
1 
 

ანკეტა-კითხვარი (2013-2014 სასწავლო წელი) 

 

უმაღლესი სასწავლებლის დასახელება: ა(ა)იპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

უმაღლესი სასწავლებლის მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის 1, 0179 ტელეფონ(ებ)ი    +995 32 222 02 41 ვებგვერდი: www.tsu.edu.ge  

საკონტაქტო პირი:        თამარ ვეფხვაძე  ტელეფონ(ებ)ი  +995 32 229 08 15 ელ.ფოსტა: tamar.vepkhvadze@tsu.ge     

განსაკუთრებული მოთხოვნები: 
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1.  

ქართველური ენათმეცნიერება  

4 მოდული:   

 1)ძველი და ახალი ქართული 

სალიტერატურო ენა; 

2)  ქართველური ენები და 

დიალექტები; 

 3)  ქართული ენის პრაგმატიკა;  

4) ქართული როგორც მეორე ენა. 

ჰუმანიტარული  

 
10 37,5 

1) უცხო ენა 

ინგლისური/გერმან

ული/ფრანგული (B1 

დონე), 

 

 2) ქართული ენის 

გრამატიკა 

2013 წ. 

სექტემბერი 

 

 

     100 100   

http://www.tsu.edu.ge/
mailto:tamar.vepkhvadze@tsu.ge
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2.  

ქართული ლიტერატურა  

4  მოდული: 

 1) ძველი ქართული 

ლიტერატურა; 

2) ახალი ქართული 

ლიტერატურა;  

 3) უახლესი ქართული 

ლიტერატურა;  

4) ქართული ზეპირსიტყვიერება 

ჰუმანიტარული  15 37,5 

1) უცხო ენა 

ინგლისური/გერმან

ული/ფრანგული (B1 

დონე), 

 

2)  ქართული 

ლიტერატურა. 

 

 

2013 წ. 

სექტემბერი 

 

 

     100 100   

3.  

ლიტერატურათმცოდნეობა, 

ტექსტოლოგია  და სარედაქციო-

საგამომცემლო საქმე 

2 მოდული:  

1. ზოგადი და შედარებითი  

ლიტერატურათმცოდნეობა,  

2. ტექსტოლოგია და 

სარედაქციო–საგამომცემლო 

საქმე 

ჰუმანიტარული  10 37,5 

1)უცხო ენა 

ინგლისური/გერმან

ული/ფრანგული (B1 

დონე), 

2) ლიტერატურის 

თეორია. 

 

2013 წ. 

სექტემბერი 

 

     100 100   

4.  

ზოგადი და გამოყენებითი 

ენათმეცნიერება 
 

ჰუმანიტარული  5 37,5 

1) უცხო ენა 

ინგლისური/გერმან

ული/ფრანგული (B1 

დონე), 

 

2) ზოგადი 

ენათმეცნიერება 

2013 წ. 

სექტემბერი 

 

     100 100   
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5.  

კავკასიოლოგია: 

2 მოდული: 

1) იბერიულ–კავკასიური 

ენათმეცნიერება და არეალური 

ლინგვისტიკა;  

2) კავკასიის ხალხთა ისტორია. 

ჰუმანიტარული 10 37,5 

 

1.უცხო ენა 

ინგლისური/გერმან

ული/ფრანგული (B1 

დონე), 

 

2.მოდულების 

მიხედვით:  

1) მოდული: 

იბერიულ 

კავკასიური 

ენათმეცნიერება;  

2) მოდული: 

კავკასიის ხალხთა 

ისტორია. 

2013 წ. 

სექტემბერი 

 

     100 100   

6. 

კავკასიოლოგია (რუსულენოვანი): 

2 მოდული: 

1) იბერიულ–კავკასიური 

ენათმეცნიერება და არეალური 

ლინგვისტიკა;  

2) კავკასიის ხალხთა ისტორია. 

