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თსუ — N 1 არ ჩე ვა ნი

 არისN1უნივერსიტეტიკავკასიისრეგიონში—N322, მსოფ ლიო უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის 1,5%-ში. (U.S. 
News&World Report 2019);

 ჰყავს300-ზემეტისაერთაშორისოპარტნიორი უნ ივ ერ ის ტე ტი მსოფ ლი ოს 56 ქვე ყა ნა ში; 

 ლიდერიასამხრეთკავკასიისრეგიონში 2018-2020 სას წავ ლო წლებ ში ERASMUS+ სა ერ თა შო რი სო 
კრე დიტ მო ბი ლო ბის /ICM/ პროგ რა მე ბის ფარ გლებ ში და ფი ნან სე ბუ ლი იმ სტუ დენ ტე ბი სა და პერ სო ნა ლის რა-
ოდ ენ ობ ით, რომ ლე ბიც ევ რო პის უნ ივ ერ სი ტე ტებ ში ის წავ ლი ან და აიმ აღ ლე ბენ კვა ლი ფი კა ცი ას;

 უნივერსიტეტშიმოქმედებს24უცხოენოვანიპროგრამა— სა ბა კა ლავ რო, სა მა გის ტრო, სა დოქ ტო-
რო და ერ თსა ფე ხუ რი ანი; მათ შორის სა ერ თა შო რი სო აკ რე დი ტა ცი ის მქო ნე სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის და ქი-
მი ის, ABET აკ რე დი ტე ბუ ლი ელ ექ ტრუ ლი და ელ ექ ტრო ნუ ლი ინ ჟი ნე რი ისა და კომ პი უტ ერ ული მეც ნი ერ ებ ებ ის 
სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მე ბი; 

 22000-მდესტუდენტი (მათ შო რის 900-ზე მე ტი უცხო ეთ ის მო ქა ლა ქე 50 ქვეყ ნი დან) სწავ ლობს 240-მდე 
სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა ზე; 

 თსუყველაზემოთხოვნადიუნივერსიტეტიასაქართველოში — აბ იტ ური ენ ტთა 1/3-სთვის პირ ვე-
ლი არ ჩე ვა ნია;

 თსუბიბლიოთეკებშიგანთავსებულია8მილიონიწიგნიდა22მილიონზემეტიგამოგონება/
პატენტი 60 ქვეყ ნი დან, სტუ დენ ტებ სა და პრო ფე სო რებს აქ ვთ წვდო მა სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ერო ელ ექ ტრო-
ნულ ბა ზებ სა და რე სურ სებ ზე; 

 სტუდენტებსაქვთშესაძლებლობაჩაერთონთსუსამეცნიეროკვლევებში — ყო ველ წლი ურ ად ტარ-
დე ბა 200-ზე მე ტი სა მეც ნი ერო პრო ექ ტი, ერ თობ ლივ კვლე ვებ ში მო ნა წი ლე ობს 3000-მდე უცხო ელი მეც ნი ერი; 

 თანამედროვესასწავლოსივრცეები– 16 კვლე ვი თი ინ სტი ტუ ტი, 85-მდე სას წავ ლო ლა ბო რა ტო რია. მათ 
შო რის: ფაბ ლა ბი, SMART|Lab, SMART|AtmoSim-Lab, Bloomberg ლა ბო რა ტო რია, სან დი ეგ ოს უნ ივ ერ სი ტე-
ტის მი ერ მო დერ ნი ზე ბუ ლი ფი ზი კი სა და ქი მი ის ლა ბო რა ტო რი ები; მა ღა ლი სი ზუს ტის თა ნა მედ რო ვე ბირ თვუ ლ 
მაგ ნი ტურ-რე ზო ნან სუ ლი (ბმრ) სპექ ტო მეტ რი (400 MHz); თსუ ცოდნის გადაცემისა და ინოვაციების ცენტრი; 
მულ ტი მე დია ცენ ტრი, არ ქე ოლ ოგი ური სა ვე ლე ბა ზა გრაკ ლი ან გო რა ზე, სახ ვი თი ხე ლოვ ნე ბის სტუ დია და სხვა; 
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 უნივერსიტეტშიგამოყოფილია2,6მლნლარზემეტისტიპენდიების,სტუდენტურიპროექ-
ტებისდასტუდენტთასწავლისსაფასურისდაფინანსებისმიზნით.

 თსუიძლევააქტიურისტუდენტური,კულტურულიდასპორტულიცხოვრებისშესაძლებლო-
ბას — ყო ველ წლი ურ ად ტარ დე ბა 350-ზე მე ტი სტუ დენ ტუ რი ღო ნის ძი ება; 70-ზე მე ტი ტუ რ ნი რი. 

 სტუდენტებსემსახურებათანამედროვესაერთოსაცხოვრებელი;განახლებულიკაფეტერიები;

 უნ ივ ერ სი ტეტს ჰყავს 300000-ზემეტიკურსდამთავრებული.

თსუ მი სია

 ერ ოვ ნულ და ზო გად სა კა ცობ რიო ღი რე ბუ ლე ბა თა დამ კვიდ რე-
ბი სა და სა ზო გა დო ებ ის ინ ტე ლექ ტუ ალ ური, კულ ტუ რუ ლი და 
სო ცი ალ-ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბა;

 ახ ალი ცოდ ნის შექ მნა, შე ნახ ვა და გავ რცე ლე ბა;

ხედ ვა

 სა ზო გა დო ებ ის მოთხოვ ნებ თან და შრო მის ბა ზარ თან ჰარ მო ნი-
ზე ბუ ლი პროგ რა მე ბი;

 კვლე ვე ბის გაზ რდი ლი რა ოდ ენ ობა;
 პრო ცე სე ბის ინ ტერ ნა ცი ონ ალ იზ აცია;

ღი რე ბუ ლე ბე ბი

 თსუ იზი არ ებს ევ რო პუ ლი უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის დი დი ქარ ტი ით გან-
საზღვრულ იდე ალ ებს;

თსუ დღეს 

 თსუ-ში დღეს სწავ ლობს 21 973 სტუ დენ ტი (60,7% ქა ლი, 39,3 
% კა ცი);

 2020 წლი დან სტუ დენ ტთა ზღვრუ ლი ოდ ენ ობა 5000-ით გა იზ-
არ და;

 2020 წელს ყო ველ მა მე სა მე აბ იტ ური ენ ტმა კვლავ თსუ აირ ჩია; 
 2019 წელს ჩა ირ იცხა 7081 სტუ დენ ტი, მო ბი ლო ბით — 672;
 აქ სწავ ლო ბენ სტუ დენ ტე ბი მსოფ ლი ოს 50 ქვეყ ნი დან;
 თსუ თა ნამ შრომ ლე ბი — აკ ად ემი ური 734;
 სა მეც ნი ერო 909;
 მოწ ვე ული ლექ ტო რი და მას წავ ლე ბე ლი 1386;
 ად ამ ინ ის ტრა ცი ული და დამ ხმა რე პერ სო ნა ლი — 1229;
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2019 წელს, 2017 წელ თან შე და რე ბით თსუ-მ სა ბა კა ლავ რო

პროგ რა მებ ზე 45%-ით მე ტი სტუ დენ ტი მი იღო.

ყო ვე ლი მე სა მე ჩა რიცხუ ლი სტუ დენ ტი გრან ტო სა ნია.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

2019 წელს 4946 პირველკურსელი ჩაირიცხა

წელს 6546 პირველკურსელმა მოიპოვა 

სახელმწიფო გრანტი

ყოველი მესამე გრანტოსანი თსუ-ს სტუდენტია

წელს 6546 პირველკურსელმა მოიპოვა 

სახელმწიფო გრანტი

ყოველი მესამე გრანტოსანი თსუ-ს სტუდენტია

2017             2018             2019

3409

4432

4946  ივანეჯავახიშვილისსახელობისთბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტიარისმსოფლიოსა-
უკეთესოუნივერსიტეტების1,5%-ში.N322(1500 სა უკ ეთ ესო უნ ივ ერ სი ტე ტი დან) (U.S. News&World 
Report 2019); 
 ზედიზედ4წლისგანმავლობაშიშევიდამსოფლიოსსაუკეთესოუნივერსიტეტებისრანჟირებაში 

(2017, 2018, 2019, 2020); 
 რეგიონშიპირველიაშემდეგიმაჩვენებლებითაც: QS University Ranking Eastern Europe and Cen-

tral Asia (N86); Round University Ranking 2019 (N 614); Shanghai Academic Ranking of the World Uni-
versities (თსუ ფი ზი კის მი მარ თუ ლე ბა 2019 წელს N151-200);

თსუ - მსოფლიო რუკაზე
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აკ ად ემი ური თა ვი სუფ ლე ბა და უმ აღ ლე სი
სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის ავ ტო ნო მია
უზ რუნ ველ ყო ფი ლია კონ სტი ტუ ცი ით

ახ ალი სა კონ სტი ტუ ციო მუხ ლი 2018 წლის 16 დე კემ ბერს შე ვი და ძა ლა ში;
27-ე მუხ ლში ცვლი ლე ბა თსუ-ს ინ იცი ატ ივ ით შე ვი და, რომ ლი თაც უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის ავ ტო ნო მია 
და აკ ად ემი ური თა ვი სუფ ლე ბაა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი;
ცვლი ლე ბა შე ვი და კა ნონ ში „მა უწყებ ლო ბის შე სა ხებ“, რო მე ლიც სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე-
ტებს სა უნ ივ ერ სი ტე ტო მა უწყებ ლო ბის უფ ლე ბას აძ ლევს;
მიმ დი ნა რე ობს მო ლა პა რა კე ბა სა ხელ მწი ფო და კერ ძო სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლებ თან სტუ-
დენ ტთა შრო მი თი უფ ლე ბე ბის და სა ცა ვად;

ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფა

ავ ტო რი ზა ცია 2024 წლამ დე;
 უნ ივ ერ სი ტე ტის ინ ტეგ რი რე ბა უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის ევ რო პულ სივ რცე ში;
 უნ ივ ერ სი ტე ტის ინ სტი ტუ ცი ური ეფ ექ ტი ან ობ ის და გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბა;
 პროგ რა მებ ში სა ერ თა შო რი სო და ად გი ლობ რი ვი შრო მის ბაზ რის მოთხოვ ნე ბის გათ ვა ლის-

წი ნე ბა; 
 სწავ ლა-სწავ ლე ბის ახ ალ მოთხოვ ნებ თან შე სა ბა მი სო ბა, სწავ ლა სა და კვლე ვა ში თა ნა მედ-

რო ვე მიდ გო მე ბის და ნერ გვა;
 ორ მა გი, ერ თობ ლი ვი და სა ერ თა შო რი სოდ აკ რე დი ტე ბუ ლი პროგ რა მე ბის გან ვი თა რე ბის 

ხელ შეწყო ბა;

უნივერსიტეტის მართვა

უნ ივ ერ სი ტე ტის მთა ვა რი მმარ თვე ლო ბი თი ორ გა ნო არ ის 38 წევ რი ანი აკ ად ემი ური საბ ჭო. აკ ად ემი ურ 
საბ ჭო ში თი თოეული ფა კულ ტე ტი დან აირ ჩე ვა სა მი წარ მო მად გე ნე ლი. თი თოეული და მო უკ იდ ებ ელი სა-
მეც ნი ერო-კვლე ვი თი ერ თე ულ იდ ან – თი თო წარ მო მად გე ნე ლი.
წარ მო მად გენ ლო ბი თი საბ ჭოს (სე ნა ტის) არ ჩე ვა ხდე ბა 4 წლის ვა დით, სა ყო ველ თაო, პირ და პი რი, თა ნას-
წო რი არ ჩევ ნე ბის სა ფუძ ველ ზე, ფა რუ ლი კენ ჭის ყრით. სტუ დენ ტე ბი საბ ჭოს სრუ ლი შე მად გენ ლო ბის ერთ 
მე სა მედს შე ად გე ნენ.
რექ ტო რი უნ ივ ერ სი ტე ტის უმ აღ ლე სი აკ ად ემი ური თა ნამ დე ბო ბის პი რია, არ ის აკ ად ემი ური საბ ჭოს თავ-
მჯდო მა რე.
კან ცლე რი (ად მი ნის ტრა ცი ის ხელ მძღვა ნე ლი) არ ის უნ ივ ერ სი ტე ტის უმ აღ ლე სი ად მი ნის ტრა ცი ული მმარ-
თვე ლი ფი ნან სუ რი, მა ტე რი ალ ური და ად მი ნის ტრა ცი ული რე სურ სე ბის სფე რო ში; წარ მო ად გენს უნ ივ ერ-
სი ტეტს სა ფი ნან სო-ეკ ონ ომ იკ ურ ურ თი ერ თო ბებ ში.
7 ფა კულ ტე ტი დან თი თოეულს მარ თავს არ ჩე ული ფა კულ ტე ტის საბ ჭო, დე კა ნის ხელ მძღვა ნე ლო ბით.
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სწავლა და კვლევა უნივერსიტეტში 7 ფაკულტეტსა და
16 სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში მიმდინარეობს

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ფაკულტეტი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი

სტუდენტი – 3577
აკადემიური პერსონალი – 153
საგანმანათლებლო პროგრამები: 
საბაკალავრო – 17, მათ შორის
6 ინგლისურენოვანი, 
1 ქართულ - ფრანგული;
სამაგისტრო – 19, მათ შორის
1 ინგლისურენოვანი; 
სადოქტორო – 11, მათ შორის
1 ინგლისურენოვანი.

სტუდენტი - 6416 
აკადემიური პერსონალი - 96

საგანმანათლებლო პროგრამები:
საბაკალავრო – 4,მათ შორის
1 ინგლისურენოვანი
სამაგისტრო – 6, მათ შორის
1 ინგლისურენოვანი,
1 ქართულ - ფრანგული;
სადოქტორო – 3

სტუდენტი – 5727
აკადემიური პერსონალი – 188
მოწვეული პერსონალი – 269
საგანმანათლებლო პროგრამები:
საბაკალავრო – 33, მათ შორის 
2 რუსულენოვანი
სამაგისტრო – 36, მათ შორის
2 რუსულენოვანი
სადოქტორო – 10, მათ შორის
1 ქართულ-ფრანგულენოვანი

სტუდენტი – 2430

აკადემიური პერსონალი – 67 

მოწვეული პერსონალი – 134

საგანმანათლებლო პროგრამები: 

საბაკალავრო – 8,

სამაგისტრო – 17, მათ შორის

3 ინგლისურენოვანი

სადოქტორო – 11

იურიდიული ფაკულტეტი

სტუდენტი – 4970

აკადემიური პერსონალი – 85

მოწვეული პერსონალი – 144

საგანმანათლებო პროგრამები:
საბაკალავრო – 2,

სამაგისტრო – 5, მათ შორის
2 ინგლისურენოვანი;
სადოქტორო – 2, მათ შორის
1 ინგლისურენოვანი;

ფსიქოლოგიისა და განათლების 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი
მედიცინის ფაკულტეტი

სტუდენტი – 1564

აკადემიური პერსონალი – 102

მოწვეული პერსონალი – 127

საგანმანათლებლო პროგრამები:
ერთსაფეხურიანი – 3, მათ შორის
1 ინგლისურენოვანი
სამაგისტრო – 2, მათ შორის
1 ინგლისურენოვანი
სადოქტორო – 3

სტუდენტი – 1964

აკადემიური პერსონალი – 41

მოწვეული პერსონალი – 147

საგანმანათლებლო პროგრამები:

საბაკალავრო – 6,

სამაგისტრო – 10,

სადოქტორო – 7
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თსუ 2020 წელს გთა ვა ზობთუცხოენოვანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამები
220 პროგრამა, მათ შორის:

67 საბაკალავრო პროგრამა

3 ერთსაფეხურიანი პროგრამა

99 სამაგისტრო პროგრამა

49 სადოქტორო პროგრამა

1 ქართულ ენაში მომზადების 
პროგრამა

1 მასწავლებელთა მომზადების
ინტეგრირებული პროგრამა

1 მასწავლებელთა მომზადების 
პროგრამა

24
უცხოენოვანი
პროგრამა

9 
უცხოენოვანი 
პროგრამა 
მზადების 

პროცესშია

10
საბაკალავრო

პროგრამა

10
სამაგისტრო
პროგრამა

3
სადოქტორო
პროგრამა

1
ერთსაფეხურიანი

პროგრამა

2020-2021 სას წავ ლო წლი დან თსუ სტუ დენ ტებს სა ერ თა შო რი სოდ
აკ რე დი ტე ბულ პროგ რა მებს სთა ვა ზობს:

ელექტრულიდაელექტრონულიინჟინერია— 50 სტუ დენ ტი
კომპიუტერულიმეცნიერება -130 სტუ დენ ტი
თსუ-სსაბაკალავროპროგრამაქიმიაში (პირ ვე ლი პროგ რა მა სა ქარ თვე ლო ში, რო მე ლიც ამ ერ იკ ის ქი მი-
ური სა ზო გა დო ებ ის მი ერ იქ ნე ბა სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი) — 30 სტუ დენ ტი
სა ქარ თვე ლო მსოფ ლი ოში 36-ე ქვე ყა ნაა, სა დაც ABET-ისაკრედიტირებული
პროგრამები მოქ მე დებს
სა ქარ თვე ლო 24-ე ქვე ყა ნაა, სა დაც ACS-ისწარმომადგენლობა გა იხ სნა
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 2015 წლი დან თსუ-ში მოქ მე დებს SDSU სა ერ თა შო რი სო აკ რე დი ტა ცი ის მქო ნე /ABET,CSA,WASC/ სა ბა კა ლავ-
რო პროგ რა მე ბი STEM დარ გებ ში და გა იც ემა ამ ერ იკ ული დიპ ლო მიც;

 პროგ რა მებ მა ახ ლა ხანს მი იღ ეს ABET ექ სპერ ტე ბის მა ღა ლი შე ფა სე ბა;

 SDSU თა ნამ შრომ ლო ბით თსუ-ში გა ნახ ლდა და თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ებ ით აღ იჭ ურ ვა ლა ბო რა ტო რი ები 
და აუდ იტ ორი ები;

 SDSU პროგ რა მებ ზე სა ქარ თვე ლო ში 600-მდე სტუ დენ ტი სწავ ლობს, მათ შო რის თსუ -ში 480;

 სტუ დენ ტე ბის 34% ქა ლია.

სან დი ეგ ოს სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის
პროგ რა მე ბი თსუ-ში

SDSU-TSU

 კურ სდამ თავ რე ბულ თა 98% და საქ მე ბუ ლია პრო-
ფე სი ით. მა თი სა შუ ალო ხელ ფა სი 4-ჯერ აღ ემ ატ ება 
სტა ტის ტი კის სამ სა ხუ რის სა შუ ალო შე მო სავ ლის მო-
ნა ცე მებს 

 მა ღა ლი მოთხოვ ნის შე დე გად 2017 წლი დან სკო ლა 
აბ იტ ური ენ ტებს სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მა საც სთა ვა-
ზობს

 ISET-ის ინ გლი სუ რე ნო ვან სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მა-
ზე ყო ველ წლი ურ ად ყვე ლა ზე მა ღალ ქუ ლი ანი სტუ-
დენ ტე ბი ირ იცხე ბი ან

 სკო ლა ში 11 ქვეყ ნის წარ მო მად გე ნე ლი სწავ ლობს;

ISET სა მა გის ტრო პროგ რა მა
სტუ დენ ტთა 12-მა ნა კად მა
და ას რუ ლა წარ მა ტე ბით

ISET საბაკალავრო პროგრამაზე მზარდი მოთხოვნა
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ორ მა გი ხა რის ხის მი ღე ბის

შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა

შემ დე გი პროგ რა მე ბი:

 სა მა გის ტრო პროგ რა მე ბი: • კი ოლ ნის უნ ივ-
ერ სი ტე ტის სა მა გის ტრო პროგ რა მა LL. M. 
Zu Koln (გერ მა ნუ ლე ნო ვა ნი) • სა მა გის ტრო 
პროგ რა მა „ტუ რიზ მი“ Université Lyon 2.

 სა დოქ ტო რო პროგ რა მე ბი — სა ერ თა შო რი-
სო პროგ რა მა მა თე მა ტი კა ში (ინ გლი სუ რე ნო-
ვა ნი) University of Gottingen — ევ რო პუ ლი 
ლი ტე რა ტუ რა (ქარ თულ-ფრან გუ ლი) – Uni-
versita di Bologna

 ქ. შპაიერის ად მი ნის ტრა ცი ულ მეც ნი ერ ებ-
ათა უნ ივ ერ სი ტეტ თან თა ნამ შრომ ლო ბით 
10 წე ლია თსუ -ში „სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის“ 
პროგ რა მა ხორ ცი ელ დე ბა.

 ჰარ ვარ დის სა მარ თლის სკო ლა და თსუ იურ-
იდი ული ფა კულ ტე ტი წარ მა ტე ბით ახ ორ ცი-
ელ ებ ენ ერ თობ ლივ სა სერ ტი ფი კა ტო პროგ-
რა მას.

 Volkswagen Foundation-ის და ფი ნან სე ბით 
და ორ გერ მა ნულ უნ ივ ერ სი ტეტ თან თა ნამ-
შრომ ლო ბით სა დოქ ტო რო პროგ რა მა ში „ფი-
ზი კა“ ინ ტეგ რირ და ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი მო დუ-
ლი - Universität Bonn Universität Siegen.

