

მართვა 
ბიზნესი და ეკონომიკა

ბიზნესის 

ადმინისტრირების 

მაგისტრი (თსუ) 

მეცნიერებათა 

მაგისტრი (იენის 

უნივერსიტეტი)

აკრედიტებულია ფინანსდება

ქართული 

(პროგრამის 

ზოგიერთი 

კომპონენტისთვ

ის ინგლისური)

3000 

ევროს 

ეკვივა

ლენტი 

ლარში

25 X 100

100 

(ეკონომიკი

ს 

პრინციპები 

(80) და ესსე 

ბიზნესის 

საფუძვლებ

ში (20))

ინგლისურ

ი ენა B2

ეკონომიკა (თსუ ეკონომიკის 

საერთაშორისო სკოლის 

ინგლისურენოვანი 

სამაგისტრო პროგრამა)

ბიზნესი და ეკონომიკა
ეკონომიკის 

მაგისტრი
აკრედიტებულია ფინანსდება ინგლისური 18000 60 X 100

70 

(მათემატიკ

ა (30) და 

ზოგადი 

უნარები 

(40))

30 

(ინგლისურ

ი ენა B2)

მათემატიკა 

ეკონომიკა ბიზნესი და ეკონომიკა
ეკონომიკის 

მაგისტრი
აკრედიტებულია ფინანსდება ქართული 2250 100 X 100

100 

(ეკონომიკი

ს 

პრინციპები

)

100

ფსიქოლოგ

იური 

შეფასება/დ

იაგნოსტირ

ება და 

კონსულტი

რება 40         

II  

გასაუბრება 

40

III უცხო ენა 

(ინგლისურ

ი ენა B2) 20

ქართული 2250 10 X

100

I 

გასაუბრება 

100

ფსიქოლოგიური  

შეფასება/დიაგნოსტირება 

და კონსულტირება

სოციალური 

მეცნიერებები

ფსიქოდიაგნოსტიკი

სა და 

კონსულტირების 

მაგისტრი 

აკრედიტებულია ფინანსდება

2250 10 X

ფსიქოლოგიური 

ანთროპოლოგია 

(ინტერდისციპლინური)

სოციალური 

მეცნიერებები

ფსიქოლოგიური 

ანთროპოლოგიის 

მაგისტრი

აკრედიტებულია ფინანსდება ქართული

100

I ევრაზიისა 

და 

კავკასიის 

კვლევები 

40  II 

გასაუბრება 

20

III უცხო ენა 

(ინგლისურ

ი ენა B2) 20

X

ევრაზიისა და კავკასიის 

კვლევები 

(ინგლისურენოვანი)

სოციალური 

მეცნიერებები

სოციალურ 

მეცნიერებათა 

მაგისტრი

აკრედიტებულია ფინანსდება
ინგლისურენოვა

ნი
2250 10

2250 20 X
საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია

სოციალური 

მეცნიერებები

საზოგადოებრივი 

გეოგრაფიის 

მაგისტრი, 

აკრედიტებულია ფინანსდება ქართული 100

I 

საზოგადოე

ბრივი 

გეოგრაფია 

100



ტურიზმი ბიზნესი და ეკონომიკა

ტურიზმისა და 

მასპინძლობის 

მენეჯმენტის 

მაგისტრი

აკრედიტებულია ფინანსდება ქართული 2250 30 X 100

100 

(შესავალი 

ტურიზმისა 

და 

მასპინძლო

ბის 

მენეჯმენტშ

ი)

ინგლისურ

ი ენა B2

ანოტაციის შევსების თარიღი 04.09.2014 რექტორი

შენიშვნა:

100 60

ინგლისუ

რი ენა B2 

40

60
ინგლისუ

რი ენა B2 

40

სამაგისტრო პროგრამა 

მიგრაციის მართვაში

ჰუმანიტარული 

მეცნიერებანი

მიგრაციის კვლევების 

მაგისტრი
აკრედიტებულია ფინანსდება

ქართული, 

ინგლისურენოვანი 

კურსების 

კომპონენტებით.

2250

100

15 X

3000 20 Xევროპისმცოდნეობა
ჰუმანიტარული 

მეცნიერებანი

ევროპისმცოდნეო

ბის მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება ინგლისური

ინგლისუ

რი, 

გერმანულ

ი, 

ფრანგულ

ი ენა, B2 

დონე   25

10 10 10 5 65 40X 35

საერთაშორისო 

სამართლის 

მაგისტრი

აკრედიტებული ფინანსდება ქართული 2250 21

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა ჯანდაცვა
საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის 

მაგისტრი 

აკრედიტირებული ფინანსდება ქართული 2250 12 X 10 10 10 70 100

სამართალი სამართალი
სამართლის 

მაგისტრი
აკრედიტებული ფინანსდება

საერთაშორისო სამართალი სამართალი

ქართული 2250 209 X 35 10 10 10 5 65 40

ინგლისუ

რი, 

გერმანულ

ი, 

ფრანგულ

ი ენა, B2 

დონე   25



გვერდი №2

ფილოსოფია

საქართველოს ისტორია

ახალი და უახლესი ისტორია

ქრისტიანობის ისტორია

ძველი ენები და ცივილიზაციები

ინტერკულტურული კვლევები ძველ და შუა 

საუკუნეების ისტორიაში

მედიევისტიკა

არქეოლოგია

ეთნოლოგია

ლ
ო
გ
ი
კუ

რ
ი
 
მს
ჯ
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ბ
ა

რ
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ი
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ზ
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ან
ალ