ჰუმანიტარული 10 37,5 

1.უცხო ენა 

ინგლისური/გერმან

ული/ფრანგული (B1 

დონე), 

 

2.მოდულების 

მიხედვით:  

1) მოდული: 

იბერიულ 

კავკასიური 

ენათმეცნიერება;  

2) მოდული: 

კავკასიის ხალხთა 

ისტორია. 

2013 წ. 

სექტემბერი 

 

     100 100   

7. 

თარგმანის თეორია და 

მთარგმნელობითი  პრაქტიკა  

2 მოდული:  

ჰუმანიტარული  5 37,5 
1.უცხო ენა 

ინგლისური/გერმან

2013 წ. 

სექტემბერი 
     100 100   
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1) დარგობრივი თარგმანი 

(ინგლისურენოვანი / 

გერმანულენოვანი იურიდიული 

დოკუმენტების თარგმანი);  

2) ფართო პროფილის თარგმანი 

(გერმანული/რუსული ენები). 

ული/ფრანგული (B1 

დონე), 

2.თარგმანის 

თეორია და 

ისტორია 

 

 

8. 

თარგმანი და 

კულტურათაშორისი 

ურთიერთობები (ქართული და 

ინგლისური ენების ბაზაზე) 

ჰუმანიტარული  15 37,5 

1.უცხო ენა 

ინგლისური/გერმან

ული/ფრანგული (B1 

დონე), 

 

2.თარგმანის 

თეორია 

2013 წ. 

სექტემბერი 

 

     100 100   

9. 

სლავური ფილოლოგია 

3 მოდული: 

1.რუსული ფილოლოგია;  

2 პოლონური ფილოლოგია; 

3. უკრაინული  ფილოლოგია.  

ჰუმანიტარული  10 37,5 

1.უცხო ენა 

ინგლისური/გერმან

ული/ფრანგული (B1 

დონე), 

 

2.რუსული ენა და 

ლიტერატურა 

2013 წ. 

სექტემბერი 

 

     100 100   

10. 

სლავური ფილოლოგია 

(რუსულენოვანი) 

3 მოდული: 

1.რუსული ფილოლოგია;  

2 პოლონური ფილოლოგია; 

3. უკრაინული  ფილოლოგია. 

ჰუმანიტარული  10 37,5 

1.უცხო ენა 

ინგლისური/გერმან

ული/ფრანგული (B1 

დონე), 

 

2.რუსული ენა და 

ლიტერატურა 

2013 წ. 

სექტემბერი 

 

     100 100   



5 
 

11 

ანგლისტიკა  

 4 მოდული: 

1)ინგლისური ენის თეორია; 

2) ინგლისური ლიტერატურა; 

2) ენა და ლექსიკოგრაფია; 

3) ბრიტანეთისმცოდნეობა.    

ჰუმანიტარული  15 37,5 

1.უცხო ენა 

ინგლისური (B2 

დონე), 

 

2.მოდულების 

მიხედვით: 

1)ინგლისური ენის 

თეორია; 

2) ინგლისური 

ლიტერატურა; 

3)ლექსიკოგრაფიის 

თეორია და 

ისტორია; 

4) ბრიტანეთისმცოდ

ნეობა; 

2013 წ. 

სექტემბერი 

 

     100 100   

12 

გერმანული ფილოლოგია  

2 მოდული:  

1)გერმანული ენათმეცნიერება; 

2) გერმანული 

ლიტერატურათმცოდნეობა. 

ჰუმანიტარული  10 37,5 

1. უცხო ენა  

გერმანული (B2 

დონე), 

2.გერმანული 

ენათმეცნიერებისა 

და 

ლიტერატურათმცო

დნეობის საკითხები 

2013 წ. 

სექტემბერი 

 

     100 100   

13 

რომანული ფილოლოგია  

4 მოდული:  

1) ფრანგული ენათმეცნიერება;  

2) ფრანგული 

ლიტერატურათმცოდნეობა; 

3) იტალიური ფილოლოგია;  

4) ესპანური ფილოლოგია  

ჰუმანიტარული  15 37,5 

1.უცხო ენა -  I და II 

მოდულისათვის 

ფრანგული ენა (B2 

დონე), დანარჩენი 

მოდულისათვის 

ინგლისური/გერმან

2013 წ. 