თსუ „სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის“ პროგ რა მა

პროგ რა მა ხორ ცი ელ დე ბა თსუ და გერ მა ნი ის ქ. შპაიერის ად მი ნის ტრა ცი ულ მეც ნი ერ ებ ათა უნ ივ ერ სი ტე ტის 
თა ნამ შრომ ლო ბით;
აქ ვს სა ერ თა შო რი სო აკ რე დი ტა ცია და გას ცემს შე სა ბა მის დიპ ლომს;
100-მდე სტუ დენ ტმა გაიარა სას წავ ლო პრაქ ტი კა ევ რო პის ქვეყ ნე ბის სხვა დას ხვა სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბა ში;
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თსუ სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბა

 თსუ-ს ინ სტი ტუ ცი ური პარ ტნი ორ ებ ის, უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის და კვლე ვი თი ცენ ტრე ბის რიცხვი 56 ქვე ყა ნა ში 
300-ს აღ წევს; 

 2015-2020 წლებ ში და ფი ნან სე ბუ ლია 256 პრო ექ ტი ევ რო პის 26 ქვეყ ნის 106 უნ ივ ერ სი ტეტ თან თა ნამ-
შრომ ლო ბით, 2020-2022 წლებ ში 128 საპ რო ექ ტო გა ნაცხა დი გა კეთ და Erasmus+ სა ერ თა შო რი სო მო ბი-
ლო ბის ფარ გლებ ში; 

 2015-2019 წლებ ში გაც ვლით პროგ რა მებ ში თსუ-ს 1500-ზე მეტ მა სტუ დენ ტმა და აკ ად ემი ურ მა პერ სო ნალ მა 
მი იღო მო ნა წი ლე ობა ევ რო პის 26 ქვე ყა ნა ში; 

 ამ მო ნა ცე მე ბით თსუ ლი დე რია სა ქარ თვე ლო ში;
 თსუ-ში სწავ ლობს უცხო ეთ ის 900 მო ქა ლა ქე მსოფ ლი ოს 50 ქვეყ ნი დან.

სა ერ თა შო რი სო გაც ვლი თი

პროგ რა მე ბი აზი აში

 აზი აში თსუ თა ნამ შრომ ლობს 10 ქვეყ ნის 26 
უნ ივ ერ სი ტეტ თან;

 თსუ ყო ველ წლი ურ ად იღ ებს მო ნა წი ლე ობ ას 
Asia Science Camp-ში, აზი ის სხვა დას ხვა ქვე-
ყა ნა ში (იაპ ონია, სინ გა პუ რი, ის რა ელი, ტა ილ-
ან დი, მა ლა იზია, ინ დო ნე ზია და ა.შ.);
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კვლე ვა თსუ-ში

 ყო ველ წლი ურ ად თსუ-ში ხორ ცი ელ დე ბა 200-ზე მე ტი პრო ექ ტი, მათ 
შო რის 2019 წელს — 19 სა ერ თა შო რი სო გრან ტი;

 შო თა რუს თა ვე ლის სა ხე ლო ბის ერ ოვ ნუ ლი სა მეც ნი ერო ფონ დის 
კონ კურ სებ ში 2019 წელს თსუ-ს მო ნა წი ლე ობ ით წარ დგე ნილ მა 80-
მა პრო ექ ტმა გა იმ არ ჯვა;

 რუს თა ვე ლის ფონ დის დოქ ტო რან ტუ რის სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ-
რა მე ბის საგ რან ტო კონ კურ სში (PHDF) / PhD Scholarships 2019 
— გა მარ ჯვე ბუ ლი პრო ექ ტე ბის 52% (29) თსუ დოქ ტო რან ტე ბის, 
ფუნ და მენ ტუ რი კვლე ვე ბის სა ხელ მწი ფო კონ კურ სში გა მარ ჯვე ბუ ლი 
პრო ექ ტე ბის 29% (18), ახ ალ გაზ რდა მკვლევრების და ფი ნან სე ბუ-
ლი პრო ექ ტე ბის 37% თსუ დოქ ტო რან ტე ბი სა და მკვლევ რე ბის ავ-
ტო რო ბი თაა;

 გა მო ყე ნე ბი თი კვლე ვე ბი სათ ვის სა ხელ მწი ფო სა მეც ნი ერო გრან ტე ბის 2019 წლის კონ კურ სში გა მარ ჯვე ბუ-
ლი 4 პრო ექ ტი დან ერ თი თსუ-სია;

 2019 წელს თსუ-ის თა ნამ შრომ ლე ბის ავ ტო რო ბით გა მოქ ვეყ ნდა 554 პუბ ლი კა ცია სა ერ თა შო რი სო რე ცენ-
ზი რე ბად იმ პაქტ-ფაქ ტო რი ან გა მო ცე მებ ში (ელ სე ვი ერ ის Scopus-ის ბა ზის მო ნა ცე მე ბი);

 უნ ივ ერ სი ტეტს ინ დუს ტრი ას თან თა ნამ შრომ ლო ბით გა მოქ-
ვეყ ნე ბუ ლია 100-მდე პუბ ლი კა ცია (Scopus);

 2019 წელს თსუ-ში და ცუ ლია 90 სა დოქ ტო რო ნაშ რო მი;

თსუ სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტები
 მაღალი ენერგიების ფიზიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი;
 ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ს/კ ინსტიტუტი;
 რაფიელ აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი;
 ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი;
 ალექსანდრე ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტი;
 ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი;
 ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი;
 შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი;
 პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი;
 კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტი;
 ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტი;
 მიხეილ ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი;
 ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი;
 თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი;
 პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი;
 არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი;
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სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ერო თა ნამ შრომ ლო ბა 

 თსუ მეც ნი ერ ები ჩარ თუ ლი არი ან მნიშ ვნე ლო ვან სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ერო პრო ექ ტებ ში, მათ შო რი საა: 
ატ ომ ური ბირ თვუ ლი კვლე ვე ბის ევ რო პუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის CERN და ATLAS ექ სპე რი მენ ტე ბი, იულ იხ ის კვლე-
ვი თი ცენ ტრის (გერ მა ნია) COSY accelerator; იაპ ონი ის პრო ტო ნე ბის ამ აჩ ქა რე ბელ თა კომ პლექ სზე (J-PARC) 
მიმ დი ნა რე JEDI და Comet ექ სპე რი მენ ტე ბი, ხმელ თა შუა ზღვა ში მიმ დი ნა რე KM3Net ექ სპე რი მენ ტი, პრო ექ ტი 
FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) (გერ მა ნია);

 ერ თობ ლი ვი პუბ ლი კა ცი ები გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლია 150-ზე მეტ სა ერ თა შო რი სო პარ ტნი ორ თან ერ თად (Scopus);

 ერ თობ ლივ კვლე ვებ ში ჩარ თუ ლია 3000-მდე უცხო ელი მეც ნი ერი;

„ჩვენ დიდ იმ ედ ებს ვამ ყა რებთ სა ქარ თვე ლო ზე და დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ,
სა ქარ თვე ლო მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ამ დიდ რებს ევ რო პულ მეც ნი ერ ებ ას“.

„აკ ად ემია ევ რო პე ას“ მმარ თვე ლი საბ ჭოს წევ რი,
ევ რო პუ ლი კვლე ვე ბის საბ ჭოს (ERC) ვი ცე-პრე ზი დენ ტი

ევა კონ დო რო სი

სა ქარ თვე ლო პირ ვე ლი ქვე ყა ნაა ევ რო კავ ში რის არ აწ ევ რი 
ქვეყ ნე ბი დან, სა დაც ევ რო პუ ლი აკ ად ემი ის
(Academia Europaea) რე გი ონ ული ცენ ტრი გა იხ სნა.

ცენ ტრი თსუ ე. ან დრო ნი კაშ ვი ლის სახ. ფი ზი კის ინ სტი ტუტ ში 
ფუნ ქცი ონ ირ ებს.
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თსუ სა მეც ნი ერო ლა ბო რა ტო რი ები და მო დერ ნი ზე ბუ ლი 
სას წავ ლო სივ რცე ები

თსუ მეც ნი ერ ებ სა და სტუ დენ ტებს ემ სა ხუ რე ბა თა ნა მედ რო ვე სას წავ ლო სივ რცე ები – 16 კვლე ვი თი ინ სტი ტუ ტი, 
85-მდე სას წავ ლო ლა ბო რა ტო რია. მათ შო რის: ფაბ ლა ბი, SMART|Lab, SMART|AtmoSim-Lab, Bloomberg ლა-
ბო რა ტო რია, სან დი ეგ ოს უნ ივ ერ სი ტე ტის მი ერ მო დერ ნი ზე ბუ ლი ფი ზი კი სა და ქი მი ის ლა ბო რა ტო რი ები; მა ღა-
ლი სი ზუს ტის თა ნა მედ რო ვე ბირ თვუ ლ მაგ ნი ტურ-რე ზო ნან სუ ლი (ბმრ) სპექ ტო მეტ რი (400 MHz); თსუ ცოდ ნი ს 
გა და ცე მისა და ინ ოვ აცი ებ ის ცენ ტრი; მულ ტი მე დია ცენ ტრი, არ ქე ოლ ოგი ური სა ვე ლე ბა ზა გრაკ ლი ან გო რა ზე, 
სახ ვი თი ხე ლოვ ნე ბის სტუ დია და სხვა; 

მო ლე კუ ლუ რი, გე ნე ტი კუ რი და უჯ რე დუ ლი 
დი აგ ნოს ტი კის სა მეც ნი ერო სას წავ ლო
ცენ ტრი „დი აგ ნოს ტი კა“

თსუ-ში თა ნა მედ რო ვე ბიო-სა მე დი ცი ნო ტექ ნო ლო გი ებ ით და 
მო წი ნა ვე ინ ტე ლექ ტუ ალ ური ექ სპერ ტი ზით აღ ჭურ ვი ლი სა მეც-
ნი ერო-სას წავ ლო ცენ ტრი და ფუძ ნდე ბა და გა აძ ლი ერ ებს თსუ-ს 
სა გან მა ნათ ლებ ლო და კვლე ვით პო ტენ ცი ალს და იქ ნე ბა ერ თა-
დერ თი ამ პრო ფი ლის კვლე ვი თი ცენ ტრი რე გი ონ ში. პრო ექ ტის 
ავ ტო რია ლუნ დის უნ ივ ერ სი ტე ტის (შვე დე თი) პრო ფე სო რი, თსუ 
ლექ ტო რი, ზა ალ კო კაია

ბი ომ ედ იც ინ ის ლა ბო რა ტო რია

2020 წელს იულ იხ ის კვლე ვით ცენ ტრთან (Forschungszentrum 
Jülich) თა ნაშ რომ ლო ბით და იწყე ბა მუ შა ობა ბი ომ ედ იც ინ ის ლა-
ბო რა ტო რი ის და ფუძ ნე ბის თა ობ აზე, რო მე ლიც 2021 წელს და-
იწყებს ფუნ ქი ონ ირ ებ ას.
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ქარ თუ ლი ენ ის ცენ ტრე ბი ევ რო პულ უნ ივ ერ სი ტე ტებ ში

2012 წელს ლა იდ ენ ის უნ ივ ერ სი ტეტ ში, თსუ-სთან თა ნამ შრომ ლო ბით ქარ თუ ლი ენ ისა და კულ ტუ რის ცენ ტრი 
გა იხ სნა; 

2020 წლი დან 6 ევ რო პულ უნ ივ ერ სი ტეტ ში ქარ თუ ლი ენ ის ცენ ტრე ბის გახ სნა იგ ეგ მე ბა:

 ფრიდ რიხ ში ლე რის სა ხე ლო ბის იენ ის უნ ივ ერ სი ტე ტი, გერ მა ნია; Friedrich Schiller University Jena, Germany;

 ბრე მე ნის უნ ივ ერ სი ტე ტი, გერ მა ნია / University of Bremen, Germany;

 კა'ფოს კა რის უნ ივ ერ სი ტე ტი, იტ ალია / Ca'Foscari University of Venice, Italy;

 ეტ ვოშ ლო რან ტის უნ ივ ერ სი ტე ტი, უნ გრე თი / Eotvos Lorand University, Hungary;

 ტარ ტუს უნ ივ ერ სი ტე ტი, ეს ტო ნე თი / University of Tartu, Estonia;

 ვილ ნი უს ის უნ ივ ერ სი ტე ტი, ლი ეტ უვა / Vilnius University, Lithuania;

თსუ პე რი ოდ ული სა მეც ნი ერო გა მო ცე მე ბი

სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ერო ბა ზებ ში

 თსუ ა. რაზ მა ძის სა ხე ლო ბის მა თე მა ტი კის ინ სტი ტუ ტის ჟურ ნა ლი: „Georgian Mathematical Journal“ — WOS/
SCOPUS;

 თსუ ა. რაზ მა ძის სა ხე ლო ბის მა თე მა ტი კის ინ სტი ტუ ტის ჟურ ნა ლი „Memoirs on Differential Equations and 
Mathematical Physics“ – WOS/SCOPUS;

 თსუ ა. რაზ მა ძის სა ხე ლო ბის მა თე მა ტი კის ინ სტი ტუ ტის ჟურ ნალი „Transactions of A. Razmadze Mathematical 
Institute“ WOS/SCOPUS / ScienceDirect;

 თსუ ი. ვე კუ ას სა ხე ლო ბის გა მო ყე ნე ბი თი მა თე მა ტი კის სა მეც ნი ერო-კვლე ვი თი ინ სტი ტუ ტის ჟურ ნა ლი: „Bulletin 
of TICMI“ – SCOPUS;

 თსუ ი. ვე კუ ას სა ხე ლო ბის გა მო ყე ნე ბი თი მა თე მა ტი კის სა მეც ნი ერო-კვლე ვი თი ინ სტი ტუ ტის ჟურ ნა ლი: „Lecture 
Notes of TICMI“ — SCOPUS;

 თსუ შო თა რუს თა ვე ლის სა ხე ლო ბის ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის ინ სტი ტუ ტის ჟურ ნა ლი „Sjani“ (http://www.
sjani.ge/) — ERICH PLUS;

 თსუ პა ატა გუ გუშ ვი ლის სა ხე ლო ბის ეკ ონ ომ იკ ის ინ სტი ტუ ტის ჟურ ნა ლი „Ekonomisti“ (http://ekonomisti.tsu.
ge/?leng=eng&cat=nomer) — ERICH PLUS;

 თსუ ეკ ონ ომ იკ ისა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის რე ფე რი რე ბა დი და რე ცენ ზი რე ბა დი სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი-
ერო-ან ალ იტ იკ ური ჟურ ნა ლი „ეკ ონ ომ იკა და ბიზ ნე სი“ — ERICH PLUS;
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თსუ ბიბ ლი ოთ ეკ ებ ში (თსუ ბიბ ლი ოთ ეკა და ერ-
ოვ ნუ ლი სა მეც ნი ერო ბიბ ლი ოთ ეკა) და ცუ ლია 8 
მი ლი ონი წიგ ნი და პე რი ოდ ული გა მო ცე მა, 22 
მი ლი ონ ამ დე გა მო გო ნე ბა/პა ტენ ტი. მკითხველს 
აქ ვს წვდო მა თა ნა მედ რო ვე სამ კითხვე ლო დარ-
ბა ზებ თან, მუდ მი ვად გა ნახ ლე ბა დი ფონ დე ბის 
ელ ექ ტრო ნულ ვერ სი ებ ზე (www.ebooks.tsu.ge).

უნ ივ ერ სი ტე ტის პრო ფე სო რებ სა და სტუ დენ ტებს აქ ვთ ღია წვდო მა ის ეთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს ელ ექ ტრო ნულ ბა-
ზებ სა და რე სურ სებ ზე, რო გო რი ცაა: Elsevier, Scopus (www.scopus.com), Sciencedirect (www.sciencedirect.
com), EBSCO Econlit (https://goo.gl/ptblg3), (Royal Society Journal Collection (www.royalsocietypublishing.
org), England Journal of Medicine (www.nejm.org), Oxford Textbook of Medicine (www.oxfordmedicine.com), 
BioOne (www.bioone.org), ECD-Library (www.oecd-ilibrary.org), Cambridge Journals Online (www.journals.
cambridge.org), HINARI Health Access to Research Initiative – www.who.int/hinari). ეს, და მრა ვა ლი სხვა 
რე სურ სი მათ მსოფ ლიო სა მეც ნი ერო სი ახ ლე ებ ის რე ალ ურ დრო ში გაც ნო ბის და მსოფ ლიო წამ ყვან უნ ივ ერ სი ტე-
ტებ თან თა ნა ბა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის ფლო ბის სა შუ ალ ებ ას აძ ლევს.
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სას წავ ლო რე სურ სე ბი
თსუ-ს აქ ვს აკ ად ემი ური და კვლე ვი თი და ნიშ ნუ ლე ბის 27 შე ნო ბა.
ყო ველ წლი ურ ად თსუ ლა ბო რა ტო რი ებ ის, აუდ იტ ორი ებ ისა და ბიბ ლი ოთ ეკ ის გა ნახ ლე ბა ზე რამ დე ნი მე მი ლი ონ 
ლარს ხარ ჯავს.

გა ნახ ლე ბუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა
უნ ივ ერ სი ტე ტის მე ორე კორ პუ სის რე აბ ილ იტ აცი ის პირ ვე ლი ეტ აპ ის სა მუ შაოები დას რულ და:
 გა მაგ რდა შე ნო ბის სა ძირ კვე ლი, შე იც ვა ლა სა ხუ რა ვი და ფან ჯრე ბი. გა რე მონ ტდა სვე ლი წერ ტი ლე ბი და მო ეწყო 

გათ ბო ბის ცენ ტრა ლუ რი სის ტე მა. გან ხორ ცი ელ და ფა სა დის სა რე აბ ილ იტ აციო სა მუ შაოები - 5,7 მლნ ლა რი;
 რე აბ ილ იტ აცი ის მე ორე ეტ აპ ზე შეს რულ დე ბა შე ნო ბის ში და სა რე მონ ტო სა მუ შაოები. რეაბილიტაციის შემდეგ 

თსუ მეორე კორპუსი ყვე ლა სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტს და აკ მა ყო ფი ლებს.
გა რე მონ ტდა არა ერ თი სა მეც ნი ერო კვლე ვი თი ინ სტი ტუ ტის სივ რცე; რე აბ ილ იტ აცია ჩა უტ არ და ეკ ონ ომ იკ-
ის სა ერ თა შო რი სო სკო ლის შე ნო ბას და პრო ფე სი ული სწავ ლე ბის ცენ ტრის ქუ თა ის ის ფი ლი ალს; გა რე მონ ტდა 
მაღ ლი ვი კორ პუ სის ფოიე. ბიბ ლი ოთ ეკ ის შე ნო ბა ში გა რე მონ ტდა სა გა მოც დო ცენ ტრის ფარ თე ბი, სამ კითხვე ლო 
დარ ბა ზე ბი. 
პირ ვე ლი კორ პუ სის ეზ ოში „ჩა ის სახ ლი“ გა იხ სნა, რო მელ საც გარ და კა ფე ტე რი ისა, კულ ტუ რუ ლი სივ რცის 
დატ ვირ თვაც აქ ვს.
მაღ ლივ კორ პუს ში ფუნ ქცი ონ ირ ებს ახ ლად გახ სნი ლი კა ფე ტე რია.
კვე ბის ობი ექ ტი გა იხ სნე ბა ბი ოლ ოგ ებ ის კორ პუს შიც.
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სას წავ ლო რე სურ სე ბი მე დი ცი ნის ფა კულ ტე ტე ბის თვის

მე დი ცი ნის ფა კულ ტე ტის სტუ დენ ტებს სა შუ ალ ება აქ ვთ 10-ზე მეტ მა ღა ლი სტან დარ ტით აღ ჭურ ვილ კლი ნი კა ში 
გაიარონ პრაქ ტი კა. მათ შო რის:

 „ქე თე ვან გო გი ლაშ ვი ლის სტო მა ტო ლო გი ის ცენ ტრი;

 „ალ ბი უსი“; შპს „დენ ტექ სი 95“;

 შპს „აკ ად. ო. ღუ დუ შა ურ ის სა ხე ლო ბის ერ ოვ ნუ ლი სა მე დი ცი ნო ცენ ტრი“;

 შპს „სჯს დენ ტალ ჯორ ჯია“.

2017 წლი დან თსუ-ში სტუ დენ ტთა ახ ალი საცხოვ რე ბე ლი ამ ოქ მედ და. სა ერ თო საცხოვ რე ბე ლი 320 ად გი ლი-
ანია და ლი სის ტბის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი აზეა გან თავ სე ბუ ლი. კომ პლექ სი მო იც ავს 3 საცხოვ რე ბელ კორ პუსს 
და ად მი ნის ტრა ცი ულ შე ნო ბას. ას ევე კა ფე ტე რი ას, სა კონ ფე რენ ციო ოთ ახს, სა მე დი ცი ნო პუნ ქტს, ბიბ ლი ოთ ეკ ას, 
კომ პი უტ ერ ებ ის ოთ ახს, სამ რეცხა ოს და სხვა დამ ხმა რე სა ხის ინ ფრას ტრუქ ტუ რას. შე ნო ბის გა რეთ მოწყო ბი ლია 
ღია ტი პის სპორ ტუ ლი მო ედ ანი, გა რე ტრე ნა ჟო რე ბი.
ას ევე მი ღე ბუ ლია გა დაწყვე ტი ლე ბა, რომ თბი ლის ში, თსუ მაღ ლი ვი კორ პუ სის ტე რი ტო რი აზე 3000 სტუ დენ ტზე 
გათ ვლი ლი, სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტის, ახ ალი სტუ დენ ტუ რი ქა ლა ქი აშ ენ დე ბა.

სტუდენტური საერთო საცხოვრებელი
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და ფი ნან სე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი თსუ-ში

2020 წლის თვის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მებ ზე სწავ ლის წლი ური სა ფა სუ რი 
2250 ლა რია (სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ებ ის თვის).
ერ თი ან ერ ოვ ნულ გა მოც დებ ზე 100%-იანი სა ხელ მწი ფო გრან ტის (2250 ლა რი) მო პო ვე ბის შემ თხვე ვა ში სწავ ლა სრუ-
ლად და ფი ნან სდე ბა. ერ თი ან ერ ოვ ნულ გა მოც დებ ზე 70%-იანი (1575 ლა რი) და 50%-იანი (1125 ლა რი) სა ხელ მწი ფო 
გრან ტის მო პო ვე ბის შემ თხვე ვა ში, მი ღე ბუ ლი გრან ტის მო ცუ ლო ბა გა მო აკ ლდე ბა სწავ ლის სა ფა სურს.
ას ევე უნ ივ ერ სი ტეტ ში მოქ მე დებს სა ხელ მწი ფოს მი ერ სრუ ლად და ფი ნან სე ბუ ლი პროგ რა მე ბი და არ სე ბობს და ფი ნან სე-
ბის და მა ტე ბი თი შე საძ ლებ ლო ბე ბი.