ი
ტ
ი
კუ

რ
ი
 
წ
ერ

ა

სამაგისტრო პროგრამის დასახელება, სადაც 
შესაბამის წელს მოხდება მაგისტრანტობის 

კანდიდატთა მიღება
წ
აკ
ი
თ
ხ
უ
ლ
ი
ს
 
გ
აა
ზ
რ
ებ
ა

ან
ალ

ი
ტ
ი
კუ
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ბ
ა

რ
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რ
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ვი

 
მს
ჯ
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ო
ბ
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დებულების თანახმად, შეგიძლიათ სურვილისამებრ თავად განსაზღვროთ და 

გაზარდოთ მინიმალური ზღვარი ტესტის ნებისმიერი ნაწილისათვის. ასეთ 

შემთხვევაში ქვემოთ ჩამოთვლილ ტესტის ნაწილებს უნდა მიუწეროთ თქვენ მიერ 

განსაზღვრული  ახალი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი პროგრამების მიხედვით.

(დებულებით განსაზღვრულია: წაკითხულის გააზრება - 30%; ანალიტიკური წერა - 

30%; ლოგიკური მსჯელობა - 30% და რაოდენობრივი მსჯელობა - 25% .  იმისათვის, 

რომ მაგისტრანტობის კანდიდატმა გადალახოს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი,  

მან უნდა დააგროვოს ტესტის ნაწილისათვის განსაზღვრული პროცენტული 

მაჩვენებლის შესაბამის ქულაზე მეტი).

ტესტის იმ ნაწილის/ნაწილების ჩამონათვალი, 

რომლებშიც მაგისტრანტობის კანდიდატმა უნდა 

გადალახოს დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის 

ზღვარი/ზღვრები, რათა უფლება მოიპოვოს, 

მონაწილეობა მიიღოს კონკრეტული უსდ-ს მიერ 

განსაზღვრულ გამოცდაში/გამოცდებში.



ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერება

ქართველური ენათმეცნიერება

ქართული ლიტერატურა

ანგლისტიკა

გერმანული ფილოლოგია

რომანული ფილოლოგია

ბერძნულ რომაული ფილოლოგია

სლავური ფილოლოგია

სლავური ფილოლოგია (რუსულენოვანი)

თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი 

პრაქტიკა

თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები 

(ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე)

შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის 

ფილოლოგია

კავკასიოლოგია

კავკასიოლოგია (რუსულენოვანი)

ამერიკისმცოდნეობა

რუსეთისმცოდნეობა

არაბისტიკა

ასირიოლოგია

ირანისტიკა

თურქული ფილოლოგია

ებრაულ-არამეული ფილოლოგია

ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და სარედაქციო-

საგამომცემლო საქმე

კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა

სახვითი ხელოვნება

კულტურის კვლევები

კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია

განათლების მეცნიერებები

მასწავლებელთა განათლება

კომპიუტერული მეცნიერება 

ინფორმაციული სისტემები 



ინფორმაციული ტექნოლოგიები 

მათემატიკა 

გამოყენებითი მათემატიკა 

ფუნდამენტური ფიზიკა 

გამოყენებითი ფიზიკა 

ქიმია 

ქიმიური ექსპერტიზა 

ბიოლოგია 

ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი 

განვითარება 

გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტური 

დაგეგმარება 

გეოლოგია 

ბიოფიზიკა (ინტერდისციპლინური) 

ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია 

გამოყენებითი ბიომეცნიერებები  

გამოყენებითი ბიომეცნიერებები

განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა

შრომის და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია

გენდერის კვლევა 

გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია

სოციალური, პოლიტიკური და კულტურული 

ფსიქოლოგია

სოციოლოგია

სოციალური მუშაობა

ინფორმაციული საზოგადოება და მედიის 

სოციოლოგია

მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

მედია და ახალი ტექნოლოგიები

პოლიტიკის მეცნიერება

სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

კონფლიქტების ანალიზი და მართვა

ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები

დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

საზოგადოებრივი გეოგრაფია



ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები 

(ინგლისურენოვანი)

ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია 

(ინტერდისციპლინური)

დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია

ევროპული ინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები

ფსიქოლოგიური  შეფასება/დიაგნოსტირება და 

კონსულტირება

ეკონომიკა

ბიზნესის ადმინისტრირება

საერთაშორისო საწარმოთა მართვა (ერთობლივი 

სამაგისტრო პროგრამა იენის (გერმანია) 

უნივერსიტეტთან ერთად)

ეკონომიკა (ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის 

ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამა)

ტურიზმი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა

სამართალი 30% 30% 30% 25% √ √ √

საერთაშორისო სამართალი 30% 30% 30% 25% √ √ √

ევროპისმცოდნეობა

სამაგისტრო პროგრამა მიგრაციის მართვაში

ანკეტის შევსების თარიღი 04.09.2014 რექტორი

ბ.ა.
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