სექტემბერი 

 

     100 100   
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 ული/ფრანგული (B1 

დონე), 

 

2.მოდულების 

მიხედვით:  

I და II მოდული 

ფრანგული ენა და 

ლიტერატურა, 

 III მოდული 

იტალიური ენა და 

ლიტერატურა,  

IV მოდული 

ესპანური ენა და 

ლიტერატურა,  

14 

ბერძნულ-რომაული 

ფილოლოგია  

3 მოდული:   

1) კლასიკური ფილოლოგია; 

 2) ბიზანტიური ფილოლოგია;   

3)ახალი ბერძნული ფილოლოგია. 

ჰუმანიტარული  5 37,5 

1.უცხო ენა 

ინგლისური/გერმან

ული/ფრანგული (B1 

დონე) 

 

2.ანტიკური, 

ბიზანტიური და 

ახალი ბერძნული 

ლიტერატურა. 

2013 წ. 

სექტემბერი 

 

 

     100 100   

15 

საქართველოს ისტორია  

2  მოდული:  

1) ძველი და შუა საუკუნეების 

საქართველოს ისტორია და 

წყაროთმცოდნეობა;  

2) ახალი და უახლესი პერიოდის 

საქართველოს ისტორია და 

წყაროთმცოდნეობა. 

ჰუმანიტარული  10 37,5 

1.უცხო ენა 

ინგლისური/გერმან

ული/ფრანგული (B1 

დონე) 

2. საქართველოს 

ისტორია 

2013 წ. 

სექტემბერი 

 

 

     100 100   
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16 ძველი ენები და ცივილიზაციები ჰუმანიტარული 10 37,5 

1. უცხო ენა 

ინგლისური/გერმან

ული/ფრანგული (B1 

დონე), 

2. ძველი მსოფლიოს 

ისტორია 

2013 წ. 

სექტემბერი 

 

     100 100   

17 

ინტერკულტურული კვლევები 

ძველ და შუა საუკუნეების 

ისტორიაში 

ჰუმანიტარული  10 37,5 

1.უცხო ენა 

ინგლისური/გერმან

ული/ფრანგული (B1 

დონე), 

2. ძველი და შუა 

საუკუნეების 

ისტორია. 

2013 წ. 

სექტემბერი 

 

     100 100   

18 მედიევისტიკა ჰუმანიტარული  10 37,5 

1.უცხო ენა 

ინგლისური/გერმან

ული/ფრანგული (B1 

დონე), 

2.შუა საუკუნეების 

ისტორია. 

2013 წ. 

სექტემბერი 

 

     100 100   

19 

ახალი და უახლესი ისტორია  

4  მოდული:   

1) ევროპისა და ამერიკის 

ქვეყნების ახალი და უახლესი 

ისტორია;   

2) ახლო აღმოსავლეთის ისტორია 

(ახალი და უახლესი პერიოდი);  

3) შორეული აღმოსავლეთის 

ისტორია (ახალი და უახლესი 

პერიოდი);  

 4) საერთაშორისო 

ჰუმანიტარული  20 37,5 

1.უცხო ენა 

ინგლისური/გერმან

ული/ფრანგული (B1 

დონე), 

2.ახალი და 

უახლესი ისტორია. 

2013 წ. 

 სექტემბერი 

 

 

     100 100   
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ურთიერთობების ისტორია ახალ 

და უახლეს პერიოდში. 

20 ქრისტიანობის ისტორია ჰუმანიტარული  10 37,5 

1.უცხო ენა 

ინგლისური/გერმან

ული/ფრანგული (B1 

დონე), 

2.ქრისტიანობის 

ისტორია და 

საქართველოს 

სამოციქულო 

მართლმადიდებელი 

ეკლესიის ისტორია. 

2013 წ. 

სექტემბერი 

 

     100 100   

21 კულტურის კვლევები ჰუმანიტარული 5 37,5 

1.უცხო ენა 

ინგლისური/გერმან

ული/ფრანგული (B1 

დონე), 

2.კულტურის 

მეცნიერებების 

საფუძვლები 

(ცნებები, 

მიმართულებები, 

სკოლები). 