სა ხელ მწი ფოს მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი 

სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მე ბი

 მას წავ ლე ბელ თა მომ ზა დე ბის პროგ რა მა
 მა თე მა ტი კა 
 ფი ზი კა 
 ქი მია
 ბი ოლ ოგია 
 ეკ ონ ომ იკა-ეკ ონ ომ იკ ისა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტეტ ზე
 ის ტო რია
 ფი ლო ლო გია-ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა
 ფი ლო სო ფია 
 არ ქე ოლ ოგია

სტი პენ დი ები

 „სა ხელ მწი ფო სტი პენ დი ები სტუ დენ ტებს“: 2018-2019 სას წავ ლო წლის შე მოდ გო მის სე მეს ტრი (2019 წლის პირ-
ვე ლი იან ვრი დან 28 თე ბერ ვლის ჩათ ვლით) 639 სტუ დენ ტი; 2018-2019 სას წავ ლო წლის გა ზაფხუ ლის სე მეს ტრი 
(2019 წლის პირ ვე ლი მარ ტი დან 31 ივ ლი სის ჩათ ვლით) 594 სტუ დენ ტი; 2019-2020 სას წავ ლო წლის შე მოდ გო მის 
სე მეს ტრი (2019 წლის პირ ვე ლი ოქ ტომ ბრი დან 31 დე კემ ბრის ჩათ ვლით) 670 სტუ დენ ტი. თვე ში 150 ლა რი (ერ თი 
სე მეს ტრის გან მავ ლო ბა ში), თი თოეულზე 5 თვე — 750 ლა რი (სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბის, მეც ნი ერ ებ ის, კულ ტუ-
რი სა და სპორ ტის სა მი ნის ტრო).

 „ოთარჩხეიძისსახელობისსტიპენდია“ (ჰუ მა ნი ტა რულ მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტი): ერთი სტუ დენ ტი, თვე-
ში 200 ლა რი, წლი ური 2400 ლა რი (მიზ ნობ რი ვი კერ ძო პი რი).

 „მიხეილსვანიძისსახელობისსტიპენდია“ (ჰუ მა ნი ტა რულ მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტი): ერ თი სტუ დენ ტი; 
თვე ში 250 ლა რი; 10 თვე-2500 ლა რი; (მიზ ნობ რი ვი კერ ძო პი რი).

 სომხეთისრესპუბლიკისმოქალაქისსტიპენდია — თვე ში 300 ლა რი თი თოეულზე, 4 სტუ დენ ტი, თვე ში 
1400 ლა რი, 11 თვე, სულ 13200 ლა რი (სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბის, მეც ნი ერ ებ ის, კულ ტუ რი სა და სპორ ტის სა-
მი ნის ტრო).

 გაცვლითი პროგრამით ჩამოსულ სტუდენტთა სტიპენდია (ეკ. შე მო სავ ლე ბი) — 11 სტუ დენ ტი, სულ 
7120.83 ლა რი. 

 სან დი ეგ ოს სტუ დენ ტე ბის სტი პენ დია: 3 სტუ დენ ტი, გა იც ემა ერ თჯე რა დად თი თოეულზე 2500 აშშ დო ლა რის ექ ვი-
ვა ლენ ტი ლარ ში. სულ 7500 აშშ დო ლა რის ექ ვი ვა ლენ ტი ლარ ში (ერ თი სე მეს ტრის სტი პენ დია).

 ეკონომიკისსაერთაშორისოსკოლისსტიპენდია (ეკ. შე მო სავ ლე ბი) — ყო ველ თვი ურ ად იც ვლე ბა სტუ დენ-
ტე ბის რა ოდ ენ ობა და სტი პენ დი ის თან ხაც.

 „სტიპენდიაუნგრელისტუდენტებისადამკვლევრებისათვის2019წელსსაზაფხულოსკოლებში
მონაწილეობისთვის“ — ერ თჯე რა დი, ერ თი სტუ დენ ტი — 800 ლა რი (სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბის, მეც ნი ერ ებ-
ის, კულ ტუ რი სა და სპორ ტის სა მი ნის ტრო).

 ჩი ნე ლი სტუ დენ ტი — 900 ლა რი, 3 თვე, სულ 2700 ლა რი (სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბის, მეც ნი ერ ებ ის, კულ ტუ რი სა 
და სპორ ტის სა მი ნის ტრო).

 „ალექსანდრერონდელისსახელობისსტიპენდია“ (სო ცი ალ ურ და პო ლი ტი კურ მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე-
ტი): ერ თი სტუ დენ ტი, თვე ში 200 ლა რი, 5 თვე, სულ 1000 ლა რი (სა ქარ თვე ლოს სტრა ტე გი ისა და სა ერ თა შო რი სო 
ურ თი ერ თო ბე ბის კვლე ვის ფონ დი).

 „გვანჯიმანიასსახელობისსტიპენდია“ (ზუსტ და სა ბუ ნე ბის მეტყვე ლო მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტი): ერ თი 
სტუ დენ ტი, თვე ში 150 ლა რი, 5 თვე, სულ 750 ლა რი; (მიზ ნობ რი ვი კერ ძო პი რი).

 სტი პენ დია ოკ უპ ირ ებ ულ ტე რი ტო რი ებ ზე მცხოვ რებ, სსიპ-ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო 
უნ ივ ერ სი ტე ტის უწყვე ტი გა ნათ ლე ბის ცენ ტრის აბ იტ ური ენ ტთა მო სამ ზა დე ბე ლი გან ყო ფი ლე ბის აბ იტ ური ენ ტებ ზე: 
ერ თჯე რა დი სტი პენ დია, 2019 წლის 18 აპ რი ლი დან 19 ივ ლი სამ დე,) 70 სტუ დენ ტი, თვე ში 10500 ლა რი; (სა ქარ-
თვე ლოს გა ნათ ლე ბის, მეც ნი ერ ებ ის, კულ ტუ რი სა და სპორ ტის სა მი ნის ტრო)

სა უნ ივ ერ სი ტე ტო და ფი ნან სე ბა
 სტუ დენ ტთა (ბა კა ლავ რი ატი/მა გის ტრა ტუ რა/ერ თსა ფე ხუ რი ანი სა მე დი ცი ნო): 2018-2019 სას წავ ლო წლის გა ზაფხუ-

ლის სე მეს ტრის სწავ ლის სა უნ ივ ერ სი ტე ტო და ფი ნან სე ბის სა ერ თო ოდ ენ ობა 300 000 ლა რი; 2019-2020 სას წავ-
ლო წლის შე მოდ გო მის სე მეს ტრებ ში სწავ ლის სა უნ ივ ერ სი ტე ტო და ფი ნან სე ბის სა ერ თო ოდ ენ ობა 300 000 ლა რი.

 სტუ დენ ტე ბის ჩარ თუ ლო ბით გან ხორ ცი ელ ებ ული, შე დეგ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სა მეც ნი ერო-კვლე ვი თი საქ მი ან ობ ის-
ათ ვის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია 600 000 ლა რი.

 სტუ დენ ტე ბის გაც ვლი თი პროგ რა მე ბის თვის, სხვა დას ხვა სა მეც ნი ერო კონ ფე რენ ცი ებ ის თვის, იმ იტ ირ ებ ული პრო ცე-
სე ბის თვის და სხვა და ფი ნან სე ბი სათ ვის გა მო ყო ფი ლია 310 250 ლა რი.

 სტუ დენ ტთა ექ სპე დი ცი ის და პრაქ ტი კის და ფი ნან სე ბი სათ ვის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია 121 000 ლა რი (ჰუ მა ნი ტა რულ 
მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტი - 30000 ლა რი; ზუსტ და სა ბუ ნე ბის მეტყვე ლო მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტი - 56000 
ლა რი; სო ცი ალ ურ და პო ლი ტი კურ მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტი - 35000 ლა რი).
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2019 წელი - 7 აპლიკანტი ერთ ად გილ ზე 2019 წე ლი - 6 აპ ლი კან ტი ერთ ად გილ ზე

თსუ პრო ფე სი ული გა ნათ ლე ბის ცენ ტრი

თსუ პრო ფე სი ული გა ნათ ლე ბის ცენ ტრი სას წავ ლო პროგ რა მებს თბი ლის სა და ქუ თა ის ში ახ ორ ცი ელ ებს. სას წავ-
ლო პროგ რა მე ბი:

 ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი; 
 ბიბლიოთეკარი; 
 საბაჟო საქმე; 
 სატვირთო გადაზიდვების ლოჯისტიკა;
 საოფისე საქმე;
 ტუროპერატორი; 
 საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის გიდი;
 შემფასებელი.

თსუ მე დი ისა და ტე ლე ხე ლოვ ნე ბის სა ზო გა დო ებ რი ვი კო ლე ჯი

2018 წლი დან ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის სას წავ ლო სივ რცეს მე-
დი ისა და ტე ლე ხე ლოვ ნე ბის სა ზო გა დო ებ რი ვი კო ლე ჯი შე მო ემ ატა. აქ შე უძ ლი ათ ახ ალ გაზ რდებს დაეუფლონ 
ჟურ ნა ლის ტის, ტე ლე წამ ყვა ნის, ოპ ერ ატ ორ ის თუ სხვა ტე ლე-ხე ლოვ ნე ბას, თე ორი ულ თან ერ თად პრაქ ტი კუ ლი 
ცოდ ნაც შე იძ ინ ონ. აქ ვე მი იღ ებ ენ პირ ვე ლ სა მუ შაო გა მოც დი ლე ბას და პირ ველ მე დია-პრო დუქ ტსაც შექ მნი ან. 
წელს კო ლეჯს არ სე ბო ბის 30 წე ლი უს რულ დე ბა. მის სი ცოცხლი სუ ნა რი ან ობ ას უპ ირ ვე ლეს ყოვ ლი სა გა ნა პი-
რო ბებს კარ გად ორ გა ნი ზე ბუ ლი სას წავ ლო პროგ რა მე ბი, ტექ ნი კუ რი ბა ზა, კომ პე ტენ ტუ რი ად მი ნის ტრა ცია და 
მოწ ვე ული კვა ლი ფი ცი ური სპე ცი ალ ის ტე ბი; ნდო ბა სა ზო გა დო ებ ის, მე დია მწარ მო ებ ლე ბის და პარ ტნი ორ ებ ის 
მხრი დან. კო ლეჯ მა 2019 წელს 30 წლის იუბ ილე აღ ნიშ ნა კო ლე ჯის პრო ფე სი ული პროგ რა მე ბი:

 რე პორ ტი ორი;
 ტე ლე-რა დიო წამ ყვა ნი;
 ტე ლე რე ჟი სუ რა;
 ვი დე ოსა ოპ ერ ატ ორო ხე ლოვ ნე ბა;

 ტე ლე ეთ ერ ის დი ზა ინი;

 ვი დე ომ ონ ტა ჟი;

 ფო ტოგ რა ფია.
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თსუ უწყვე ტი გა ნათ ლე ბა

უნ ივ ერ სი ტე ტი ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბულ პირს დიპ ლო მის შემ დგო მი გა ნათ ლე ბის

შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს

 თსუ უწყვე ტი გა ნათ ლე ბის ცენ ტრის მი სიაა, სა ზო გა დო ებ ას მის ცეს სა შუ ალ ება გა მო იყ ენ ოს უნ ივ ერ სი ტე ტის 
რე სურ სე ბი და გა მოც დი ლე ბა პრო ფე სი ული და პი როვ ნუ ლი გან ვი თა რე ბის თვის, კვა ლი ფი კა ცი ის ამ აღ ლე-
ბის თვის, ახ ალი პრო ფე სი ული უნ არ ებ ის შე ძე ნის თვის.

 ცენ ტრი იკ ვლევს სა ჭი რო ებ ებს და უნ ივ ერ სი ტე ტის აკ ად ემი ურ და ად მი ნის ტრა ცი ულ პერ სო ნალს სთა ვა-
ზობს მიზ ნობ რი ვი კვა ლი ფი კა ცი ის ას ამ აღ ლე ბელ კურ სებს. შრო მი თი ბაზ რი სა და სო ცი ალ ური მოთხოვ ნე-
ბის, სა ჭი რო ებ ებ ის კვლე ვის სა ფუძ ველ ზე კი ქმნის სა სერ ტი ფი კა ტო და ტრე ნინგ-კურ სებს ფარ თო სა ზო გა-
დო ებ ის თვის.

 თსუ უწყვე ტი გა ნათ ლე ბის ცენ ტრში ფუნ ქცი ონ ირ ებს სა ბავ შვო უნ ივ ერ სი ტე ტი და აბ იტ ური ენ ტთა მო სამ ზა-
დე ბე ლი გან ყო ფი ლე ბა.

 აბ იტ ური ენ ტთა მო სამ ზა დე ბე ლი გან ყო ფი ლე ბა აბ იტ ური ენ ტებს სთა ვა ზობს მო სამ ზა დე ბელ კურ სებს ერ თი-
ანი ერ ოვ ნუ ლი გა მოც დე ბის თვის, სა ატ ეს ტა ტო გა მოც დე ბის თვის, სა ერ თო სა მა გის ტრო გა მოც დე ბის თვის.

თსუ სა ბავ შვო უნ ივ ერ სი ტე ტი

 თსუ სა ბავ შვო უნ ივ ერ სი ტე ტის მი ზა ნი მოს წავ ლე ებ ში სწავ ლი სად მი, მეც ნი ერ ებ ის ად მი ინ ტე რე სის გაზ რდა და 
გა ფარ თო ებაა.

 სა ბავ შვო უნ ივ ერ სი ტე ტი მოს წავ ლე ებს მრა ვალ პროგ რა მას სთა ვა ზობს: ღია კა რის დღე ები, შეხ ვედ რე ბი, 
ლექ ცი ები, „ნორ ჩთა სკო ლე ბი“, ზამ თრის და ზაფხუ ლის სკო ლე ბი, პრო ექ ტი „თსუ დეს პა ნი“, კონ ფე რენ ცი ები, 
ვიქ ტო რი ნე ბი, ლა ბო რა ტო რი ული მე ცა დი ნე ობ ები, ლექ ცი ები პრო ფო რი ენ ტა ცი აში და სხვ. აღ ნიშ ნულ პრო-
ექ ტებ ში მო ნა წი ლე ობა ხელს უწყობს მოს წავ ლის მი ერ სხვა დას ხვა პრო ფე სი ის გაც ნო ბას, პრო ფე სი ის მე ტად 
გა აზ რე ბუ ლად არ ჩე ვას.

 ღო ნის ძი ებ ები იმ არ თე ბა რო გორც უნ ივ ერ სი ტეტ ში, ას ევე დე და ქა ლა ქის და სა ქარ თვე ლოს რე გი ონ ის სკო-
ლებ ში. 2020 წლის გა ზაფხულ ზე სა ბავ შვო უნ ივ ერ სი ტეტ მა ონ ლა ინ აქ ტი ვო ბე ბიც და ამ ატა.
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სტუ დენ ტთა კა რი ერ ული გან ვი თა რე ბის ცენ ტრი

მი სია: სტუ დენ ტე ბის ხელ შეწყო ბა მა თი ცოდ ნის, ინ ტე რე სე ბის, მის წრა ფე ბე ბის შე სა ბა მი სი და საქ მე ბის შე საძ ლებ-
ლო ბე ბის ძი ებ აში შრო მის ბა ზარ ზე თა ვის დამ კვიდ რე ბი სა და წარ მა ტე ბუ ლი პი რა დი და პრო ფე სი ული თვით რე-
ალ იზ ებ ის მიზ ნით.

მიზ ნე ბი და საქ მი ან ობა:

 სტუ დენ ტე ბის ხელ შეწყო ბა და საქ მე ბი სათ ვის აუც ილ ებ ელი ზო გა დი უნ არ-ჩვე ვე ბის გან ვი თა რე ბა ში;

 სტუ დენ ტე ბის ინ ფორ მი რე ბა შრო მის ბაზ რის შე საძ ლებ ლო ბე ბის, პერ სპექ ტი ვე ბის შე სა ხებ ინ დი ვი დუ ალ ური და 
ჯგუ ფუ რი კონ სულ ტა ცი ებ ის სა შუ ალ ებ ით;

 რე გუ ლა რუ ლი ტრე ნინ გე ბი: CV, სა მო ტი ვა ციო წე რი ლი და სა მუ შა ოს ძი ებ ის პრო ცეს ში სა ჭი რო სხვა დო კუ მენ-
ტე ბი; დამ საქ მე ბელ თან ინ ტერ ვიუ;

 სტუ დენ ტე ბის დახ მა რე ბა პრო ფე სი ულ ორი ენ ტა ცი ასა და თვით გა მორ კვე ვა ში, პრი ორ იტ ეტ ებ ის გან საზღვრა ში 
და სა კუ თა რი გა ნათ ლე ბი სა და კა რი ერ ის 
სწო რად წარ მარ თვა ში;

 სტუ დენ ტე ბის დახ მა რე ბა დამ საქ მებ ლებ-
თან ურ თი ერ თო ბა ში: თე მა ტუ რი ღო ნის-
ძი ებ ები, სე მი ნა რე ბი, შეხ ვედ რე ბი, და-
საქ მე ბის ფო რუ მე ბი;

 დამ საქ მებ ლებ თან ურ თი ერ თო ბა სტუ-
დენ ტე ბის თვის და საქ მე ბის სხვა დას ხვა 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის ხელ შეწყო ბის მიზ ნით 
(სტა ჟი რე ბა და სხვა).

 2020 წლის გა ზაფხუ ლი დან სტუ დენ ტთა 
კა რი ერ ული გან ვი თა რე ბის ცენ ტრმა, ტრა-
დი ცი ული საქ მი ან ობ ის გარ და, სტუ დენ-
ტებს ონ ლა ინ აქ ტი ვო ბე ბიც შეს თა ვა ზა.

თსუ კურსდამთავრებულები 
საერთაშორისო შრომით

ბაზარზე

თსუ კურ სდამ თავ რე ბუ ლი
გი ორ გი მეგ რე ლი

Google-ს ლონ დო ნის
ოფ ის ში და საქ მდა

თსუ კურ სდამ თავ რე ბუ ლი
სო ფო შინ ჯი კაშ ვი ლი
ევ რო პა ში Microsoft-ის
ყვე ლა ზე დიდ დე ვე ლო პე რულ
ცენ ტრში მუ შა ობს

და ვით ცი რე კი ძე
ISET სა მა გის ტრო პროგ რა მის

კურ სდამ თავ რე ბულ მა სწავ ლა აშშ-ში გა აგ რძე ლა და სტენ ფორ დის
უნ ივ ერ სი ტე ტის ეკ ონ ომ იკ ის დოქ ტო რის ხა რის ხი მო იპ ოვა. დღეს 
ის ვა შინ გტო ნის წამ ყვან ეკ ონ ომ იკ ურ კვლე ვით ცენ ტრში მუ შა ობს

თსუ-ში სანდიეგოს
უნივერსიტეტის
პროგრამის სტუდენტმა
ლუკა ლომთაძემ
სტაჟირება Facebook-ის
სათაო ოფისში გაიარა

თსუ კურსდამთავრებული
მარიამ დევაძე კორპორაცია
ExxonMobil-ის ფილიალის
ფინანსური ანალიტიკოსი გახდა
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მსოფ ლიო პო ლი ტი კუ რი, სა მეც ნი ერო და სა ზო გა დო ებ რი ვი ლი დე რე ბის
შეხ ვედ რე ბი თსუ სტუ დენ ტებ თან
ყო ველ წლი ურ ად უნ ივ ერ სი ტეტ ში 100-ზე მე ტი სა ჯა რო ლექ ცია იმ არ თე ბა. 2018-2019 წლებ ში სა ჯა რო შეხ ვედ-
რებ სა და ლექ ცი ებ ში მო ნა წი ლე ობ დნენ:
 გერ მა ნი ის კან ცლე რი ან გე ლა მერ კე ლი;
 იტ ალი ის პრე ზი დენ ტი სერ ჯო მა ტა რე ლა;
 ვა ტი კა ნის სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტრი, არ ქი ეპ ის კო პო სი პოლ რი ჩარდ გა ლა ჰე რი;
 ამ ერ იკ ელ ებ რა ელ თა კო მი ტე ტის (AJC) აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი დე ვიდ ჰა რი სი;
 სა მუ რა ებ ის უმ აღ ლე სი მმარ თვე ლი ოჯ ახ ის წარ მო მად გე ნე ლი ტო კუ გა ვა ნა რი მა სა;
 ცნო ბი ლი პრო ფე სო რი ეკ ონ ომ იკ ის დარ გში ჯეფ რი დე ვიდ საქ სი;
 ნა ტოს გე ნე რა ლუ რი მდივ ნის მო ად გი ლე, რო უზ გოტ მი ოლ ერი;
 სა ბერ ძნე თის სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტრი ნი კოს კო ძი ასი და სხვა.

სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი ები თსუ-ში

თსუ-ში ყო ველ წლი ურ ად 500-ზე მე ტი ღო ნის ძი ება / სა მეც ნი ერო კონ ფე რენ ცია იმ არ თე ბა, რო მელ შიც სხვა დას-
ხვა დარ გის წარ მო მად გენ ლე ბი იღ ებ ენ მო ნა წი ლე ობ ას და ერ თმა ნეთს ცოდ ნა სა და გა მოც დი ლე ბას უზი არ ებ ენ.