2013 წ. 

სექტემბერი 

 

     100 100   

22 არქეოლოგია ჰუმანიტარული  4 37,5 

1.უცხო ენა 

ინგლისური/გერმან

ული/ფრანგული (B1 

დონე), 

2.საქართველოს 

არქეოლოგია. 

2013 წ. 

 სექტემბერი 

 

     100 100   

23 ეთნოლოგია ჰუმანიტარული  7 37,5 
1.უცხო ენა 

ინგლისური/გერმან

2013 წ. 

სექტემბერი 

 

     100 100   



9 
 

ული/ფრანგული (B1 

დონე), 

2.ეთნოლოგია. 

24 

ფილოსოფია  

3  მოდული:   

1) კულტურის ფილოსოფია  

2) პოლიტიკის ფილოსოფია;  

3) ზნეობის ფილოსოფია და 

გამოყენებითი ეთიკა. 

ჰუმანიტარული  10 37,5 

1. უცხო ენა 

ინგლისური/გერმან

ული/ფრანგული (B1 

დონე), 

2. ფილოსოფია. 

2013 წ. 

სექტემბერი 

 

     100 100   

25 თურქული ფილოლოგია ჰუმანიტარული  10 37,5 

1.უცხო ენა 

ინგლისური/გერმან

ული/ფრანგული (B1 

დონე), 

2.თურქული ენა. 

 

2013 წ. 

სექტემბერი 

 

     100 100   

26 ირანისტიკა ჰუმანიტარული 10 37,5 

1.უცხო ენა 

ინგლისური/გერმან

ული/ფრანგული (B1 

დონე), 

2.სპარსული ენა. 

 

2013 წ. 

 სექტემბერი 

 

     100 100   

27 არაბისტიკა ჰუმანიტარული 12 37,5 

1..უცხო ენა 

ინგლისური/გერმან

ული/ფრანგული (B1 

დონე); 

2.არაბული ენა. 

 

2013 წ. 

 სექტემბერი 

 

     100 100   

28 ებრაულ-არამეული ფილოლოგია ჰუმანიტარული  5 37,5 

1.უცხო ენა 

ინგლისური/გერმან

ული/ფრანგული (B1 

2013 წ. 

 სექტემბერი 

 

     100 100   
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დონე), 

2.ებრაული ენა. 

 

29 ასირიოლოგია ჰუმანიტარული 5 37,5 

1.უცხო ენა 

ინგლისური/გერმან

ული/ფრანგული (B1 

დონე), 

2.ძველი 

აღმოსავლეთის 

ისტორია და 

რელიგია. 

2013 წ. 

სექტემბერი 

 

     100 100   

30 

კულტურული მემკვიდრეობა და 

თანამედროვეობა  

3  მოდული:  

1) ძველი ხელოვნება;  

2) ახალი და თანამედროვე 

ხელოვნება; 

 3) სამუზეუმო საქმე 

ჰუმანიტარული 15 37,5 

1.უცხო ენა 

ინგლისური/გერმან

ული/ფრანგული (B1 

დონე), 

2.ხელოვნების 

ისტორია. 

2013 წ. 

სექტემბერი 

 

     100 100   

31 ამერიკისმცოდნეობა ჰუმანიტარული 10 37,5 

1. უცხო ენა 

ინგლისური (B2 

დონე), 

 

2.ამერიკისმცოდნეო

ბის  შესავალი 

(ინგლისურენოვანი 

ესსე).  

  

 

2013 წ. 

სექტემბერი 

 

     100 100   

32 რუსეთისმცოდნეობა ჰუმანიტარული 5 37,5 
1.უცხო ენა 

ინგლისური/გერმან

2013 წ. 

სექტემბერი 
     100 100   
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ული/ფრანგული (B1 

დონე); 

2.რუსეთის ისტორია 

და სამართალი. 

 

33 

შუა საუკუნეების ქრისტიანული 

აღმოსავლეთის ფილოლოგია  

2  მოდული:  

1) შუა საუკუნეების ქართული 

ფილოლოგია;  2) შუა 

საუკუნეების სომხური 

ფილოლოგია. 

ჰუმანიტარული  5 37,5 

1.უცხო ენა 

ინგლისური/გერმან

ული/ფრანგული (B1 

დონე);  2. 

მოდულების 

მიხედვით: 1) ძველი 

ქართული 

ფილოლოგია;  

2) ძველი სომხური 

ენა. 

2013 წ. 

სექტემბერი 

 

     100 100   

34 

განათლების მეცნიერებები  

3  მოდული:  

1) განათლების სფეროს 

ხელმძღვანელობა და მართვა;  

2) განათლების პოლიტიკა;  

 3) განათლების კვლევები. 

განათლება 

 

 

50 37,5 

1.უცხო ენა 

ინგლისური/გერმან

ული/ფრანგული (B1 

დონე); 

2. პედაგოგიკა. 

2013 წ. 

 სექტემბერი 

 

     100 100   

35 

მასწავლებელთა განათლება  

 12 მოდული:  

1.ფიზიკის სწავლების მეთოდიკა; 

2.მათემატიკის სწავლების 

მეთოდიკა; 

 3.ბიოლოგიის სწავლების 

მეთოდიკა; 

4.ქიმიის სწავლების მეთოდიკა; 

5.ისტორიის სწავლების 

მეთოდიკა; 

განათლება 

 
25 37,5 

2.უცხო ენა 

ინგლისური/გერმან

ული/ფრანგული (B1 

დონე), 

 

2. მოდულების 

მიხედვით:  

ფიზიკა/მათემატიკა/ 

ბიოლოგია/ქიმია/ 

ისტორია/გეოგრაფია

    2013 წ. 

 სექტემბერი 

 

     100 100   
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6.გეოგრაფიის სწავლების 

მეთოდიკა; 

7.ქართულის სწავლების 

მეთოდიკა; 

8.ინგლისურის სწავლების 

მეთოდიკა; 

9.გერმანულის სწავლების 

მეთოდიკა; 

10.ფრანგულის სწავლების 

მეთოდიკა; 

11. რუსულის სწავლების 

მეთოდიკა; 

12.რუსულის, როგორც უცხო ენის 

სწავლების მეთოდიკა. 

/ქართული ენა 

/ინგლისური ენა(B2 

დონე)/  გერმანული 

ენა(B2დონე) 

/ფრანგული ენა(B2 

დონე)  / რუსული 

ენა (B2 დონე)   

36 სახვითი ხელოვნება  ხელოვნება 5 37,5 

1.უცხო ენა 

ინგლისური/გერმან

ული/ფრანგული (B1 

დონე), 

2.მხატვრული 

კომპოზიცია. 

2013 წ. 

 სექტემბერი 

 

     100 100   

37 
კულტურული და სოციალური 

ანთროპოლოგია 
ჰუმანიტარული 10 37,5 

1. უცხო ენა 

ინგლისური/გერმან

ული/ფრანგული (B1 

დონე), 

2. ანთროპოლოგია 

2013 წ. 

სექტემბერი 

 

     100 100   

38 კომპიუტერული მეცნიერება  
მათემატიკა, 

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები, 

15 37.5 
კომპიუტერული 

მეცნიერებები 

2013 წ. 

სექტემბერი 
35 5 7 10 13 65 65    
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39 ინფორმაციული სისტემები  

მათემატიკა, 

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები, 

ფიზიკა 

15 37,5 
კომპიუტერული 

მეცნიერებები 

2013 წ. 

სექტემბერი 
35 5 7 10 13 65 65    

40 ინფორმაციული ტექნოლოგიები  

მათემატიკა, 

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები, 

ფიზიკა 

30 37,5 
კომპიუტერული 

მეცნიერებები 

2013 წ. 