 26.02.2019 სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცია ნე იტ რი ნო ებ ის ფი ზი კა სა და ას ტრო ფი ზი კა ში KM3NeT;

 12.03.2019 სა მეც ნი ერო კონ ფე რენ ცია - „სა ქარ თვე ლოს პირ ვე ლი რეს პუბ ლი კის დამ ფუძ ნე ბე ლი კრე ბა - 100“;
 28.03.2019 CERN-ის მას ტერ კლა სე ბი თსუ-ში;
 01.04.2019 სე ზო ნუ რი სკო ლა „გა მო ყე ნე ბი თი ბი ომ ეც ნი ერ ებ ები და ბი ოტ ექ ნო ლო გია — 2019“;
 09.09.2019 სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცია „ალ ბა თო ბის თე ორი ასა და სტა ტის ტი კა ში;
 09.09.2019 „ლან დშაფ ტუ რი მეც ნი ერ ებ ებ ის აქ ტუ ალ ური პრობ ლე მე ბი: გა რე მო, სა ზო გა დო ება, პო ლი ტი კა”;
 12.09.2019 კონ ფე რენ ცია „იდე ოლ ოგია და ლინ გვის ტუ რი იდე ები“;
 23.09.2019 თე ორი ული და ნა წი ლა კე ბის ექ სპე რი მენ ტუ ლი ფი ზი კის რე გი ონ ული სა დოქ ტო რო პროგ რა მის 

მე-7 სკო ლა „კვან ტუ რი ქრო მო დი ნა მი კის მიჯ ნა ზე“;
 23.09.2019 სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი ატ ლა სი სა და გე ოგ რა ფი ული ატ ლა სის პრე ზენ ტა ცია;
 26.09.2019 სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცია „Functions of Neuroglia“;
 26.09.2019 თე ორი ული და ნა წი ლა კე ბის ექ სპე რი მენ ტუ ლი ფი ზი კის რე გი ონ ული სა დოქ ტო რო პროგ რა მის 

ვორ ქშო პი;
 18.10.2019 JULAB-ის წამ ყვა ნი მას წავ ლებ ლე ბის ვორ ქშო ფი ქარ თვე ლი მოს წავ ლე ებ ისა და მას წავ ლებ ლე-

ბის თვის;
 24.10.2019 სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცია: „ეთ ნო კულ ტუ რუ ლი მრა ვალ ფე როვ ნე ბა და ინ ტერ კულ ტუ რუ ლი 

კო მუ ნი კა ცია სა ქარ თვე ლო ში“;
 01.11.2019 სა მეც ნი ერო კონ ფე რენ ცია: „გლო ბა ლი ზა ცი ის გა მოწ ვე ვე ბი ეკ ონ ომ იკ ასა და ბიზ ნეს ში“;
 06.11.2019 კონ ფე რენ ცია: TMPA -2019;
 08.11.2019 კონ ფე რენ ცია „სო ცი ალ ური ფსი ქო ლო გი ის აქ ტუ ალ ური სა კითხე ბი“;
 23.01.2020 ევ რო პუ ლი უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის ას ოცი აცი ის პირ ვე ლი შეხ ვედ რა ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე ბის 

მიღ მა. ვორ ქშო პი თსუ-ში ჩა ტარ და და მას 120-ზე მე ტი უნ ივ ერ სი ტე ტის წარ მო მად გე ნე ლი ეწ ვია;
 27.01.2020 კონ ფე რენ ცია „ნა კა დის ტე ლეს კო პე ბის და სა ტეს ტო დას ხი ვე ბის მე-8 ვორ კშო პი-2020“ - გა იმ არ-

თა თსუ მა ღა ლი ენ ერ გი ებ ის ფი ზი კის სა მეც ნი ერო-კვლე ვი თი ინ სტი ტუ ტის ორ გა ნი ზე ბით;
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სა ერ თა შო რი სო ფო რუ მე ბი თსუ-ში

#Datafest Tbilisi 2019 — 1000-ზე მე ტი მო ნა წი ლე 24 ქვეყ ნი დან, 80-მდე სპი კე რი და ტრე ნე რი Google, 
Facebook, Amazon და სხვა ცნო ბი ლი კომ პა ნი ებ იდ ან; თსუ-მ უმ ას პინ ძლა TEDxTBilisi-საც, რო მელ საც 1000-მდე 
სტუ მა რი და ეს წრო და სხვა.

„93-ე აუდ იტ ორია“ — კლუ ბი ლი ტე რა ტუ რის მოყ ვა რულ თათ ვის

2018 წელს ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში კლუ ბი „93-ე აუდ იტ ორია“ 
აღ დგა. ამ აუდ იტ ორი აში უნ ივ ერ სი ტე ტის ის ტო რი ის მან ძილ ზე სა ინ ტე რე სო ლი ტე რა ტუ რუ ლი ღო ნის ძი ებ ები, ახ-
ალ გაზ რდა მწე რალ თა შეხ ვედ რა-დის კუ სი ები იმ არ თე ბო და.

ტრა დი ცი ის შე სა ბა მი სად, აუდ იტ ორია კვლავ კრებს ლი ტე რა ტუ რის მოყ ვა რუ ლებს. პირ ვე ლი შეხ ვედ რე ბი აქ პო-
ეტ ებ თან და ვით მაღ რა ძეს თან, ტა რი ელ ხარ ხე ლა ურ თან, ვახ ტანგ ჯა ვა ხა ძეს თან, ლია სტუ რუ ას თან და სხვებ თან 
ჩა ტარ და.

შეხ ვედ რე ბი „ჩა ის სახ ლში“

თსუ რექ ტო რის, გი ორ გი შარ ვა ში ძის ინ იცი ატ ივ ით, „ჩა ის სახ ლში“ სა ზო გა დო ებ რი ვი შეხ ვედ რე ბის ტრა დი ცია 
დამ კვირ დრდა. რექ ტო რი სა ზო გა დო ებ ის სხვა დას ხვა სფე როს წარ მო მად გენ ლებს ხვდე ბა. შეხ ვედ რებ ზე იგი 
სტუმ რებს გან ვლი ლი საქ მი ან ობ ის ან გა რიშს და სა მო მავ ლო გეგ მებს აც ნობს. უკ ვე შედ გა შეხ ვედ რე ბი ჟურ ნა-
ლის ტებ თან, მწერ ლებ თან, მხატ ვრებ თან და სხვა სფე როს წარ მო მად გენ ლებ თან.
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თსუ მუ ზე უმი

თსუ მუ ზე უმი ათ ას ობ ით ექ სპო ნატს ინ ახ ავს, რომ ლე ბიც მუ ზე-
უმ ის სა გა მო ფე ნო დარ ბა ზებ ში და 7 მუ ზე უმ ის სივ რცე შია გან-
თავ სე ბუ ლი:

 არ ქე ოლ იგი ის მუ ზე უმი;

 გე ოგ რა ფი ის მუ ზე უმი;

 ზო ოლ ოგი ის მუ ზე უმი;

 მი ნე რა ლო გი ის მუ ზე უმი;

 პა ლე ონ ტო ლო გი ის მუ ზე უმი;

 უნ ივ ერ სი ტე ტის ის ტო რი ის მუ ზე უმი;

 ქარ თუ ლი ემ იგ რა ცი ის მუ ზე უმი;

2019 წელს თსუ მუ ზე უმ ის გუმ ბათ ქვეშ გა იხ სნა ახ ალი სა გა-
მო ფე ნო სივ რცე

სტუ დენ ტუ რი პრო ექ ტე ბი

 2017 წლი დან უნ ივ ერ სი ტეტ ში სტუ დენ ტუ რი და ფი ნან სე ბის ახ ალი, გამ ჭვირ ვა ლე წე სი ამ ოქ მედ და;

 პრო ექ ტებს საგ რან ტო კონ კურ სის სა ფუძ ველ ზე ამ ტი ცებს შვიდ კა ცი ანი საბ ჭო. საბ ჭო ში პრო ფე სო რე ბი, არ ას ამ-
თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ათა წარ მო მად გენ ლე ბი შე დი ან;

 2017-2019 წლებ ში სტუ დენ ტთა სხვა დას ხვა ჯგუ ფე ბის მი ერ წარ მოდ გი ლი 462 პრო ექ ტი და ფი ნან სდა;

 სტუ დენ ტუ რი პრო ექ ტე ბის ჯა მურ მა ბი უჯ ეტ მა 2,2 მი ლი ონი ლა რამ დე შე ად გი ნა.
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თსუ სტუ დენ ტუ რი კონ კურ სე ბი

ლიტერატურული კონკურსი „შემოდგომის ლეგენ-
და“ — კონ კურ სი დამ წყებ მწერ ლებს პირ ვე ლი სა ლი ტე რა-
ტუ რო ნა ბი ჯე ბის გა დად გმას სთა ვა ზობს. პარ ტნი ორი კომ პა ნია 
„სილ ქნე ტი“;

მარკეტინგული და პიარ-კონკურსი „მისია“ — ყო-
ველ წლი ურ ად ახ ალი პარ ტნი ორი ქარ თუ ლი ბრენ დი; ბო ლო 
წლე ბის პარ ტნი ორი კომ პა ნი ები „ას ჯორ ჯია-დირ სი“, IDS — 
ბორ ჯო მი — სა ქარ თვე ლო; „გე ოპ ლან ტი“ (გუ რი ელი); „ნა ტახ-
ტა რი“; „სან ტე-ჯი-ემ-თი პრო დუქ ტე ბი“; თი ბი სი ბან კი. 

„UNIკადრი“ — კონ კურ სი უნ ივ ერ სი ტე ტის შე ნო ბის, სას წავ-
ლო პრო ცე სი სა და სტუ დენ ტუ რი ცხოვ რე ბის ამ სახ ვე ლი სა უკ-
ეთ ესო კად რის გა მო სავ ლე ნად; 

პლანეტა„რიდმორი“ — სტუ დენ ტუ რი კონ კურ სი მხატ ვრუ-
ლი ლი ტე რა ტუ რის მოყ ვა რულ თათ ვის. პარ ტნი ორი გა მომ ცემ-
ლო ბა „წიგ ნე ბი ბა თუმ ში“; პრო ექ ტი 2020 წელს „სუ ლა კა ურ ის 
გა მომ ცემ ლო ბა თან“ პარ ტნი ორ ობ ით მიმ დი ნა რე ობს და მას 
„ლიტჰაიკერი“ ეწ ოდ ება.

სტუ დენ ტუ რი ცხოვ რე ბა 

თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში ყო ველ წლი ურ ად ტარ დე ბა 350-ზე მე ტი სტუ დენ ტუ რი ღო ნის ძი ება, მათ 
შო რი საა:
 TSU Graduation 2019 — 2019 წელს თსუ 3000-მა სტუ დენ ტმა და ამ თავ რა, ღო ნის ძი ებ ას ჯამ ში 6000-მდე 

სტუ მა რი და ეს წრო; 
 TSU Welcome Party 2019 — სტუ დენ ტე ბის თვის გა მარ თულ სა ღა მო ზე ქარ თველ მუ სი კო სებ თან ერ თად 

დეტ რო იტ ელ მა არ ტის ტმა კე ნი ლარ კინ მა და უკ რა; ღო ნის ძი ებ ას 8000-ზე მე ტი სტუ დენ ტი ეს წრე ბო და; 
 TSU New Year Party 2020 — სტუ დენ ტე ბის გან წყო ბა ზე დი ჯე იმ და პრო დი უს ერ მა Terrence Parker-მა და 

Aleksandir Lawrence- მა იზ რუ ნეს;
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თსუ სპორ ტი

უნ ივ ერ სი ტეტ ში მოქ მე დებს ალ პი ნიზ მის, კა ლათ ბურ თის, ხელ ბურ თის, ფუტ სა ლის, ფრენ ბურ თის, ათ ლე ტიზ მის, 
მკლავ ჭი დის, მა გი დის ჩოგ ბურ თის, მშვილ დოს ნო ბის და სხვა სპორ ტუ ლი კლუ ბე ბი. წე ლი წად ში სპორ ტის 19 სა-
ხე ობ აში 70-ზე მე ტი ტურ ნი რი ტარ დე ბა.

 2019 წელს თსუ სა კა ლათ ბურ თო გუნ დი დუ დუ და დი ან ის მე მო რი ალ ური თა სის მფლო ბე ლი გახ და; გუნ დმა 
სუ პერ ლი გა 8 მო გე ბი თა და 2 მარ ცხით და ას რუ ლა და ახ ალ წელს პირ ველ ად გილ ზე შეხ ვდა;

 101 წლის იუბ ილე თსუ კა ლათ ბურ თის გუნ დმა სა გან გე ბოდ აღ ნიშ ნა – „თსუ-ჰი უნ დაი“ ზუ რაბ სა კან დე ლი ძი სა 
და მი ხე ილ ქორ ქი ას მე მო რი ალ ური ტურ ნი რის გა მარ ჯვე ბუ ლი გახ და.

 თსუ ფუტ სა ლის გუნ დი 2018-2019 წლე ბის ფუტ სა ლის ლი გის გა მარ ჯვე ბუ ლი გახ და, „თსუ 2“ კი „ლი გა 2“-
ის გა მარ ჯვე ბუ ლია; ბო ლო წლე ბია გუნ დი ფუტ სა ლის ევ რო პუ ლი უნ ივ ერ სი ად ის წარ მა ტე ბუ ლი მო ნა წი ლეა. 
გუნ დმა 2017 წელს ფი ნალ ში, 2018 წელს კი ნა ხე ვარ ფი ნალ ში იას პა რე ზა და ქარ თულ სტუ დენ ტურ გუნ დურ 
სპორ ტში სა უკ ეთ ესო შე დე გი აჩ ვე ნა.
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თსუ კულ ტუ რა

  უნ ივ ერ სი ტეტ ში ფუნ ქცი ონ ირ ებს სტუ დენ ტუ რი თე-
ატ რი „სხვე ნი“, მუ სი კა ლუ რი ბენ დი „Sun of Suns“, 
„თსუ კა პე ლა“, „თსუ გორ დე ლა“, ვაჟ თა ვო კა ლუ-
რი ან სამ ბლი „უნ ივ ერ სი ტე ტი“, ქარ თუ ლი ხალ ხუ რი 
ცეკ ვის ან სამ ბლი „უნ ივ ერ სი ტე ტი“, თა ნა მედ რო ვე 
ცეკ ვე ბის სექ ცია „TSU Modern“ და ან ალ ოგი ური სა-
ხელ წო დე ბის ან სამ ბლი, მხი არ ულ თა და საზ რი ან თა 
კლუ ბი და სხვა.

 „თსუ კა პე ლამ“ 2019 წლის მუ სი კი სა და ცეკ ვის VIII 
სა ერ თა შო რი სო ფეს ტი ვალ ზე Music & Sea გრან პრი 
მო იპ ოვა;

 თსუ ქო რე ოგ რა ფი ული ან სამ ბლი „უნ ივ ერ სი ტე ტი“ 
დუ ბა ის 2018 წლის სა ერ თა შო რი სო ფეს ტი ვა ლის 
გა მარ ჯვე ბუ ლია. 

 თსუ გორ დე ლას სა გას ტრო ლო კა ლენ დარ ში 2019 
წელს „კე ნე დის ცენ ტრის“, კარ ნე გი ჰო ლის და სხვა 
ტურ ნე ები ჩა იწ ერა.
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თსუ-სა და უნიქარდს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი 

გაფორმდა 

 მე მო რან დუ მის ფარ გლებ ში, ერ თობ ლი ვი პრო დუქ ტი შე იქ მნა, რო მე ლიც სტუ დენ ტუ რი ბა რა თის და უნ იქ არ დის 
უნ ივ ერ სა ლუ რი დაგ რო ვე ბი თი ბა რა თის, ყვე ლა ფუნ ქცი ას ით ავ სებს.

 თსუ სტუ დენ ტმა ანა კი კა ბა ძემ "უნ იქ არ დის" გა თა მა შე ბა ში თსუ-ს სტუ დენ ტუ რი ბა რა თით, ლი სი ვე რან და ზე 2 
ოთ ახი ანი ბი ნა მო იგო.

საქართველოში პირველი საუნივერსიტეტო ონლაინ მაღაზია www.tsustore.ge 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

 პრო ექ ტი თსუ-სა და თი ბი სი ბან კის თა ნამ შრომ ლო ბის ფარ გლებ ში ხორ ცი ელ დე ბა. ონ ლა ინ მა ღა ზი აში წარ-
მოდ გე ნი ლია სა მო სი და აქ სე სუ არ ები თსუ ბრენ დი რე ბით.

 თსუ-ის ბრენ დი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის მი ღე ბა შე უძ ლია ნე ბის მი ერ მსურ ველს.
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სა ბა კა ლავ რო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი:

ძი რი თა დი და და მა ტე ბი თი სპე ცი ალ ობ ები:
 ფი ლო სო ფია; ის ტო რია; არ ქე ოლ ოგია; ეთ ნო ლო გია; კულ ტუ რის კვლე ვე ბი; ხე ლოვ ნე ბათ მცოდ ნე ობა; კავ-

კა სი ოლ ოგია; არ აბ ის ტი კა; ირ ან ის ტი კა; ას ირი ოლ ოგია; თურ ქო ლო გია; არ მე ნო ლო გია; ებ რა ის ტი კა-არ-
ამე ის ტი კა; ქარ თუ ლი ფი ლო ლო გია; ინ გლი სუ რი ფი ლო ლო გია; გერ მა ნუ ლი ფი ლო ლო გია; სკან დი ნა ვი ური 
ფი ლო ლო გია; ფრან გუ ლი ფი ლო ლო გია; იტ ალი ური ფი ლო ლო გია; ეს პა ნუ რი ფი ლო ლო გია; რუ სუ ლი ფი-
ლო ლო გია; ახ ალი ბერ ძნუ ლი ფი ლო ლო გია; კლა სი კუ რი ფი ლო ლო გია; ბი ზან ტი ური ფი ლო ლო გია; ამ ერ-
იკ ის მცოდ ნე ობა; სახ ვი თი ხე ლოვ ნე ბა; ტე ლე-კი ნო ხე ლოვ ნე ბა; კავ კა სი ოლ ოგია (რუ სუ ლე ნო ვა ნი); რუ სუ ლი 
ფი ლო ლო გია (რუ სუ ლე ნო ვა ნი).

 და მა ტე ბი თი სპე ცი ალ ობ ები:
 გა მო ყე ნე ბი თი ენ ათ მეც ნი ერ ება; შო რე ული აღ მო სავ ლე თის რე გი ონ მცოდ ნე ობა; რუ სე თის მცოდ ნე ობა; თე-

ოლ ოგია.

ქარ თულ ენ აში მომ ზა დე ბის სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა (აზ ერ ბა იჯ ან ულ ენ ოვ ანი, სომ ხუ რე ნო ვა ნი, აფხა-
ზუ რე ნო ვა ნი და ოს ურ ენ ოვ ანი სტუ დენ ტე ბი სათ ვის).

სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მებ ზე მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი: 
 აბ იტ ური ენ ტებ მა უნ და ჩა აბ არ ონ გა მოც და 3 სა ვალ დე ბუ ლო სა გან ში: ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა, უცხო 

ენა, ის ტო რია.

თი თოეულ სა გან ში და წე სე ბუ ლია მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი:
 ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა – 40%,
 უცხო ენა – 30%,
 ის ტო რია – 30%.

მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი: 1000
2020-2021 სას წავ ლო წელს ჰუ მა ნი ტა რულ მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტი სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მებ ზე მი იღ ებს 
1000 აბ იტ ური ენ ტს. მათ გან 400 აბ იტ ური ენ ტს სა ხელ მწი ფოს მი ერ სრუ ლად და ფი ნან სე ბულ პროგ რა მებ ზე.

სა ხელ მწი ფოს მი ერ სრუ ლად და ფი ნან სე ბუ ლი პროგ რა მე ბი:
 ქარ თუ ლი ფი ლო ლო გია – მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი 200;
 ის ტო რია – მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი 150;
 არ ქე ოლ ოგია – მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი 25;
 ფი ლო სო ფია – მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი 25.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
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სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი:
 ფი ლო სო ფია; 
 სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
 სა ქარ თვე ლოს ის ტო რია;
 სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
 ახ ალი და უახ ლე სი ის ტო რია; 
 სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
 ქრის ტი ან ობ ის ის ტო რია;
 სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
 ძვე ლი ენ ები და ცი ვი ლი ზა ცი ები; 
 სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
 მე დი ევ ის ტი კა; 
 სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
 არ ქე ოლ ოგია; 
 სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
 ეთ ნო ლო გია; 
 სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
 ზო გა დი და გა მო ყე ნე ბი თი ენ ათ მეც ნი ერ ება;
 სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი; 
 ქარ თვე ლუ რი ენ ათ მეც ნი ერ ება; 
 სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
 ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რა;
 სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
 ან გლის ტი კა;
 სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
 გერ მა ნუ ლი ფი ლო ლო გია;
 სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
 რო მა ნუ ლი ფი ლო ლო გია; 
 სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
 ბერ ძნულ-რო მა ული ფი ლო ლო გია; 
 სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
 სლა ვუ რი ფი ლო ლო გია;
 სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;

 სლა ვუ რი ფი ლო ლო გია (რუ სუ ლე ნო ვა ნი)
 სწავ ლე ბის ენა: რუ სუ ლი; 
 თარ გმა ნის თე ორია და მთარ გმნე ლო ბი თი პრაქ ტი კა
 სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი; 
 თარ გმა ნი და კულ ტუ რათ შო რი სი ურ თი ერ თო ბე ბი (ქარ თუ ლი და ინ გლი სუ რი ენ ებ ის ბა ზა ზე)
 სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი; 
 შუა სა უკ უნე ებ ის ქრის ტი ან ული აღ მო სავ ლე თის ფი ლო ლო გია
 სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
 კავ კა სი ოლ ოგია;
 სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
 კავ კა სი ოლ ოგია (რუ სუ ლე ნო ვა ნი); 
 სწავ ლე ბის ენა: რუ სუ ლი;
 ამ ერ იკ ის მცოდ ნე ობა; 
 სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
 რუ სე თის მცოდ ნე ობა; 
 სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
 არ აბ ის ტი კა;
 სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
 ას ირი ოლ ოგია;
 სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
 ირ ან ის ტი კა;
 სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
 თურ ქუ ლი ფი ლო ლო გია;
 სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
 ებ რა ულ-არ ამე ული ფი ლო ლო გია;
 სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
 ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ობა, ტექ სტო ლო გია და სა რე დაქ ციო სა გა მომ ცემ ლო საქ მე;
 სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
 კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ობა და თა ნა მედ რო ვე ობა
 სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი; 
 სახ ვი თი ხე ლოვ ნე ბა; 
 სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
 კულ ტუ რის კვლე ვე ბი; 
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 სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
 კულ ტუ რუ ლი და სო ცი ალ ური ან თრო პო ლო გია;
 სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი; 
 სკან დი ნა ვის ტი კა; 
 სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;

მი ღე ბის პი რო ბე ბი:
სა ერ თო სა მა გის ტრო გა მოც და;
ში და გა მოც დე ბი უცხო ენ ასა და სპე ცი ალ ობ აში.