სექტემბერი 
35 5 7 10 13 65 65    

41 მათემატიკა  

მათემატიკა, 

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები, 

ფიზიკა 

12 37,5 მათემატიკა 

2013 წ. 

სექტემბერი 
35 6 6 10 13 65 65    

42 გამოყენებითი მათემატიკა  

მათემატიკა, 

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები, 

ფიზიკა 

8 37,5 მათემატიკა 

2013 წ. 

სექტემბერი 
35 6 6 10 13 65 65    

43 ფუნდამენტური ფიზიკა  

მათემატიკა, 

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები, 

ფიზიკა 

12 37,5 ფიზიკა 

2013 წ. 

სექტემბერი 
35 8 5 10 12 65 25 40  

44 გამოყენებითი ფიზიკა  მათემატიკა, 

ინფორმაციული 

12 37,5 ფიზიკა 
2013 წ. 

სექტემბერი 
35 8 5 10 12 65 25 40  

ფიზიკა 
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ტექნოლოგიები, 

ფიზიკა 

45 ქიმია  
საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი 
10 37,5 ქიმია 

2013 წ. 

სექტემბერი 35 8 5 10 12 65 65    

46 ქიმიური ექსპერტიზა  
საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი 
10 37,5 ქიმია 

2013 წ. 

სექტემბერი 35 8 5 10 12 65 65    

47 ბიოლოგია  
საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი 
20 37,5 ბიოლოგია 

2013 წ. 

სექტემბერი 35 12 8 9 6 65 65    

 48 
ფიზიკური გეოგრაფია და 

გარემოს მდგრადი განვითარება  

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი 
15 37,5 გეოგრაფია 

2013 წ. 

სექტემბერი 35 10 5 15 5 65 65    

49 
გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია 

და ლანდშაფტური დაგეგმარება  

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი 
15 37,5 გეოგრაფია 

2013 წ. 

სექტემბერი 35 10 5 15 5 65 65    

50 გეოლოგია  
საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი 
7 37,5 გეოლოგია 

2013 წ. 

სექტემბერი 35 9 9 10 7 65 65    

51 
ბიოფიზიკა 

(ინტერდისციპლინური)  

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი 
8 37,5 ბიოფიზიკა 

2013 წ. 

სექტემბერი 35 8 5 10 12 65 65 

 
 

52 
ელექტრული და ელექტრონული 

ინჟინერია  
საინჟინრო 6 37,5 

ელექტრული და 

ელექტრონული 

ინჟინერია 

2013 წ. 

სექტემბერი 35 5 10 10 10 65 65    

53 გამოყენებითი ბიომეცნიერებები   
საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი 
20 37,5 ბიოლოგია 

2013 წ. 

სექტემბერი 35 12 8 9 6 65 65    

54 
გამოყენებითი ბიომეცნიერებები საბუნებისმეტყველო 

10 37,5 ბიოლოგია 2013 წ. 35 12 8 9 6 65 65 
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(ინგლისურენოვანი)   მეცნიერებანი სექტემბერი 

55 
განათლების ფსიქოლოგია და 

კვლევა 

სოციალური 

მეცნიერებები 
13 37.5 

განათლების 

ფსიქოლოგია და 

კვლევა 

2013 წ. 

 სექტემბერი 
      

 

100 
100  

 

56 
შრომის და ორგანიზაციის 

ფსიქოლოგია 

სოციალური 

მეცნიერებები 20 

37.5 1.შრომის და 

ორგანიზაციის 

ფსიქოლოგია  

 2. უცხო ენა (B1) 

2013 წ. 

 სექტემბერი 
      

100 80 20 
 

57 
გენდერის კვლევა 

 

სოციალური 

მეცნიერებები 15 

37.5 1. გენდერი     2. 

გასაუბრება  

 3. უცხო ენა (B2) 

2013 წ. 

 სექტემბერი 
      

100 40 40 20 

58 
გამოყენებითი სოციალური 

ფსიქოლოგია 

სოციალური 

მეცნიერებები 12 

37.5 
1. სოციალური 

ფსიქოლოგია   

2. გასაუბრება 

2013 წ. 