სა დოქ ტო რო პროგ რა მე ბი:
სა დოქ ტო რო პროგ რა მე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია იხ ილ ეთ შემ დეგ ელ ექ ტრო ნულ ბმულ ზე:
https://www.tsu.ge/ge/faculties/humanities/programs/phd//

რე სურ სე ბი სტუ დენ ტე ბის თვის:
ფა კულ ტეტ ზე პრი ორ იტ ეტ ულია ენ ებ ის სწავ ლე ბა. ფა კულ ტე ტი სტუ დენ ტებს სთა ვა ზობს შემ დე გი ენ ებ ის შეს წავ-
ლას:
 ქარ თვე ლუ რი ენ ები (ქარ თუ ლი, სვა ნუ რი, მეგ რუ ლი, ლა ზუ რი);
 ევ რო პუ ლი ენ ები (ინ გლი სუ რი, გერ მა ნუ ლი, ფრან გუ ლი, ეს პა ნუ რი, იტ ალი ური, პორ ტუ გა ლი ური, ახ ალი ბერ-

ძნუ ლი, ნორ ვე გი ული, შვე დუ რი);
 სლა ვუ რი ენ ები (რუ სუ ლი, პო ლო ნუ რი, უკ რა ინ ული);
 აღ მო სავ ლუ რი ენ ები (არ აბ ული, სპარ სუ ლი, თურ ქუ ლი, ებ რა ული, იაპ ონ ური, ჩი ნუ რი);
 კლა სი კუ რი ენ ები (ლა თი ნუ რი, ძვე ლი ბერ ძნუ ლი);
 ძვე ლი ცი ვი ლი ზა ცი ის ენ ები (შუ მე რუ ლი, აქ ად ური, ხე თუ რი, ძვე ლი ეგ ვიპ ტუ რი);
 კავ კა სი ური და კავ კა სი აში გავ რცე ლე ბუ ლი ენ ები (აფხა ზუ რი, ად იღე ური, ჩეჩ ნუ რი, ხუნ ძუ რი, უბ იხ ური, თა ბა-

სა რა ნუ ლი, უდი ური, ბაც ბუ რი, ინ გუ შუ რი, სომ ხუ რი, ოს ური, აზ ერ ბა იჯ ან ული).

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
0179, თბი ლი სი, ი. ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. N1, თსუ I კორ პუ სი.

ტელ: (+995 32) 2 25 04 84 (დე კა ნა ტი).
ელ. ფოს ტა: humanities@tsu.ge

ვებ გვერ დი: https://www.tsu.ge/ge/faculties/humanities/programs/bach-programs//

სა ბა კა ლავ რო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი:
მა თე მა ტი კა, ფი ზი კა, ქი მია, ბი ოლ ოგია, კომ პი უტ ერ ული მეც ნი ერ ება, გა მო ყე ნე ბი თი ბი ომ ეც ნი ერ ებ ები და 
ბი ოტ ექ ნო ლო გია,გე ოგ რა ფია, გე ოლ ოგია, ელ ექ ტრუ ლი და ელ ექ ტრო ნუ ლი ინ ჟი ნე რია,ეკ ოლ ოგია, კომ-
პი უტ ერ ული მეც ნი ერ ება (ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი), ქი მია (ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი).

სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მებ ზე მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი: სა ვალ დე ბუ ლო გა მოც დე ბი სა ბა კა ლავ რო სა გან მა ნათ-
ლებ ლო პროგ რა მებ ზე: მა თე მა ტი კა, ფი ზი კა, ქი მია, ბი ოლ ოგია, კომ პი უტ ერ ული მეც ნი ერ ება, ელ ექ ტრუ ლი და 
ელ ექ ტრო ნუ ლი ინ ჟი ნე რია, კომ პი უტ ერ ული მეც ნი ერ ება (ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი), ქი მია (ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი):

 უცხო ენა (კო ეფ იცი ენ ტი 2);
 ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა (კო ეფ იცი ენ ტი 2).
 მა თე მა ტი კა (კო ეფ იცი ენ ტი 8) 

სა ვალ დე ბუ ლო გა მოც დე ბი სა ბა კა ლავ რო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მებ ზე: გა მო ყე ნე ბი თი ბი ომ ეც ნი ერ ებ ები 
და ბი ოტ ექ ნო ლო გია, გე ოგ რა ფია, გე ოლ ოგია, ეკ ოლ ოგია:

 უცხო ენა (კო ეფ იცი ენ ტი 2);
 ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა (კო ეფ იცი ენ ტი 2).
 მა თე მა ტი კა / ის ტო რია (კო ეფ იცი ენ ტი 8) 

2020-2021 სას წავ ლო წელს სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მებ ზე მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი: ზუსტ და მეცნიერებათა 
ფა კულ ტეტ ზე ფა კულ ტეტ ზე სა ბა კა ლავ რო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მებ ზე მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტია 1025. მათ 
შო რის ქარ თუ ლე ნო ვა ნი პროგ რა მე ბის თვის — 965 ად გი ლი, ინ გლის ურ ენ ოვ ანი პროგ რა მე ბის თვის - 60 ად გი ლი. 
სა ხელ მწი ფოს მი ერ სრუ ლად და ფი ნან სე ბუ ლი სა ბა კა ლავ რო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბია: მა თე მა ტი კა – 
100, ქი მია – 100, ბი ოლ ოგია – 100, ფი ზი კა – 100 ად გი ლი;

სხვა სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მე ბის თვის კვო ტე ბია: კომ პი უტ ერ ული მეც ნი ერ ება – 100; გე ოგ რა ფია – 70; გე-
ოლ ოგია – 30; ელ ექ ტრუ ლი და ელ ექ ტრო ნუ ლი ინ ჟი ნე რია – 40; გა მო ყე ნე ბი თი ბი ომ ეც ნი ერ ებ ები და ბი ოტ ექ-
ნო ლო გია – 60; ეკ ოლ ოგია – 35; კომ პი უტ ერ ული მეც ნი ერ ება (ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი) - 30, ქი მია (ინ გლი სუ-
რე ნო ვა ნი) — 30.

სა ერ თო მი ღე ბა ფა კულ ტე ტის შემ დეგ სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მებ ზე: კომ პი უტ ერ ული მეც ნი ერ ება, გე ოგ რა-
ფია, გე ოლ ოგია, ელ ექ ტრუ ლი და ელ ექ ტრო ნუ ლი ინ ჟი ნე რია, გა მო ყე ნე ბი თი ბი ომ ეც ნი ერ ებ ები და ბი ოტ ექ ნო-
ლო გია, ეკ ოლ ოგია, მა თე მა ტი კა, ფი ზი კა, ქი მია, ბი ოლ ოგია – 230 ად გი ლი

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი
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სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი:

კომ პი უტ ერ ული მეც ნი ერ ება
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
ში და გა მოც და სპე ცი ალ ობ აში (მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი 51 ქუ ლა);

ინ ფორ მა ცი ული სის ტე მე ბი
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
ში და გა მოც და სპე ცი ალ ობ აში (მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი 51 ქუ ლა);

ინ ფორ მა ცი ული ტექ ნო ლო გი ები
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
ში და გა მოც და სპე ცი ალ ობ აში (მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი 51 ქუ ლა);

მა თე მა ტი კა
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
ში და გა მოც და სპე ცი ალ ობ აში (მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი 51 ქუ ლა);

გა მო ყე ნე ბი თი მა თე მა ტი კა
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
ში და გა მოც და სპე ცი ალ ობ აში (მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი 51 ქუ ლა);

ფუნ და მენ ტუ რი ფი ზი კა
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
ში და გა მოც და სპე ცი ალ ობ აში (წე რი თი+ზე პი რი) (მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი 51 ქუ ლა) 

გა მო ყე ნე ბი თი ფი ზი კა
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
ში და გა მოც და ფი ზი კა ში (წე რი თი+ზე პი რი), (მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი 51 ქუ ლა);

ქი მია
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
ში და გა მოც და ქი მი აში, ჩა ტარ დე ბა წე რი თი ფორ მით (კრებ სი თი – ზო გა დი, არა ორ გა ნუ ლი, ორ გა ნუ ლი, ფი ზი კუ-
რი და ან ალ იზ ური ქი მია), (მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი 51 ქუ ლა);

ქი მი ური ექ სპერ ტი ზა
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
ში და გა მოც და ქი მი აში (კრებ სი თი – ზო გა დი, არა ორ გა ნუ ლი, ორ გა ნუ ლი, ფი ზი კუ რი და ან ალ იზ ური ქი მია), (მი ნი-
მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი 51 ქუ ლა);

ბი ოლ ოგია
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
ში და გა მოც და ბი ოლ ოგი აში, (მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი 51 ქუ ლა);

ფი ზი კუ რი გე ოგ რა ფია და გა რე მოს მდგრა დი გან ვი თა რე ბა
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
ში და გა მოც და გე ოგ რა ფი აში (მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი 51 ქუ ლა);

გე ომ ორ ფო ლო გია, კარ ტოგ რა ფია და ლან დშაფ ტუ რი და გეგ მა რე ბა
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
ში და გა მოც და გე ოგ რა ფი აში (მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი 51 ქუ ლა);

წყლის რე სურ სე ბის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი მარ თვა
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
ში და გა მოც და გე ოგ რა ფი აში (მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი 51 ქუ ლა);

გე ოლ ოგია
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
ში და გა მოც და გე ოლ ოგი აში (მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი 51 ქუ ლა);

ელ ექ ტრუ ლი და ელ ექ ტრო ნუ ლი ინ ჟი ნე რია
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
ში და გა მოც და ელ ექ ტრულ და ელ ექ ტრო ნულ ინ ჟი ნე რი აში (მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი 51 ქუ ლა);

გა მო ყე ნე ბი თი ბი ომ ეც ნი ერ ებ ები
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
ში და გა მოც და ზო გად ბი ოლ ოგი აში, (მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი 51 ქუ ლა);

ბი ოფ იზ იკა
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
ში და გა მოც და ბი ოფ იზ იკ აში (წე რი თი+ზე პი რი), (მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი 51 ქუ ლა);
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უცხო ენ ოვ ანი სა მა გის ტრო პროგ რა მე ბი:

გა მო ყე ნე ბი თი ბი ომ ეც ნი ერ ებ ები Applied Biosciences (ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი)
სწავ ლე ბის ენა: ინ გლი სუ რი;
ში და გა მოც და ზო გად ბი ოლ ოგი აში, (მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი 51 ქუ ლა);

პროგ რა მე ბის წი ნა პი რო ბე ბი იხ ილ ეთ ფა კულ ტე ტის ვებ გვერ დზე.
https://www.tsu.ge/ge/faculties/science/uebav6oegzbbgodth/

სა დოქ ტო რო პროგ რა მე ბი:

ფა კულ ტე ტის სა დოქ ტო რო პროგ რა მე ბი იხ ილ ეთ შემ დეგ ელ ექ ტრო ნულ მი სა მარ თზე:
https://www.tsu.ge/ge/faculties/science/uebav6oegzbbgodth/doctor//

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
0179, თბი ლი სი, ი. ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. N3, თსუ II კორ პუ სი.

ტელ.: (+995 32) 2 250484-2324 (დე კა ნა ტი).
ვებ გვერ დი: https://www.tsu.ge/ge/faculties/science/ojyqp0d9tyfxg2m/

სა ბა კა ლავ რო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი:
 პო ლი ტი კის მეც ნი ერ ება;
 ჟურ ნა ლის ტი კა და მა სობ რი ვი კო მუ ნი კა ცია;
 ჟურ ნა ლის ტი კა და მა სობ რი ვი კო მუ ნი კა ცია (ქარ თულ-რუ სუ ლე ნო ვა ნი);
 სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბი;
 სა ზო გა დო ებ რი ვი გე ოგ რა ფია;
 სო ცი ალ ური მუ შა ობა;
 სო ცი ოლ ოგია.

სა ბა კა ლავ რო სა ფე ხურ ზე სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბის მი მარ თუ ლე ბის გარ და, ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბა სწავ-
ლე ბის ძი რი თად სპე ცი ალ ობ ას თან (major – 120 კრე დი ტი) ერ თად, გთა ვა ზობთ და მა ტე ბით (minor – 60 კრე დი-
ტი) სპე ცი ალ ობ ებს, რო მელ თა კომ ბი ნი რე ბაც სტუ დენ ტის სურ ვილ ზეა და მო კი დე ბუ ლი.

სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მებ ზე მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი: ერ თი ან ერ ოვ ნულ გა მოც დე ბზე ჩა სა ბა რე ბე ლი საგ ნე ბია:
 ქარ თუ ლი ენა; 
 უცხო ენა (ინ გლი სუ რი, გერ მა ნუ ლი, ფრან გუ ლი, რუ სუ ლი);
 ის ტო რია/გე ოგ რა ფია/მა თე მა ტი კა/ზო გა დი უნ არ ები.

2020-2021 სას წავ ლო წელს მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი: 
სა ზო გა დო ებ რი ვი გე ოგ რა ფია/სო ცი ოლ ოგია/სო ცი ალ ური მუ შა ობა, პო ლი ტი კის მეც ნი ერ ება – სულ 450;
სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბი – 70;
ჟურ ნა ლის ტი კა და მა სობ რი ვი კო მუ ნი კა ცი ები – 100;
ჟურ ნა ლის ტი კა და მა სობ რი ვი კო მუ ნი კა ცია (ქარ თულ-რუ სუ ლი) – 20.

მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია/და საქ მე ბა:
სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მის წარ მა ტე ბით დას რუ ლე ბის შემ თხვე ვა ში, ფა კულ ტე ტის კურ სდამ თავ რე ბულს ენ იჭ ება 
ბა კა ლავ რის ხა რის ხი შე სა ბა მის დარ გში. ფა კულ ტე ტის კურ სდამ თავ რე ბუ ლებს, მოქ მე დი პროგ რა მე ბის დას რუ-
ლე ბის სა ფუძ ველ ზე მი ღე ბუ ლი კვა ლი ფი კა ცი ის შე სა ბა მი სად, ეძ ლე ვათ შე საძ ლებ ლო ბა და საქ მდნენ სა ჯა რო და 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის და წე სე ბუ ლე ბებ ში, არ ას ამ თავ რო ბო და კერ ძო სექ ტო რებ ში, სხვა დას ხვა 
სა ხის მე დია და სა ინ ფორ მა ციო სამ სა ხუ რებ ში.

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
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სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი:
გენ დე რის კვლე ვა
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი
ში და გა მოც და: სპე ცი ალ ობა და ინ გლი სუ რი ენა (B2), გა სა უბ რე ბა სპე ცი ალ ობ აში.

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ი. ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. #3, თსუ II კორპ. ოთ ახი 339/340
ტელ.: (+995) 599 50-11-68 თა მარ სა ბე დაშ ვი ლი;
599 79 02 01 მა რი ანა უნ აფ ქოშ ვი ლი
ელ.ფოს ტა: tamar.sabedashvili@tsu.ge mariana.unapkoshvili@tsu.ge

სო ცი ოლ ოგია
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი
ში და გა მოც და: სპე ცი ალ ობ აში, გა სა უბ რე ბა უცხო ენ ასა და სპე ცი ალ ობ აში.

სო ცი ალ ური მუ შა ობა
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი
ში და გა მოც და: გა მოც და სპე ცი ალ ობ აში, გა სა უბ რე ბა (უცხო ენ ასა და სპე ცი ალ ობ აში)

ევ რო პუ ლი ინ ტეგ რა ცია და შრო მი თი ურ თი ერ თო ბე ბი
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი
ში და გა მოც და: ტეს ტი რე ბა უცხო ენ აში (B2 ინ გლი სუ რი), გა სა უბ რე ბა სპე ცი ალ ობ აში,
მი ღე ბა ხორ ცი ელ დე ბა შპს ქარ თულ-ამ ერ იკ ულ უნ ივ ერ სი ტეტ ში

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
მი სა მარ თი: ი. ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. #14, თსუ IV კორპ. ოთ ახი 306
ტელ.: (+995) 599 56-63-55 იაგო კაჭ კა ჭიშ ვი ლი
ელ.ფოს ტა: iago.katchkatchishvili@tsu.ge

კულ ტუ რი სა და მე დი ის სო ცი ოლ ოგია
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი
ში და გა მოც და: გა მოც და სპე ცი ალ ობ აში,
გა სა უბ რე ბა (უცხო ენ ასა – ინ გლი სუ რი B1 და სპე ცი ალ ობ აში).

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ი. ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. #3, თსუ II კორპ.ოთ ახი 163
ი. ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. #14, თსუ IV კორპ. ოთ ახი 306
ტელ.: (+995) 599 36-58-45 ლია წუ ლა ძე
ტელ: (+995)599 36-58-45 ამ ირ ან ბერ ძე ნიშ ვი ლი
ელ.ფოს ტა: lia.tsuladze@tsu.ge;
amiran.berdzenishvili@tsu.ge

მა სობ რი ვი კო მუ ნი კა ცი ის და მე დი ის კვლე ვე ბი
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი
ში და გა მოც და: გა მოც და სპე ცი ალ ობ აში, გა სა უბ რე ბა (უცხო ენ აში – ინ გლი სუ რი B1 და სპე ცი ალ ობ აში).

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ი. ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. #8, თსუ VI კორპ. ოთ ახი 205
ტელ.: (+995) 599 45-29-12 მა ნა ნა შა მი ლიშ ვი ლი
ელ.ფოს ტა: manana.shamilishvili@tsu.ge

მე დია და ახ ალი ტექ ნო ლო გი ები
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი
ში და გა მოც და: გა მოც და სპე ცი ალ ობ აში, გა სა უბ რე ბა (უცხო ენ აში – ინ გლი სუ რი B1 და სპე ცი ალ ობ აში).

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ი. ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. #8, თსუ VI კორპ. ოთ ახი 206
ტელ.: (+995) 577 55-16-36) ნი ნო ჭა ლა გა ნი ძე
ელ.ფოს ტა: nino.Chalaganidze@tsu.ge

პო ლი ტი კის მეც ნი ერ ება
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი
ში და გა მოც და: სპე ცი ალ ობ აში

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ი. ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. #14, თსუ IV კორპ. ოთ ახი 301
ტელ.: (+995) 599 14-51-69 მალ ხაზ მა ცა ბე რი ძე
ელ.ფოს ტა: malkhaz.matsaberidze@tsu.ge
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სა ხელ მწი ფო მარ თვა და სა ჯა რო პო ლი ტი კა
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი
ში და გა მოც და: გა მოც და სპე ცი ალ ობ აში, გა მოც და ინ გლი სურ ში B2, გა სა უბ რე ბა სპე ცი ალ ობ აში.

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ი. ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. #14, თსუ IV კორპ. ოთ ახი 301
ტელ.: (+995) 555 57-50-20 ნა ნა მა ჭა რაშ ვი ლი
ელ.ფოს ტა: nana.macharashvili@tsu.ge

ნა ცი ონ ალ იზ მი და ეთ ნი კუ რო ბის კვლე ვე ბი
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი
ში და გა მოც და: სპე ცი ალ ობ აში და ინ გლი სუ რი B1.

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ი. ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. #14, თსუ IV კორპ. ოთ ახი 202
ტელ.: (+995) 599 57-55-40 ზუ რაბ და ვი თაშ ვი ლი
ელ.ფოს ტა: zurab.davitashvili@tsu.ge

დიპ ლო მა ტია და სა ერ თა შო რი სო პო ლი ტი კა
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი
ში და გა მოც და: გა მოც და სპე ცი ალ ობ აში, გა მოც და ინ გლი სურ ენ აში (B2), გა სა უბ რე ბა სპე ცი ალ ობ აში,

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ი. ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. #14, თსუ IV კორპ. ოთ ახი 202
ტელ.:(+995) 595 33-33-16 ეკა აკ ობია
ელ.ფოს ტა: eka.akobia@tsu.ge

სა ზო გა დო ებ რი ვი გე ოგ რა ფია
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი
ში და გა მოც და: სპე ცი ალ ობ აში.

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ი. ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. #14, თსუ IV კორპ. ოთ ახი 211
ტელ.: (+995) 599 56-40-00 გი ორ გი გოგ სა ძე
ელ.ფოს ტა: giorgi.gogsadze@tsu.ge

ევ რა ზი ისა და კავ კა სი ის კვლე ვე ბი (ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი)
სწავ ლე ბის ენა: ინ გლი სუ რი
ში და გა მოც და: გა მოც და სპე ცი ალ ობ აში, გა მოც და უცხო ენ აში (ინ გლი სუ რი ენა B2), გა სა უბ რე ბა სპე ცი ალ ობ აში.

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ი. ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. #14, თსუ IV კორპ. ოთ ახი 202
ტელ.: (+995) 599 64-32-23 ფიქ რია ას ან იშ ვი ლი.
ელ.ფოს ტა: pikria.asanishvili@tsu.ge

დე მოგ რა ფია და მო სახ ლე ობ ის გე ოგ რა ფია
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი
ში და გა მოც და: გა მოც და სპე ცი ლო ბა ში, გა სა უბ რე ბა სპე ცი ალ ობ აში და უცხო ენ აში (B1).

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ი. ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. #14, თსუ IV კორპ. ოთ ახი 211
ტელ.: (+995) 599 54-09-59 ვა ჟა ლორ თქი ფა ნი ძე,
2663500 ან ზორ სახ ვა ძე
ელ.ფოს ტა: vazha.lortkipanidze@tsu.ge; anzor.saxvadze@tsu.ge

კონ ფლიქ ტე ბის ან ალ იზი და მარ თვა
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი
ში და გა მოც და: გა მოც და სპე ცი ალ ობ აში, გა სა უბ რე ბა სპე ცი ალ ობ აში და ინ გლი სურ ენ აში (B1).