 სექტემბერი 
      

100 
 

70 30 

 

59 
სოციალური, პოლიტიკური და 

კულტურული ფსიქოლოგია 

სოციალური 

მეცნიერებები 10 

37.5 1. სოციალური 

ფსიქოლოგია   

 2. გასაუბრება 

2013 წ. 

 სექტემბერი 
      

100 50 50 
 

60 
სოციოლოგია 

 

სოციალური 

მეცნიერებები 15 37,5 
1. სოციოლოგია; 

2. გასაუბრება 

2013 წ. 

 სექტემბერი 
      

100 60 40 
 

61 
სოციალური მუშაობა 

 

სოციალური 

მეცნიერებები 

20 
 

37.5 1. სოციალური 

მუშაობა; 

2. გასაუბრება 

2013 წ. 

 სექტემბერი 

 
     

100 60 40 
 

62 
ინფორმაციული საზოგადოება 

და მედიის სოციოლოგია 

სოციალური 

მეცნიერებები 

15 
 

37.5 1.მედიისა და 

კომუნიკაციის 

სოციოლოგია; 

2013 წ. 

 სექტემბერი 

 
     

100 60 40 
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2.გასაუბრება 

63 
მასობრივი კომუნიკაციის და 

მედიის კვლევები 

სოციალური 

მეცნიერებები 

25 
 

37.5   გასაუბრება  2013 წ. 

 სექტემბერი 

 

     

100 
100 

 
 

64 
მედია და ახალი ტექნოლოგიები 

 
სოციალური 

მეცნიერებები 

25 
 

37.5  გასაუბრება 2013 წ. 

 სექტემბერი 

 

     

100 100  
 

65 
პოლიტიკის მეცნიერება 

 

სოციალური 

მეცნიერებები 

25 
 

37.5 პოლიტიკის 

მეცნიერება 

2013 წ. 

 სექტემბერი 

 

     

100 100  
 

66 

სახელმწიფო მართვა და საჯარო 

პოლიტიკა 

სოციალური 

მეცნიერებები 

25 
 

37.5 1.პოლიტიკური 

მეცნიერება; 

   2. გასაუბრება; 

  3. უცხო ენა (B2) 

2013 წ. 

 სექტემბერი 

 

     

100 30 20 50 

67 
კონფლიქტების ანალიზი და 

მართვა 
 

სოციალური 

მეცნიერებები 

30 
 

37.5 1.კონფლიქტების 

ანალიზი და მართვა; 

2. გასაუბრება;  

2013 წ. 

 სექტემბერი 

 

     100 60 40  

68 
ნაციონალიზმისა და 

ეთნიკურობის კვლევები 

სოციალური 

მეცნიერებები 
15 

 
37.5 

1. საერთაშორისო 

ურთიერთობები; 

2.უცხო ენა (B1) 

2013 წ. 

 სექტემბერი 
      

100 60  
40 

69 

დიპლომატია და საერთაშორისო 

პოლიტიკა 
 

სოციალური 

მეცნიერებები 

20 
 

37.5 1. საერთაშორისო 

ურთიერთობები; 2. 

გასაუბრება; 3.უცხო 

ენა (B2) 

2013 წ. 

 სექტემბერი 

 

     

100 50 20 30 

70 
საზოგადოებრივი გეოგრაფია სოციალური 

მეცნიერებები 

20 
 

37.5  საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 

2013 წ. 

 სექტემბერი 

 

     

100 100  
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71 

ევრაზიისა და კავკასიის 

კვლევები (ინგლისურენოვანი) 

სოციალური 

მეცნიერებები 

20 
 

37.5 1. ევრაზიისა და 

კავკასიის კვლევები; 

2. გასაუბრება; 3. 

უცხო ენა (B2) 

2013 წ. 

 სექტემბერი 

 

     

100 40 40 20 

72 

 

ფსიქოლოგიური 

ანთროპოლოგია 

(ინტერდისციპლინური) 

 

სოციალური 

მეცნიერებები 

20 
 

37.5 გასაუბრება 2013 წ. 