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ი.ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. #3, თსუ, II კორ პუ სი, ოთ ახი 239/240 
ტელ.: (+995) 577 43-16-17; გუ გუ ლი მაღ რა ძე, 
(+995) 599 90-61-54 რე ვაზ ჯორ ბე ნა ძე,
ელ.ფოს ტა: guguli.magradze@tsu.ge; revaz.jorbenadze@tsu.ge

ორ გა ნი ზა ცი ის გან ვი თა რე ბა და კონ სულ ტი რე ბა
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი
ში და გა მოც და: გა მოც და სპე ცი ალ ობ აში და უცხო ენ აში (ინ გლი სუ რი B1 ან გერ მა ნუ ლი ენა B1), გა სა უბ რე ბა სპე-
ცი ალ ობ აში
პროგ რა მა ზე მი ღე ბა ხორ ცი ელ დე ბა ყო ველ ორ წე ლი წად ში.
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სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ი.ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. 11ა, თსუ III კორპ. ოთ ახი 201
ტელ.: (+995) 577 52-77-82; ნო დარ ბელ ქა ნია,
ელ.ფოს ტა: nodar.belkania@tsu.ge

სა დოქ ტო რო პროგ რა მე ბი: 
სა დოქ ტო რო პროგ რა მე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია იხ ილ ეთ შემ დეგ ელ ექ ტრო ნულ ბმულ ზე:
https://www.tsu.ge/ge/faculties/social/hccla0ixc-o-h-tgp/phd-soc/

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია: 
0179, თბი ლი სი, ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. N8, VI კორ პუ სი.

ტელ: (+995 32) 2 29 05 94 (დე კა ნა ტი);
(+995 32) 2 25 17 35 (სას წავ ლო დე პარ ტა მენ ტი).;

(+995 32) 2 22 11 01 (233) (სტუ დენ ტთა მომ სა ხუ რე ბის ცენ ტრი);
ფაქ სი: (+995 32) 2 29 05 94.

ვებ გვერ დი: http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/social/news;
https://www.facebook.com/groups/TSU.SOCPOL/

სა ბა კა ლავ რო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი:

 ფსი ქო ლო გია;
 ოკ უპ აცი ური თე რა პია;
 დაწყე ბი თი გა ნათ ლე ბის მას წავ ლებ ლის მომ ზა დე ბის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი სა ბა კა ლავ რო–სა მა გის ტრო

 სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა;
 მულ ტი ლინ გვუ რი გა ნათ ლე ბა დაწყე ბი თი სა ფე ხუ რის მას წავ ლებ ლის მომ ზა დე ბის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი

 სა ბა კა ლავ რო-სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა;

სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მებ ზე მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი: ფსი ქო ლო გი ის სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მი სათ ვის ერ თი-
ან ერ ოვ ნულ გა მოც დებ ზე
სა ვალ დე ბუ ლო საგ ნე ბია:
 ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა (კო ეფ იცი ენ ტი 4),
 უცხო ური ენა (კო ეფ იცი ენ ტი 40),
 მა თე მა ტი კა/ის ტო რია (კო ეფ იცი ენ ტი 4).

მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია: სო ცი ალ ური მეც ნი ერ ებ ებ ის ბა კა ლავ რი ფსი ქო ლო გი აში.

2020-2021 სას წავ ლო წლის მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 225;

სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მა ოკ უპ აცი ური თე რა პი ის თვის ერ თი ან ერ ოვ ნულ გა მოც დებ ზე 
სა ვალ დე ბუ ლო საგ ნე ბია:
 ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა (კო ეფ იცი ენ ტი 4);
 უცხო ური ენა (კო ეფ იცი ენ ტი 4);
 ბი ოლ ოგია (კო ეფ იცი ენ ტი 3);
 ფი ზი კა/ქი მია/მა თე მა ტი კა (კო ეფ იცი ენ ტი 1/1/1).

 (შე ნიშ ვნა: „ოკ უპ აცი ური თე რა პი ის“ პროგ რა მა ზე უცხო ენ ად აუც ილ ებ ელია მხო ლოდ
 ინ გლი სუ რი ენ ის ჩა ბა რე ბა). 
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია: ოკ უპ აცი ური თე რა პი ის ბა კა ლავ რი.

2020-2021 სას წავ ლო წლის მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტის რა ოდ ენ ობა: 10;

დაწყე ბი თი გა ნათ ლე ბის მას წავ ლებ ლის მომ ზა დე ბის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი სა ბა კა ლავ რო–სა მა გის ტრო სა გან-
მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მის თვის ერ თი ან ერ ოვ ნულ გა მოც დებ ზე სა ვალ დე ბუ ლო საგ ნე ბია:
 ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა (კო ეფ იცი ენ ტი 5); 
 უცხო ური ენა (კო ეფ იცი ენ ტი 2);
 მა თე მა ტი კა/ის ტო რია (კო ეფ იცი ენ ტი 5/5 ).

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი
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მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია:
გა ნათ ლე ბის მა გის ტრი, ზო გა დი გა ნათ ლე ბის დაწყე ბი თი სა ფე ხუ რის საგ ნის/სა გან თა ჯგუ ფის მას წავ ლე ბე ლი

2020-2021 სას წავ ლო წლის მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი: 50

მულ ტი ლინ გვუ რი გა ნათ ლე ბა — დაწყე ბი თი სა ფე ხუ რის მას წავ ლებ ლის მომ ზა დე ბის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი სა-
ბა კა ლავ რო-სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მის თვის ერ თი ან ერ ოვ ნულ გა მოც დებ ზე სა ვალ დე-
ბუ ლო საგ ნე ბი:
 ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა (კო ეფ იცი ენ ტი 6); 
 უცხო ური ენა (კო ეფ იცი ენ ტი 3);
 მა თე მა ტი კა/ის ტო რია (კო ეფ იცი ენ ტი 3/3 ).

მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია:
გა ნათ ლე ბის მა გის ტრი, ზო გა დი გა ნათ ლე ბის დაწყე ბი თი სა ფე ხუ რის საგ ნის/სა გან თა ჯგუ ფის მას წავ ლე ბე ლი

2020-2021 სას წავ ლო წლის მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი: 50

მას წავ ლებ ლის მომ ზა დე ბის სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა – „ მას წავ ლე ბე ლი“ – 60 კრე დი ტი (100%–იანი 
სა ხელ მწი ფო და ფი ნან სე ბა);
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია: კვა ლი ფი კა ცი ას არ ან იჭ ებს 
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 60 ECTS
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი
უმ აღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბის მი ერ გან საზღვრუ ლი საგ ნის გა მოც და (ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე-
რა ტუ რა (სა ბა ზო ან/და სა შუ ალო სა ფე ხუ რი) – 10 ად გი ლი; მა თე მა ტი კა (სა ბა ზო ან/და სა შუ ალო სა ფე ხუ რი) – 7 
ად გი ლი; ის ტო რია – 10 ად გი ლი ; გე ოგ რა ფია – 5 ად გი ლი; სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბა – 10 ად გი ლი; ფი ზი კა (სა-
ბა ზო ან/და სა შუ ალო სა ფე ხუ რი) – 3 ად გი ლი; ქი მია (სა ბა ზო ან/და სა შუ ალო სა ფე ხუ რი) – 4 ად გი ლი; ბი ოლ ოგია 
(სა ბა ზო ან/და სა შუ ალო სა ფე ხუ რი) – 5 ად გი ლი; ინ გლი სუ რი ენა(დაწყე ბი თი, სა ბა ზო ან/და სა შუ ალო სა ფე ხუ-
რი) – 15 ად გი ლი; გერ მა ნუ ლი ენა (დაწყე ბი თი, სა ბა ზო ან/და სა შუ ალო სა ფე ხუ რი) – 5 ად გი ლი; ფრან გუ ლი ენა 
(დაწყე ბი თი, სა ბა ზო ან/და სა შუ ალო სა ფე ხუ რი) – 3 ად გი ლი; რუ სუ ლი ენა (დაწყე ბი თი, სა ბა ზო ან/და სა შუ ალო 
სა ფე ხუ რი) – 3 ად გი ლი;
ში და გა მოც და – ან ალ იტ იკ ური წე რა.

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ტელ.: (+995) 599 331218;
ელ.ფოს ტა: ketevan.chkuaseli@tsu.ge
ვებ გვერ დი: https://www.tsu.ge/ge/faculties/psychology/programs/rub7uclwhqwgq-fgc//

სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი:

გა მო ყე ნე ბი თი სო ცი ალ ური ფსი ქო ლო გია
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და სა ხე ლე ბა: გა მო ყე ნე ბი თი სო ცი ალ ური ფსი ქო ლო გი ის მა გის ტრი
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120 ECTS
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
სა ერ თო სა მა გის ტრო გა მოც და: იმ ის ათ ვის, რომ მა გის ტრან ტო ბის კან დი დატ მა გა და ლა ხოს მი ნი მა ლუ რი კომ-
პე ტენ ცი ის ზღვა რი, მან უნ და და აგ რო ვოს ტეს ტის ნა წი ლი სათ ვის გან საზღვრუ ლი პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნებ ლის შე-
სა ბა მის ქუ ლა ზე მე ტი: წა კითხუ ლის გა აზ რე ბა – 30%; ან ალ იტ იკ ური წე რა – 30%; ლო გი კუ რი მსჯე ლო ბა – 30%; 
რა ოდ ენ ობ რი ვი მსჯე ლო ბა – 25%;
ში და გა მოც და: სო ცი ალ ურ ფსი ქო ლო გი აში (80); გა სა უბ რე ბა ინ გლი სურ ენ აში (20);
მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი: 51%

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ტელ.: (+995) 577 53-00-63.
ელ.ფოს ტა: anastasia.kitiashvili@tsu.ge
ვებ გვერ დი:https://www.tsu.ge/data/file-db/faculty-psychology/Applied-Soc-PSych.pdf

გა ნათ ლე ბის ფსი ქო ლო გია და კვლე ვა

მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია: ფსი ქო ლო გი ის მა გის ტრი
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120 ECTS
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
სა ერ თო სა მა გის ტრო გა მოც და: იმ ის ათ ვის, რომ მა გის ტრან ტო ბის კან დი დატ მა გა და ლა ხოს მი ნი მა ლუ რი კომ პე-
ტენ ცი ის ზღვა რი, მან უნ და და აგ რო ვოს ტეს ტის ნა წი ლი სათ ვის გან საზღვრუ ლი პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნებ ლის შე-
სა ბა მის ქუ ლა ზე მე ტი: წა კითხუ ლის გა აზ რე ბა – 30%; ან ალ იტ იკ ური წე რა – 30%; ლო გი კუ რი მსჯე ლო ბა – 30%; 
რა ოდ ენ ობ რი ვი მსჯე ლო ბა – 25%. ში და გა მოც და გა ნათ ლე ბის ფსი ქო ლო გი აში (80); გა მოც და ინ გლი სურ ენ აში 
(B2 დო ნე) (20).
მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი: 51%

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ტელ.: (+995) 577 53-37-53; 
ელ.ფოს ტა: mzia.tsereteli@tsu.ge
ვებ გვერ დი:https://www.tsu.ge/data/file-db/faculty-psychology/Edu-Psych-Ma.pdf
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ფსი ქო ლო გი ური ან თრო პო ლო გია

მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია: ფსი ქო ლო გი ური ან თრო პო ლო გი ის მა გის ტრი 
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120 ECTS
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
სა ერ თო სა მა გის ტრო გა მოც და: იმ ის ათ ვის, რომ მა გის ტრან ტო ბის კან დი დატ მა გა და ლა ხოს მი ნი მა ლუ რი კომ პე-
ტენ ცი ის ზღვა რი, მან უნ და და აგ რო ვოს ტეს ტის ნა წი ლი სათ ვის გან საზღვრუ ლი პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნებ ლის შე-
სა ბა მის ქუ ლა ზე მე ტი: წა კითხუ ლის გა აზ რე ბა – 30%; ან ალ იტ იკ ური წე რა – 30%; ლო გი კუ რი მსჯე ლო ბა – 30%; 
რა ოდ ენ ობ რი ვი მსჯე ლო ბა – 25%.
ეს სე (60); გა სა უბ რე ბა სპე ცი ალ ობ აში (40)
მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი: 51%

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ტელ.: (+995) 593 37-94-40.
ელ.ფოს ტა: lali.surmanidze@tsu.ge
ვებ გვერ დი:https://www.tsu.ge/ge/faculties/psychology/programs/ma-programs/psa-ma//

შრო მი სა და ორ გა ნი ზა ცი ის ფსი ქო ლო გია

მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია: შრო მის და ორ გა ნი ზა ცი ის ფსი ქო ლო გი ის მა გის ტრი
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120 ECTS
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
სა ერ თო სა მა გის ტრო გა მოც და: იმ ის ათ ვის, რომ მა გის ტრან ტო ბის კან დი დატ მა გა და ლა ხოს მი ნი მა ლუ რი კომ პე-
ტენ ცი ის ზღვა რი, მან უნ და და აგ რო ვოს ტეს ტის ნა წი ლი სათ ვის გან საზღვრუ ლი პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნებ ლის შე-
სა ბა მის ქუ ლა ზე მე ტი: წა კითხუ ლის გა აზ რე ბა – 30%; ან ალ იტ იკ ური წე რა – 30%; ლო გი კუ რი მსჯე ლო ბა – 30%; 
რა ოდ ენ ობ რი ვი მსჯე ლო ბა – 25%.
ში და გა მოც და სპე ცი ალ ობ აში (80); გა მოც და ინ გლი სურ ენ აში (B2 დო ნე) (20).
მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი: 51%

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ტელ.: (+995) 599 56-21-96;
ელ.ფოს ტა: iamze.kutaladze@tsu.ge
ვებ გვერ დი: https://www.tsu.ge/data/file-db/faculty-psychology/ORGPSYCH.pdf

ბავ შვთა და მო ზარ დთა ფსი ქო ლო გი ური შე ფა სე ბა და კონ სულ ტი რე ბა

მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და სა ხე ლე ბა: ფსი ქო ლო გი ის მა გის ტრი
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120 ECTS
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
სა ერ თო სა მა გის ტრო გა მოც და: იმ ის ათ ვის, რომ მა გის ტრან ტო ბის კან დი დატ მა გა და ლა ხოს მი ნი მა ლუ რი კომ პე-
ტენ ცი ის ზღვა რი, მან უნ და და აგ რო ვოს ტეს ტის ნა წი ლი სათ ვის გან საზღვრუ ლი პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნებ ლის შე-
სა ბა მის ქუ ლა ზე მე ტი: წა კითხუ ლის გა აზ რე ბა – 30%; ან ალ იტ იკ ური წე რა – 30%; ლო გი კუ რი მსჯე ლო ბა – 30%; 
რა ოდ ენ ობ რი ვი მსჯე ლო ბა – 25%.
ში და გა მოც და სპე ცი ალ ობ აში (60); გა სა უბ რე ბა უცხო ენ აში (30). სა მო ტი ვა ციო წე რი ლი (10)
მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი: 51%

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ტელ.: (+995) 599 467473, - (+995) 555 336383
ელ.ფოს ტა: luiza.arutinova@tsu.ge; manana.melikishvili@tsu.ge 
ვებ გვერ დი:
https://www.tsu.ge/data/file-db/faculty-psychology/MA-bavshvta-da-mozardta.pdf

იურ იდი ული ფსი ქო ლო გია

მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და სა ხე ლე ბა: ფსი ქო ლო გი ის მა გის ტრი
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120 ECTS
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
სა ერ თო სა მა გის ტრო გა მოც და: იმ ის ათ ვის, რომ მა გის ტრან ტო ბის კან დი დატ მა გა და ლა ხოს მი ნი მა ლუ რი კომ პე-
ტენ ცი ის ზღვა რი, მან უნ და და აგ რო ვოს ტეს ტის ნა წი ლი სათ ვის გან საზღვრუ ლი პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნებ ლის შე-
სა ბა მის ქუ ლა ზე მე ტი: წა კითხუ ლის გა აზ რე ბა – 30%; ან ალ იტ იკ ური წე რა – 30%; ლო გი კუ რი მსჯე ლო ბა – 30%; 
რა ოდ ენ ობ რი ვი მსჯე ლო ბა – 25%.
ში და გა მოც და სპე ცი ალ ობ აში (50); გა სა უბ რე ბა სპე ცი ალ ობ აში (40); გა სა უბ რე ბა უცხო ენ აში (10);
მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი: 51%

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ტელ.: (+995)577 415 162;
ელ.ფოს ტა: vakhtang.nadareishvili@tsu.ge
ვებ გვერ დი https://www.tsu.ge/ge/faculties/psychology/programs/ma-programs/pjg6ugr-i-hgap3yn//
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გა ნათ ლე ბის მეც ნი ერ ებ ები
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და სა ხე ლე ბა: გა ნათ ლე ბის მეც ნი ერ ებ ებ ის მა გის ტრი
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120 ECTS
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
სა ერ თო სა მა გის ტრო გა მოც და: იმ ის ათ ვის, რომ მა გის ტრან ტო ბის კან დი დატ მა გა და ლა ხოს მი ნი მა ლუ რი კომ პე-
ტენ ცი ის ზღვა რი, მან უნ და და აგ რო ვოს ტეს ტის ნა წი ლი სათ ვის გან საზღვრუ ლი პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნებ ლის შე-
სა ბა მის ქუ ლა ზე მე ტი: წა კითხუ ლის გა აზ რე ბა – 30%; ან ალ იტ იკ ური წე რა – 30%; ლო გი კუ რი მსჯე ლო ბა – 30%; 
რა ოდ ენ ობ რი ვი მსჯე ლო ბა – 25%.
ში და გა მოც და სპე ცი ალ ობ აში (80); გა მოც და უცხო ენ აში (B1) (20).
მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი: 51%
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ტელ.: (+995) 599 331218;
ელ.ფოს ტა: ketevan.chkuaseli@tsu.ge
ვებ გვერ დი:https://www.tsu.ge/data/file-db/faculty-psychology/MA-ganatl-mecn2.pdf)

მას წავ ლებ ლის გა ნათ ლე ბა
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და სა ხე ლე ბა: მას წავ ლებ ლის გა ნათ ლე ბის მა გის ტრი
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120 ECTS
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
სა ერ თო სა მა გის ტრო გა მოც და: იმ ის ათ ვის, რომ მა გის ტრან ტო ბის კან დი დატ მა გა და ლა ხოს მი ნი მა ლუ რი კომ პე-
ტენ ცი ის ზღვა რი, მან უნ და და აგ რო ვოს ტეს ტის ნა წი ლი სათ ვის გან საზღვრუ ლი პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნებ ლის შე-
სა ბა მის ქუ ლა ზე მე ტი: წა კითხუ ლის გა აზ რე ბა – 30%; ან ალ იტ იკ ური წე რა – 30%; ლო გი კუ რი მსჯე ლო ბა – 30%; 
რა ოდ ენ ობ რი ვი მსჯე ლო ბა – 25%.
ში და გა მოც და სპე ცი ალ ობ აში (80); გა მოც და უცხო ენ აში (B1) (20). 
მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი: 51%

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
ტელ.: (+995) 599 331218;
ელ.ფოს ტა: ketevan.chkuaseli@tsu.ge
ვებ გვერ დი:https://www.tsu.ge/data/file-db/faculty-psychology/MA%20masc-ganatleba2.pdf

სა დოქ ტო რო პროგ რა მე ბი:
ფა კულ ტე ტის სა დოქ ტო რო პროგ რა მებ ზე ინ ფორ მა ცია შე გიძ ლი ათ იხ ილ ოთ შემ დეგ ელ ექ ტრო ნულ მი სა მარ თზე:
https://www.tsu.ge/ge/faculties/psychology/programs/phd-programs//

სა ბა კა ლავ რო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი:
 სა მარ თა ლი;

სა ბა კა ლავ რო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა ზე „სა მარ თა ლი“ მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი:
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
სა მარ თა ლი – ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა; უცხო ენა; ის ტო რია – 400; მა თე მა ტი კა – 200; ზო გა დი უნ არ ები- 
450; ლი ტე რა ტუ რა – 150;
2020-2021 სას წავ ლო წლის მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი: 600 სტუ დენ ტი;
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 240 ECTS.
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია: სა მარ თლის ბა კა ლავ რი
და საქ მე ბა: სა მარ თლი სა და სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის სპე ცი ალ ობ ებ ის სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მის დას რუ-
ლე ბის შემ დეგ კურ სდამ თავ რე ბუ ლი ფლობს იურ ის ტის პრო ფე სი ის შე სა ბა მის თე ორი ულ ცოდ ნას და პრაქ ტი კულ 
უნ არ ებს;
სა მარ თლის სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მის კურ სდამ თავ რე ბულს ექ ნე ბა შე საძ ლებ ლო ბა იმ უშა ოს ნე ბის მი ერ იმ 
თა ნამ დე ბო ბა ზე, სა დაც მო ითხო ვე ბა სა მარ თლის ბა კა ლავ რის აკ ად ემი ური ხა რის ხი და არ არ ის აუც ილ ებ ელი 
სა ხელ მწი ფო სა სერ ტი ფი კა ტო გა მოც დის ჩა ბა რე ბა. ამ ავე დროს, იგი უფ ლე ბა მო სი ლია სწავ ლა გა აგ რძე ლოს 
სა მა გის ტრო პროგ რა მით, რო მე ლიც ორი ენ ტი რე ბუ ლია შემ დგო მი დო ნის სპე ცი ალ ის ტი სა და მკვლევ რის მომ-
ზა დე ბა ზე.