 სექტემბერი 

 

     

100 100  
 

73 

 

ორგანიზაციის განვითარება და 

კონსულტირება 

სოციალური 

მეცნიერებები 

30 37.5 1. ორგანიზაციის 

განვითარება; 

2. უცხო ენა (B1) 

2013 წ. 

 სექტემბერი 

 

     

100 60 40  

 

 

 

 

74 

ბავშვთა და მოზარდთა 

ფსიქოლოგიური შეფასება და 

კონსულტირება 

სოციალური 

მეცნიერებები 

11 37.5 1. ბავშვთა და 

მოზარდთა 

ფსიქოლოგიური 

შეფასება და 

კონსულტირება; 

2.გასაუბრება (უცხო 

ენაში) 

2013 წ. 

 სექტემბერი 

 

     

100 70 30 

 

75 ბიზნესის ადმინისტრირება  ბიზნესი და 

ეკონომიკა 
220 37.5 

ეკონომიკის 

პრინციპები 

2013 წ. 

 სექტემბერი 

 
     

100 100 
 

 

76 ეკონომიკა ბიზნესი და 

ეკონომიკა 
110 37.5 

ეკონომიკის 

პრინციპები 

2013 წ. 

 სექტემბერი 

 
     

100 100 
 

 

77 

 

ეკონომიკა (ეკონომიკის 

საერთაშორისო სკოლის 

ინგლისურენოვანი სამაგისტრო 

პროგრამა) 

ბიზნესი და 

ეკონომიკა 
60 200 

1. მათემატიკა 

2. ინგლისური ენა 

3. უნარები 

2013 წ. 

 სექტემბერი 

 
     

100 30 20 50 
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78 
საერთაშორისო საწარმოთა 

მართვა 
ბიზნესი და 

ეკონომიკა 
25 

50 

ევრო

ს 

ეკვი

ვალე

ნტი 

ლარ

ში 

1. ინგლისური ენა 

2. ეკონომიკის 

პრინციპები და ესსე 

 

2013 წ. 

 სექტემბერი 

 
     

100 
 

100 

(80/

20) 

 

79 სამართალი სამართალი 175 37,5 

1. საჯარო 

სამართალი/ 

სისხლის 

სამართალი/ კერძო 

სამართალი; 

2. უცხო ენა B2 

2013 წ. 

სექტემბერი 
35 10 10 10 5 65 40 

 
25 

80 საერთაშორისო სამართალი სამართალი 30 37,5  

1. საერთაშორისო 

სამართალი,  

2. ინგლისური ენა 

B2 

2013 წ.  

სექტემბერი 
35 10 10 10 5 65 40 

 
25 

81 

 

 

საჯარო მმართველობა 

(ინგლისურენოვანი) 

 

სოციალური 

მეცნიერებები 
30 63,33 

1. გასაუბრება; 

2. ინგლისური ენა 

(B2) 

2013 წ. 

სექტემბერი      
100 

 
50 50 

82 

 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 

 
 

ჯანდაცვა 12 37,5 საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვა 

2013 წ. 

სექტემბერი 

35 

 

9 9 9 8 65 65  
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83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სამაგისტრო პროგრამა 

ევროპისმცოდნეობაში 

(ინგლისურენოვანი) 

ჰუმანიტარული 30 70  1. ევროკავშირის 

ინსტიტუტები;         

2. ინგლისური ენა 

(B2);    

          3. გასაუბრება. 

2013 წ.  

 სექტემბერი   

 

კანდი

დატმა 

უნდა 

გადალ

ახოს 

მინიმა

ლური 

კომპეტ

ენციის 

ზღვარ

ი 
 

    100 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 

 

ტურიზმი ბიზნესი და 

ეკონომიკა 

43 37,5 1. ტურიზმისა 

და მასპინძლობის 

მენეჯმენტის 

საფუძვლები; 

2. ინგლისური 

ენა (B2);    

2013 წ.  

 სექტემბერი   
 

     100 

100 
 

 

 

 