სა ერ თა შო რი სო სა მარ თა ლი;
სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მა ზე „სა ერ თა შო რი სო სა მარ თა ლი“ მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი:
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
სა ერ თა შო რი სო სა მარ თა ლი – ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა; უცხო ენა; მა თე მა ტი კა – 30; ის ტო რია – 50; 
ზო გა დი უნ არ ები- 80.
2020-2021 სას წავ ლო წლის მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი: 80 სტუ დენ ტი.
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 240 ECTS.
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია: სა მარ თლის ბა კა ლავ რი, სპე ცი ალ ობა სა ერ თა შო რი სო სა მარ თა ლი;
და საქ მე ბა: სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მის კურ სდამ თავ რე ბუ ლებს შე საძ ლებ ლო ბა აქ-
ვთ, იმ უშა ონ სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო პო ლი ტი კის ში და (სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტრო, იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტრო, 
პარ ლა მენ ტის აპ არ ატი და სხვ.) და სა გა რეო (სა ელ ჩო, სა კონ სუ ლო) ორ გა ნო ებ ში, სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი-
ებ სა და სა ზო გა დო ებ რივ სექ ტორ ში. სა ერ თა შო რი სო მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ორ გა ნო ებ ში მუ შა ობ ის პა რა ლე ლუ რად 
შე საძ ლებ ლო ბა აქ ვთ სა ქარ თვე ლოს სა ერ თო და სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო ებ ში, სა ქარ თვე ლოს აღ მას რუ-
ლე ბელ და სა კა ნონ მდებ ლო ორ გა ნო ებ ში მუ შა ობ ისა.

იურიდიული ფაკულტეტი
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სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი:
 სა მარ თა ლი;
 სა ერ თა შო რი სო სა მარ თა ლი; 
 სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბა;
 მიგ რა ცი ის მარ თვა;
 ევ რო პის მცოდ ნე ობა;
 სა მა გის ტრო პროგ რა მა კი ოლ ნის უნ ივ ერ სი ტეტ თან თა ნამ შრომ ლო ბით.

სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა სა მარ თა ლი 
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი
დაშ ვე ბის წი ნა პი რო ბე ბი: სა ერ თო სა მა გის ტრო გა მოც და/ში და გა მოც და
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120 ECTS.
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია: სა მარ თლის მა გის ტრი;
და საქ მე ბა: სა მარ თლის მა გის ტრი მომ ზა დე ბუ ლია სა მარ თლის სფე რო ში მა ღა ლი რან გის იურ იდი ული პრაქ ტი-
კის გან სა ხორ ცი ელ ებ ლად და სა მეც ნი ერო მუ შა ობ ის გა საგ რძე ლებ ლად. შე სა ბა მი სად, სა მარ თლის სა მა გის ტრო 
სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მის კურ სდამ თავ რე ბულს შე საძ ლებ ლო ბა ეძ ლე ვა იმ უშა ოს ნე ბის მი ერ იმ თა ნამ დე-
ბო ბა ზე, სა დაც მო ითხო ვე ბა სა მარ თლის მა გის ტრის ხა რის ხი და არ არ ის აუც ილ ებ ელი სა ხელ მწი ფო სა სერ ტი-
ფი კა ციო გა მოც დის ჩა ბა რე ბა ან/და სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი და მა ტე ბი თი წი ნა პი-
რო ბე ბი.
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
0179, თბი ლი სი, ი.ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. 3, თსუ, II კორ პუ სი
ტელ.: (+995 32) 2 29 05 96;
ელ. ფოს ტა: maia.gvilava@tsu.ge
სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა სა ერ თა შო რი სო სა მარ თა ლი 
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი და ინ გლი სუ რი;
დაშ ვე ბის წი ნა პი რო ბე ბი: სა ერ თო სა მა გის ტრო გა მოც და/ში და გა მოც და;
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120 ECTS;
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია: სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის მა გის ტრი;
და საქ მე ბა: სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის მა გის ტრი მომ ზა დე ბუ ლია სა მარ თლის სფე რო ში მა ღა ლი რან გის იურ-
იდი ული პრაქ ტი კის გან სა ხორ ცი ელ ებ ლად და სა მეც ნი ერო მუ შა ობ ის გა საგ რძე ლებ ლად. შე სა ბა მი სად, სა ერ თა-
შო რი სო სა მარ თლის სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მის კურ სდამ თავ რე ბულს შე საძ ლებ ლო ბა ეძ ლე ვა 
იმ უშა ოს ნე ბის მი ერ იმ თა ნამ დე ბო ბა ზე, სა დაც მო ითხო ვე ბა სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის მა გის ტრის ხა რის ხი და 
არ არ ის აუც ილ ებ ელი სა ხელ მწი ფო სა სერ ტი ფი კა ციო გა მოც დის ჩა ბა რე ბა ან/და სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო-
ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი და მა ტე ბი თი წი ნა პი რო ბე ბი.

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
0179, თბი ლი სი, ი.ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. 3, თსუ, II კორ პუ სი
სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის მი მარ თუ ლე ბა: 
ტელ.: (+995 32) 2 22 23 93; 
ელ. ფოს ტა: law@tsu.ge
ვებ გვერ დი: https://www.tsu.ge/ge/faculties/law/study-programs/ma//

სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა კი ოლ ნის უნ ივ ერ სი ტეტ თან თა ნამ შრომ ლო ბით
სწავ ლე ბის ენა: გერ მა ნუ ლი
დაშ ვე ბის წი ნა პი რო ბე ბი: ში და გა მოც და/გა სა უბ რე ბა;
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 60 ECTS.
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია: სა მარ თლის მა გის ტრი
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
0179, თბი ლი სი, ი.ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. 3, თსუ, II კორ პუ სი ოთ ახი №124,
სა კონ ტაქ ტო პი რე ბი: თა მარ ბე რიშ ვი ლი, e-mail: tamar.berishvili@tsu.ge;
მა რიო ში უტ ცე, e-mail: scheutze.mario@yahoo.com 

სა ერ თო სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა „სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბა“ ქა ლაქ შპაიერის (გერ მა-
ნია) ად მი ნის ტრა ცი ულ მეც ნი ერ ებ ათა უნ ივ ერ სი ტეტ თან თა ნამ შრომ ლო ბით
სწავ ლე ბის ენა: ინ გლი სუ რი, ქარ თუ ლე ნო ვა ნი კომ პო ნენ ტე ბით;
დაშ ვე ბის წი ნა პი რო ბე ბი: სა ერ თო სა მა გის ტრო გა მოც და/ში და გა მოც და/გა სა უბ რე ბა;
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120 ECTS.
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია: სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის მა გის ტრი;
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
0179, ქ. თბი ლი სი, ი.ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. 3, თსუ, II კორ პუ სი ოთ ახი №124.
ტელ: (+995 322) 22-10-97.
ელ.ფოს ტა: tamar.berishvili@tsu.ge 
ვებ გვერ დი: https://www.tsu.ge/ge/faculties/law/study-programs/ma//

ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი სა და სა ქარ თვე ლოს სა ზო გა დო-
ებ რივ საქ მე თა ინ სტი ტუ ტის (GIPA) ერ თობ ლი ვი ინ ტერ დის ციპ ლი ნუ რი სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო 
პროგ რა მა „მიგ რა ცი ის მარ თვა“
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი, ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი კომ პო ნენ ტე ბით;
დაშ ვე ბის წი ნა პი რო ბე ბი: სა ერ თო სა მა გის ტრო გა მოც და/ში და გა მოც და სპე ცი ალ ობ აში;
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120 ECTS.
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მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია: მიგ რა ცი ის მეც ნი ერ ებ ათა მა გის ტრი;
შე ნიშ ვნა: დიპ ლომს გას ცემს თსუ იურ იდი ული ფა კულ ტე ტი GIPA-სთან თა ნამ შრომ ლო ბით. 
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
0179, ქ. თბი ლი სი, ი.ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. 3, თსუ, II კორ პუ სი ოთ ახი N124.
ტელ.: (+995) 599 65-95-77.
ელ ფოს ტა: nino.parsadanishvili@tsu.ge
ვებ გვერ დი: https://www.tsu.ge/ge/faculties/law/study-programs/ma//

სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა „ევ რო პის მცოდ ნე ობა“
სწავ ლე ბის ენა: ინ გლი სუ რი
დაშ ვე ბის წი ნა პი რო ბე ბი: სა ერ თო სა მა გის ტრო გა მოც და/ში და გა მოც და/გა სა უბ რე ბა;
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120 ECTS.
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია: ევ რო პის მცოდ ნე ობ ის მა გის ტრი;
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
0179, ქ. თბი ლი სი, ი.ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. 3, თსუ, II კორ პუ სი ოთ ახი N406.
ტელ.: (+995 322) 22 78 99.
ელ ფოს ტა: info.ies@tsu.ge

სა დოქ ტო რო პროგ რა მე ბი:
 სა მარ თა ლის 
 ევ რო პის მცოდ ნე ობ ის სა დოქ ტო რო პროგ რა მა

სა დოქ ტო რო პროგ რა მა სა მარ თა ლი
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი
დაშ ვე ბის წი ნა პი რო ბე ბი: უცხო ენა, გა სა უბ რე ბა;
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 60 ECTS, სწავ ლე ბის ხან გრძლი ვო ბა 3 წე ლი.
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია: სა მარ თლის დოქ ტო რი;
და საქ მე ბა: სა მარ თლის სა დოქ ტო რო პროგ რა მის კურ სდამ თავ რე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლია სა ქარ თვე ლოს უმ აღ-
ლეს სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში და იკ ავ ოს აკ ად ემი ური თა ნამ დე ბო ბა სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო-
ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი წე სით.
სა მარ თლის დოქ ტორს ას ევე შე საძ ლებ ლო ბა ეძ ლე ვა იმ უშა ოს ნე ბის მი ერ იმ თა ნამ დე ბო ბა ზე, სა დაც მო ითხო ვე ბა 
სა მარ თლის დოქ ტო რის ხა რის ხი და არ არ ის აუც ილ ებ ელი სა ხელ მწი ფო სა სერ ტი ფი კა ციო გა მოც დის ჩა ბა რე ბა.
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
0179, ქ. თბი ლი სი, ი.ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. 3, თსუ, II კორ პუ სი ოთ ახი N125,
შო რე ნა ჩარ ბა ძე, e-mail: shorena.charbadze@tsu.ge,
თამ თა ან თი ძე, e-mail: tamta.antidze@tsu.ge 

სა მარ თლის სა დოქ ტო რო პროგ რა მის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია იხ ილ ეთ შემ დეგ ელ ექ ტრო ნულ მი სა მარ თზე:
https://www.tsu.ge/ge/faculties/law/study-programs/doc//

სა დოქ ტო რო პროგ რა მა ევ რო პის მცოდ ნე ობ აში
სწავ ლე ბის ენა: ინ გლი სუ რი
დაშ ვე ბის წი ნა პი რო ბე ბი: ევ რო პის მცოდ ნე ობ ის სა დოქ ტო რო პროგ რა მის სტუ დენ ტი შე იძ ლე ბა გახ დეს მი ნი მუმ 
მა გის ტრის ან მას თან გა თა ნაბ რე ბუ ლი აკ ად ემი ური ხა რის ხის მქო ნე პი რი, რო მელ მაც აგ რეთ ვე წარ მა ტე ბით უნ-
და ჩა აბ არ ოს ინ გლი სუ რი ენ ის გა მოც და C1 დო ნე ზე, ან წარ მო ად გი ნოს შე სა ბა მი სი ცოდ ნის და მა დას ტუ რე ბე ლი 
სერ ტი ფი კა ტი, ან მა გის ტრის დიპ ლო მი, რო მელ შიც სწავ ლე ბის ენ ად მი თი თე ბუ ლი იქ ნე ბა ინ გლი სუ რი. ჩა ბა რე-
ბის მსურ ვე ლებს, ას ევე, მო ეთხო ვე ბათ ინ გლი სურ ენ აზე შეს რუ ლე ბუ ლი კვლე ვი თი პრო ექ ტის წარ მოდ გე ნა და 
კო მი სი ის წი ნა შე გა სა უბ რე ბა. კვლე ვი თი პრო ექ ტი უნ და იყ ოს 2500-3000 სიტყვა და მო იც ავ დეს: დი სერ ტა ცი ის 
სა თა ურს; კვლე ვის მიზ ნებს; კვლე ვით კითხვას/კითხვებს; ჰი პო თე ზას; კვლე ვის მე თო დო ლო გი ას; გა მო სა ყე ნე ბე-
ლი ლი ტე რა ტუ რის მი მო ხილ ვას.
მა გის ტრის აკ ად ემი ური ხა რის ხის მქო ნე უცხო ელ სტუ დენ ტებს (ან მო ქა ლა ქე ობ ის არ მქო ნე პი რებს) უფ ლე ბა აქ ვთ 
ჩა აბ არ ონ აღ ნიშ ნულ სა დოქ ტო რო პროგ რა მა ზე სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პრო ცე დუ-
რე ბის სრუ ლი დაც ვით და პროგ რა მა ზე დაშ ვე ბის ზე მოთ მი თი თე ბუ ლი წი ნა პი რო ბე ბის შეს რუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე.
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 55 ECTS, სწავ ლე ბის ხან გრძლი ვო ბა 3 წე ლი.
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია: ევ რო პის მცოდ ნე ობ ის დოქ ტო რი;
და საქ მე ბა: ევ რო პის მცოდ ნე ობ ის სა დოქ ტო რო პროგ რა მა უზ რუნ ველ ყოფს ღი რე ბულ კომ პე ტენ ცი ებს სწავ ლე ბის-
თვის, და მო უკ იდ ებ ელი კვლე ვის წარ მარ თვის თვის და შემ დეგ სფე რო ებ ში კა რი ერ ის გან ხილ ვის თვალ საზ რი სით: 
 უმ აღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბი;
 სა ჯა რო და სამ თავ რო ბო სამ სა ხუ რი;
 არ ას ამ თავ რო ბო და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ები, ევ რო პუ ლი ინ სტი ტუ ტე ბი;
 პო ლი ტი კუ რი ორ გა ნი ზა ცი ები;
 კერ ძო ბიზ ნე სი;
 კონ სალ ტინ გუ რი ორ გა ნი ზა ცი ები;
 მე დია და სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტრე ბი;

ევ რო პის მცოდ ნე ობ ის დოქ ტორს შე საძ ლებ ლო ბა აქ ვს გა აგ რძე ლოს მა ღა ლი აკ ად ემი ური ხა რის ხის კვლე ვი თი 
საქ მი ან ობა რო გორც სა ქარ თვე ლო ში ას ევე საზღვარ გა რეთ.
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
0179, ქ. თბი ლი სი, ი.ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. 3, თსუ, II კორ პუ სი ოთ ახი N406,
მა რი ამ ქვე ლა ძე, e-mail: helpdesk.ies@tsu.ge 
ევ რო პის მცოდ ნე ობ ის სა დოქ ტო რო პროგ რა მის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია; იხ ილ ეთ შემ დეგ ელ ექ ტრო ნულ მი სა მარ თზე: 
http://ies.tsu.edu.ge/ge/doctorate/
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სა ბა კა ლავ რო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი:

ერ თსა ფე ხუ რი ანი სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი:
ერ თსა ფე ხუ რი ანი სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა „მე დი ცი ნა“ 
მი სა ნი ჭე ბე ლი ხა რის ხი; დიპ ლო მი რე ბუ ლი მე დი კო სი;
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
2020-2021 სას წავ ლო წლის მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი: 100 ად გი ლი.
ერ თსა ფე ხუ რი ანი სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი სათ ვის ერ თი ან ერ ოვ ნულ გა მოც დებ ზე სა ვალ დე ბუ ლო 
საგ ნე ბია: ბი ოლ ოგია; ინ გლი სუ რი ენა; ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა;
არ ჩე ვი თი საგ ნე ბია: ფი ზი კა / ქი მია / მა თე მა ტი კა;
ად გი ლე ბის რა ოდ ენ ობა არ ჩე ვი თი საგ ნე ბის მი ხედ ვით: ფი ზი კა-30; ქი მია-40; მა თე მა ტი კა-30;
დიპ ლო მი რე ბულ მე დი კოსს უფ ლე ბა აქ ვს სწავ ლა გა ნაგ რძოს მა გის ტრა ტუ რა ში, დოქ ტო რან ტუ რა ში ან/და რე-
ზი დენ ტუ რის ალ ტერ ნა ტი ულ დიპ ლო მის შემ დგომ სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა ზე, ან იმ უშა ოს სა ქარ თვე ლოს 
კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნი ლი შეზღუდ ვე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.

ერ თსა ფე ხუ რი ანი სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა „მე დი ცი ნა“
მი სა ნი ჭე ბე ლი ხა რის ხი; დიპ ლო მი რე ბუ ლი მე დი კო სი;
სწავ ლე ბის ენა: ინ გლი სუ რი;
2020-2021 სას წავ ლო წლის მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი: 10 ად გი ლი.
ერ თსა ფე ხუ რი ან სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი სათ ვის ერ თი ან ერ ოვ ნულ გა მოც დებ ზე სა ვალ დე ბუ ლო 
საგ ნე ბია: ბი ოლ ოგია; ინ გლი სუ რი ენა; ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა;
არ ჩე ვი თი საგ ნე ბია: ფი ზი კა / ქი მია / მა თე მა ტი კა;
ად გი ლე ბის რა ოდ ენ ობა არ ჩე ვი თი საგ ნე ბის მი ხედ ვით: ფი ზი კა-3; ქი მია-4; მა თე მა ტი კა-3;
დიპ ლო მი რე ბულ მე დი კოსს უფ ლე ბა აქ ვს სწავ ლა გა ნაგ რძოს მა გის ტრა ტუ რა ში, დოქ ტო რან ტუ რა ში ან/და რე-
ზი დენ ტუ რის ალ ტერ ნა ტი ულ დიპ ლო მის შემ დგომ სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა ზე, ან იმ უშა ოს სა ქარ თვე ლოს 
კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნი ლი შეზღუდ ვე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.
სწავ ლის სა ფა სუ რი: 2 250 ლა რი სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ებ ის ათ ვის.

ერ თსა ფე ხუ რი ანი სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა „სტო მა ტო ლო გია“
მი სა ნი ჭე ბე ლი ხა რის ხი; დიპ ლო მი რე ბუ ლი სტო მა ტო ლო გი;
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი;
2020-2021 სას წავ ლო წლის მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი: 40 ად გი ლი.
ერ თსა ფე ხუ რი ან სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი სათ ვის ერ თი ან ერ ოვ ნულ გა მოც დებ ზე სა ვალ დე ბუ ლო 
საგ ნე ბია: ბი ოლ ოგია; ინ გლი სუ რი ენა; ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა;

მედიცინის ფაკულტეტი

არ ჩე ვი თი საგ ნე ბია: ფი ზი კა / ქი მია / მა თე მა ტი კა;
ად გი ლე ბის რა ოდ ენ ობა არ ჩე ვი თი საგ ნე ბის მი ხედ ვით: ფი ზი კა-12; ქი მია-12; მა თე მა ტი კა-16;
დიპ ლო მი რე ბულ სტო მა ტო ლოგს უფ ლე ბა აქ ვს სწავ ლა გა ნაგ რძოს მა გის ტრა ტუ რა ში, დოქ ტო რან ტუ რა ში ან/და 
რე ზი დენ ტუ რის ალ ტერ ნა ტი ულ დიპ ლო მის შემ დგომ სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა ზე, ან იმ უშა ოს სა ქარ თვე-
ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნი ლი შეზღუდ ვე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.

სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი:
სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა „სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვა“
მი სა ნი ჭე ბე ლი ხა რის ხი: სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის მა გის ტრი.
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120 ECTS
პროგ რა მა ზე მი ღე ბის წი ნა პი რო ბე ბი: სა მა გის ტრო პროგ რა მა ზე ჩა რიცხვის მსურ ველს უნ და ჰქონ დეს ბა კა ლავ-
რის ან მას თან გა თა ნაბ რე ბუ ლი ხა რის ხი (დიპ ლო მი). სა მა გის ტრო პროგ რა მა ზე ჩა რიცხვის მსურ ვე ლებ მა უნ და 
ჩა აბ არ ონ სა ერ თო სა მა გის ტრო გა მოც და და ში და გა მოც და სპე ცი ალ ობ აში.
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია/და საქ მე ბა: სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის სა მა გის ტრო პროგ რა მა იძ ლე ვა კვა-
ლი ფი კა ცი ას, რაც მო ეთხო ვე ბათ დარ გის სპე ცი ალ ის ტებს ჯან დაც ვი სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან მრთე ლო ბის და-
წე სე ბუ ლე ბებ ში, (მათ შო რის კლი ნი კურ მე ნე ჯე რებს), სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის სა კითხებ ზე ორი ენ ტი რე ბულ 
სამ თავ რო ბო და არ ას ამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ ში, სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ ში წამ ყვან პო ზი ცი ებ ზე თა-
ნამ დე ბო ბის და სა კა ვებ ლად. 

სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა „სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვა“ (ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი)
მი სა ნი ჭე ბე ლი ხა რის ხი: სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის მა გის ტრი.
სწავ ლე ბის ენა: ინ გლი სუ რი

სა ქარ თვე ლო-ნორ ვე გი ის თა ნამ შრომ ლო ბი თი ინ ოვ აცი ური სა მა გის ტრო პროგ რა მა „სა ზო გა-
დო ებ რი ვი ჯან დაც ვა“ შე მუ შა ვე ბუ ლია ნორ ვე გი ის გა ნათ ლე ბის სფე რო ში სა ერ თა შო რი სო კო-
ოპ ერ აცი ის ცენ ტრის (SIU) მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტის CPEA-2015/10057 „სა ქარ თვე ლო-
ნორ ვე გი ის თა ნამ შრომ ლო ბა სა ზო გა დო ებ რივ ჯან დაც ვა ში’’ ფარ გლებ ში ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის 
სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ წი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის (თსუ), ნორ ვე გი ის არ ქტი კუ ლი უნ ივ ერ სი ტე-
ტის/ტრომ სოს უნ ივ ერ სი ტე ტის (ნორ ვე გია) და და ავ ად ებ ათა კონ ტრო ლი სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ჯან მრთე ლო ბის ერ ოვ ნუ ლი ცენ ტრის თა ნამ შრომ ლო ბით.

კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120 ECTS
პროგ რა მა ზე მი ღე ბის წი ნა პი რო ბე ბი: ბა კა ლავ რის დიპ ლო მი ჯან დაც ვის მეც ნი ერ ებ ებ ში ან მო მიჯ ნა ვე სფე რო-
ში (სო ცი ალ ური მეც ნი ერ ებ ები ან სა ბუ ნე ბის მეტყვე ლო მეც ნი ერ ებ ები-სა მა გის ტრო პროგ რა მით გათ ვა ლის წი ნე-
ბულ მი მარ თუ ლე ბებ ში: სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვა, ეპ იდ ემი ოლ ოგია, ბი ოს ტა ტის ტი კა, გა რე მოს ჯან მრთე ლო ბა, 
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ჯან დაც ვის ეკ ონ ომ იკა, ჯან დაც ვის მე ნეჯ მენ ტი, ჯან მრთე ლო ბის ხელ შეწყო ბა - 5ECTS და დას ტუ რე ბის შემ თხვე-
ვა ში), ერ თსა ფე ხუ რი ანი უმ აღ ლე სი სა მე დი ცი ნო გა ნათ ლე ბის დიპ ლო მი. სა ერ თო სა მა გის ტრო გა მოც დე ბი (მხო-
ლოდ სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ებ ის ათ ვის); სა უნ ივ ერ სი ტე ტო გა მოც და ინ გლი სურ ენ აში (B2 დო ნე) ან B2 დო ნე-
ზე ინ გლი სუ რი ენ ის ფლო ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი სერ ტი ფი კა ტი.
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია/და საქ მე ბა: სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის სა მა გის ტრო პროგ რა მა იძ ლე ვა კვა-
ლი ფი კა ცი ას, რაც მო ეთხო ვე ბათ დარ გის სპე ცი ალ ის ტებს ჯან დაც ვი სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან მრთე ლო ბის და-
წე სე ბუ ლე ბებ ში, (მათ შო რის კლი ნი კურ მე ნე ჯე რებს), სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის სა კითხებ ზე ორი ენ ტი რე ბულ 
სამ თავ რო ბო და არ ას ამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ ში, სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ ში წამ ყვან პო ზი ცი ებ ზე თა-
ნამ დე ბო ბის და სა კა ვებ ლად. 
სწავ ლის სა ფა სუ რი: 4 500 აშშ დო ლა რი უცხო ელი სტუ დენ ტე ბის თვის;
   2 250 ლა რი სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ებ ის ათ ვის;

სა დოქ ტო რო პროგ რა მე ბი:
სა დოქ ტო რო პროგ რა მა „კლი ნი კუ რი და ტრან სლი აცი ური მე დი ცი ნა“
მი სა ნი ჭე ბე ლი ხა რის ხი : მე დი ცი ნის დოქ ტო რი;
სა დოქ ტო რო პროგ რა მა „ტრან სლი აცი ური ბიო-მე დი ცი ნა“ (მი მარ თუ ლე ბა – „ჰე პა ტო ლო გია“) 
მი სა ნი ჭე ბე ლი ხა რის ხი: მე დი ცი ნის დოქ ტო რი
სა დოქ ტო რო პროგ რა მა „სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვა და ეპ იდ ემი ოლ ოგია“ 
მი სა ნი ჭე ბე ლი ხა რის ხი: სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის დოქ ტო რი;
სა დოქ ტო რო პროგ რა მე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია იხ ილ ეთ შემ დეგ ელ ექ ტრო ნულ მი სა მარ თზე:
https://www.tsu.ge/ge/faculties/medicine/news/

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
0159, თბი ლი სი, ბე ლი აშ ვი ლის ქ. N78;

ტელ: (+995 32) 2 91 31 25;
ფაქ სი: (+995 32) 2 54 08 23.
ელ. ფოს ტა: medicine@tsu.ge

ვებ გვერ დი: http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/medicine
https://www.facebook.com/groups/171375696404085/

სა ბა კა ლავ რო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი:

2020-2021 სას წავ ლო წელს ეკ ონ ომ იკ ისა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტი სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მებ ზე მი იღ ებს 1200 
აბ იტ ური ენ ტს. მათ გან 400 აბ იტ ური ენ ტს სა ხელ მწი ფოს მი ერ სრუ ლად და ფი ნან სე ბულ პროგ რა მებ ზე.

სა ბა კა ლავ რო სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მა „ეკ ონ ომ იკა“
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და სა ხე ლე ბა: ეკ ონ ომ იკ ის ბა კა ლავ რი
მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი: ეკ ონ ომ იკ ის სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მა ზე სწავ ლის უფ ლე ბის მო სა პო ვებ ლად აბ იტ ური-
ენ ტმა უნ და ჩა აბ არ ოს ერ თი ანი ერ ოვ ნუ ლი გა მოც დე ბი
შემ დეგ საგ ნებ ში:
 ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა (25%);
 უცხო ენა (20%);
 მა თე მა ტი კა (20%).

მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი: 400 ად გი ლი (100%-იანი სა ხელ მწი ფო პროგ რა მუ ლი და ფი ნან სე ბა); 
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 240 ECTS
არ ჩე ვი თი მო დუ ლე ბი: 
 ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კა;
 მაკ რო ეკ ონ ომ იკა ;
 სა ერ თა შო რი სო ეკ ონ ომ იკა;
 მე ნე ჯე რუ ლი ეკ ონ ომ იკა;
 ეკ ონ ომ ეტ რი კა და მა თე მა ტი კუ რი ეკ ონ ომ იკა;
 ეკ ონ ომ იკ ური და სო ცი ალ ური სტა ტის ტი კა;
 შრო მის ეკ ონ ომ იკა;

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
სა ქარ თვე ლო, თბი ლი სი 0186, უნ ივ ერ სი ტე ტის ქ.2, თსუ მე-10 (მაღ ლი ვი) კორ პუ სი.
ტელ.: 2250484
ელ.ფოს ტა: www.economics@tsu.ge
ვებ გვერ დი: https://www.tsu.ge

სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მა „ბიზ ნე სის ად მი ნის ტრი რე ბა“
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და სა ხე ლე ბა: ბიზ ნე სის ად მი ნის ტრი რე ბის ბა კა ლავ რი
მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი: ბიზ ნე სის ად მი ნის ტრი რე ბის სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მა ზე სწავ ლის უფ ლე ბის მო სა პო-
ვებ ლად აბ იტ ური ენ ტმა უნ და ჩა აბ არ ოს ერ თი ანი ერ ოვ ნუ ლი გა მოც დე ბი 
შემ დეგ საგ ნებ ში:

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
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 ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა (25%),
 უცხო ენა (20%),
 მა თე მა ტი კა (20%)
 ის ტო რია (25%)

მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი: 400 
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 240 ECTS
არ ჩე ვი თი მო დუ ლე ბი:
 ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვა და აუდ იტი;
 მარ კე ტინ გი;
 მე ნეჯ მენ ტი;
 ფი ნან სე ბი და სა ბან კო საქ მე;
 ტუ რიზ მი სა და მას პინ ძლო ბის მე ნეჯ მენ ტი;
 სა ერ თა შო რი სო ბიზ ნე სი;
 ინ ფორ მა ცი ული ტექ ნო ლო გი ებ ის მე ნეჯ მენ ტი;

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
სა ქარ თვე ლო, თბი ლი სი 0186, უნ ივ ერ სი ტე ტის ქ.2, თსუ მე-10 (მაღ ლი ვი) კორ პუ სი.
ტელ.: 2250484
ელ.ფოს ტა: www.economics@tsu.ge
ვებ გვერ დი: https://www.tsu.ge

სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მა „ტუ რიზ მი“
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და სა ხე ლე ბა: ბიზ ნე სის ად მი ნის ტრი რე ბის ბა კა ლავ რი ტუ რიზ მში
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი
მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი: ტუ რიზ მის სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მა ზე სწავ ლის უფ ლე ბის მო სა პო ვებ ლად აბ იტ ური ენ-
ტმა უნ და ჩა აბ არ ოს ერ თი ანი ერ ოვ ნუ ლი გა მოც დე ბი 
შემ დეგ საგ ნებ ში:
 ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა (25%),
 უცხო ენა (20%),
 მა თე მა ტი კა (20%)
 ის ტო რია (25%).

მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი: 250
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 240 ECTS
არ ჩე ვი თი მო დუ ლე ბი:
 ტუ რიზ მის მე ნეჯ მენ ტი
 სას ტუმ რო სა და კუ რორ ტის მე ნეჯ მენ ტი 

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია: 
ტუ რიზ მის სა ერ თა შო რი სო სკო ლა: 
სა ქარ თვე ლო, თბი ლი სი 0179, ვა ჟა-ფშა ვე ლას გამ ზი რი 44,
ტელ: 2250484 ელ.ფოს ტა: turskola@tsu.ge

სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მა „ეკ ონ ომ იკა“ (თსუ ეკ ონ ომ იკ ის სა ერ თა შო რი სო სკო ლის ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი სა-
ბა კა ლავ რო პროგ რა მა)
სწავ ლე ბის ენა: ინ გლი სუ რი
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და სა ხე ლე ბა: ეკ ონ ომ იკ ის ბა კა ლავ რი
მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი: ეკ ონ ომ იკ ის სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მა ზე სწავ ლის უფ ლე ბის მო სა პო ვებ ლად აბ იტ ური-
ენ ტმა უნ და ჩა აბ არ ოს ერ თი ანი ერ ოვ ნუ ლი გა მოც დე ბი
შემ დეგ საგ ნებ ში:
 ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა (25%),
 ინ გლი სუ რი ენა (65%),
 მა თე მა ტი კა (50%).

მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი: 150 ად გი ლი 
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 240 ECTS
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
სა ქარ თვე ლო, თბი ლი სი 0108, ზან დუ კე ლია ქ.16
ტელ.: 2507177
ელ.ფოს ტა: info@iset.ge
ვებ გვერ დი: https://iset.tsu.ge/

სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი:

სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა „ეკ ონ ომ იკა“
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და სა ხე ლე ბა: ეკ ონ ომ იკ ის მა გის ტრი
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი
მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი: სა ერ თო სა მა გის ტრო გა მოც და: იმ ის ათ ვის, რომ მა გის ტრან ტო ბის კან დი დატ მა გა და-
ლა ხოს მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი, მან უნ და და აგ რო ვოს ტეს ტის ნა წი ლი სათ ვის გან საზღვრუ ლი პრო-
ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნებ ლის შე სა ბა მის ქუ ლა ზე მე ტი: წა კითხუ ლის გა აზ რე ბა – 30%; ან ალ იტ იკ ური წე რა – 30%; ლო-
გი კუ რი მსჯე ლო ბა – 30%; რა ოდ ენ ობ რი ვი მსჯე ლო ბა – 25%.
ში და გა მოც და: ეკ ონ ომ იკ ის პრინ ცი პებ ში. მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი: 51 ქუ ლა (100-დან);
პროგ რა მის წი ნა პი რო ბა: ბა კა ლავ რის აკ ად ემი ური ხა რის ხი; 
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120 ECTS
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არ ჩე ვი თი მო დუ ლე ბი: 
 თე ორი ული ეკ ონ ომ იკა; 
 ეკ ონ ომ იკ ისა და ეკ ონ ომ იკ ური აზ რის ის ტო რია; 
 სა ერ თა შო რი სო ეკ ონ ომ იკა; 
 გლო ბა ლუ რი ფი ნან სე ბი;
 ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კა და ეკ ონ ომ იკ ური დიპ ლო მა ტია; 
 მაკ რო ეკ ონ ომ იკა; 
 ეკ ონ ომ იკ ური და სო ცი ალ ური სტა ტის ტი კა; 
 ბიზ ნე სის ეკ ონ ომ იკა; 
 ეკ ონ ომ ეტ რი კა და მა თე მა ტი კუ რი ეკ ონ ომ იკა.

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
სა ქარ თვე ლო, თბი ლი სი 0186, უნ ივ ერ სი ტე ტის ქ.2, თსუ მე-10 (მაღ ლი ვი) კორ პუ სი.
ტელ.: 2250484
ელ.ფოს ტა: www.economics@tsu.ge
ვებ გვერ დი: https://www.tsu.ge

სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა „ბიზ ნე სის ად მი ნის ტრი რე ბა“
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და სა ხე ლე ბა: ბიზ ნე სის ად მი ნის ტრი რე ბის მა გის ტრი
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი
მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი: სა ერ თო სა მა გის ტრო გა მოც და: იმ ის ათ ვის, რომ მა გის ტრან ტო ბის კან დი დატ მა გა და-
ლა ხოს მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი, მან უნ და და აგ რო ვოს ტეს ტის ნა წი ლი სათ ვის გან საზღვრუ ლი პრო-
ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნებ ლის შე სა ბა მის ქუ ლა ზე მე ტი: წა კითხუ ლის გა აზ რე ბა – 30%; ან ალ იტ იკ ური წე რა – 30%; ლო-
გი კუ რი მსჯე ლო ბა – 30%; რა ოდ ენ ობ რი ვი მსჯე ლო ბა – 25%.
ში და გა მოც და: ბიზ ნე სის ად მი ნის ტი რე ბა. მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი: 51 ქუ ლა (100-დან);
პროგ რა მის წი ნა პი რო ბა: ბა კა ლავ რის აკ ად ემი ური ხა რის ხი;
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120 ECTS
არ ჩე ვი თი მო დუ ლე ბი:
 მე ნეჯ მენ ტი;
 ფი ნან სე ბი და სა ბან კო საქ მე;
 ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვა და აუდ იტი;
 მარ კე ტინ გი;
 სა ერ თა შო რი სო ბიზ ნე სი;
 ტუ რიზ მი სა და მას პინ ძლო ბის მე ნეჯ მენ ტი;
 ინ ფორ მა ცი ული ტექ ნო ლო გი ების მე ნეჯ მენ ტი;

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
სა ქარ თვე ლო, თბი ლი სი 0186, უნ ივ ერ სი ტე ტის ქ.2, თსუ მე-10 (მაღ ლი ვი) კორ პუ სი.
ტელ.: 2250484
ელ.ფოს ტა: www.economics@tsu.ge
ვებ გვერ დი: https://www.tsu.ge

სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა „ტუ რიზ მი“
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და სა ხე ლე ბა: ტუ რიზ მი სა და მას პინ ძლო ბის მე ნეჯ მენ ტის მა გის ტრი
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი
მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი: სა ერ თო სა მა გის ტრო გა მოც და: იმ ის ათ ვის, რომ მა გის ტრან ტო ბის კან დი დატ მა გა და ლა ხოს 
მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი, მან უნ და და აგ რო ვოს ტეს ტის ნა წი ლი სათ ვის გან საზღვრუ ლი პრო ცენ ტუ ლი 
მაჩ ვე ნებ ლის შე სა ბა მის ქუ ლა ზე მე ტი: წა კითხუ ლის გა აზ რე ბა – 30%; ან ალ იტ იკ ური წე რა – 30%; ლო გი კუ რი მსჯე-
ლო ბა – 30%; რა ოდ ენ ობ რი ვი მსჯე ლო ბა – 25%.
ში და გა მოც დე ბი: „შე სა ვა ლი ტუ რიზ მში“ და ინ გლი სუ რი ენა (B1 დო ნე)
მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი: 51 ქუ ლა (100-დან);
პროგ რა მის წი ნა პი რო ბა: ბა კა ლავ რის აკ ად ემი ური ხა რის ხი;
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120 ECTS
მი სა ღე ბი კონ ტინ გენ ტი: 30
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
სა ქარ თვე ლო, თბი ლი სი 0186, უნ ივ ერ სი ტე ტის ქ.2, თსუ მე-10 (მაღ ლი ვი) კორ პუ სი.
ტელ.: 2250484
ელ.ფოს ტა: www.economics@tsu.ge
ვებ გვერ დი: https://www.tsu.ge

სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა „ეკ ონ ომ იკა“ (თსუ ეკ ონ ომ იკ ის სა ერ თა შო რი სო სკო ლის ინ-
გლი სუ რე ნო ვა ნი სა მა გის ტრო პროგ რა მა)
სწავ ლე ბის ენა: ინ გლი სუ რი
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და სა ხე ლე ბა: ეკ ონ ომ იკ ის ბა კა ლავ რი
მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი: სა ერ თო სა მა გის ტრო გა მოც და: იმ ის ათ ვის, რომ მა გის ტრან ტო ბის კან დი დატ მა გა და ლა-
ხოს მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი, მან უნ და და აგ რო ვოს ტეს ტის ნა წი ლი სათ ვის გან საზღვრუ ლი პრო ცენ ტუ ლი 
მაჩ ვე ნებ ლის შე სა ბა მის ქუ ლა ზე მე ტი: წა კითხუ ლის გა აზ რე ბა – 30%; ან ალ იტ იკ ური წე რა – 30%; ლო გი კუ რი მსჯე-
ლო ბა – 30%; რა ოდ ენ ობ რი ვი მსჯე ლო ბა – 25%.
ში და გა მოც დე ბი: მა თე მა ტი კა, ზო გა დი უნ არ ები და ინ გლი სუ რი ენა (B2 დო ნე)
მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი: 51 ქუ ლა (100-დან);
პროგ რა მის წი ნა პი რო ბა: ბა კა ლავ რის აკ ად ემი ური ხა რის ხი;
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120 ECTS
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სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
სა ქარ თვე ლო, თბი ლი სი 0108, ზან დუ კე ლის ქ.16
ტელ.: 2507177
ელ.ფოს ტა: info@iset.ge
ვებ გვერ დი: https://iset.tsu.ge/

სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა „ტუ რიზ მი“ (ერ თობ ლი ვი სა მა გის ტრო პროგ რა მა საფ რან გე-
თის ლუ მი ერ ის ლი ონ 2 უნ ივ ერ სი ტეტ თან)
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი, ფრან გუ ლე ნო ვა ნი კომ პო ნენ ტით
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და სა ხე ლე ბა: ტუ რიზ მის მა გის ტრი — თსუ-ს მხრი დან, ტუ რიზ მის და კულ ტუ რუ-
ლი მემ კვიდ რე ობ ის მა გის ტრი ლლუ2-ის მხრი დან 
მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი: სა ერ თო სა მა გის ტრო გა მოც და: იმ ის ათ ვის, რომ მა გის ტრან ტო ბის კან დი დატ მა გა და ლა-
ხოს მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი, მან უნ და და აგ რო ვოს ტეს ტის ნა წი ლი სათ ვის გან საზღვრუ ლი პრო ცენ ტუ ლი 
მაჩ ვე ნებ ლის შე სა ბა მის ქუ ლა ზე მე ტი: წა კითხუ ლის გა აზ რე ბა – 30%; ან ალ იტ იკ ური წე რა – 30%; ლო გი კუ რი მსჯე-
ლო ბა – 30%; რა ოდ ენ ობ რი ვი მსჯე ლო ბა – 25%.
ში და გა მოც დე ბი: ტუ რიზ მი და ფრან გუ ლი ენა (B1 დო ნე)
მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი: 51 ქუ ლა (100-დან);
პროგ რა მის წი ნა პი რო ბა: ბა კა ლავ რის აკ ად ემი ური ხა რის ხი;
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: 120 ECTS
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
სა ქარ თვე ლო, თბი ლი სი 0186, უნ ივ ერ სი ტე ტის ქ.2, თსუ მე-10 (მაღ ლი ვი) კორ პუ სი.
ტელ.: 2250484
ელ.ფოს ტა: www.economics@tsu.ge
ვებ გვერ დი: https://www.tsu.ge

სა დოქ ტო რო პროგ რა მე ბი:

სა დოქ ტო რო პროგ რა მა „ეკ ონ ომ იკა“
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და სა ხე ლე ბა: ეკ ონ ომ იკ ის დოქ ტო რი
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი
მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი: სა უნ ივ ერ სი ტე ტო გა მოც და ერთ-ერთ ევ რო პულ სა მეც ნი ერო ენ აში (ინ გლი სუ რი,
გერ მა ნუ ლი ან ფრან გუ ლი) B2 დო ნის შე სა ბა მი სად. მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი: 51 ქუ ლა (100-დან);
გა სა უბ რე ბა დარ გობ რივ კო მი სი ას თან.
პროგ რა მის წი ნა პი რო ბა: მა გის ტრის ან მას თან გა თა ნაბ რე ბუ ლი აკ ად ემი ური ხა რის ხი.
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: სას წავ ლო კომ პო ნენ ტი - 50 ECTS, სწავ ლის სტან დარ ტუ ლი ხან გრძლი ვო ბა 6 სე მეს ტრი.

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
სა ქარ თვე ლო, თბი ლი სი 0186, უნ ივ ერ სი ტე ტის ქ.2, თსუ მე-10 (მაღ ლი ვი) კორ პუ სი.
ტელ.: 2250484
ელ.ფოს ტა: www.economics@tsu.ge
ვებ გვერ დი: https://www.tsu.ge

სა დოქ ტო რო პროგ რა მა „ბიზ ნე სის ად მი ნის ტრი რე ბა“
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და სა ხე ლე ბა: ბიზ ნეს ად მი ნის ტრი რე ბის დოქ ტო რი
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი
მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი: სა უნ ივ ერ სი ტე ტო გა მოც და ერთ-ერთ ევ რო პულ სა მეც ნი ერო ენ აში (ინ გლი სუ რი,
გერ მა ნუ ლი ან ფრან გუ ლი) B2 დო ნის შე სა ბა მი სად. მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი: 51 ქუ ლა (100-დან);
გა სა უბ რე ბა დარ გობ რივ კო მი სი ას თან.
პროგ რა მის წი ნა პი რო ბა: მა გის ტრის ან მას თან გა თა ნაბ რე ბუ ლი აკ ად ემი ური ხა რის ხი.
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: სას წავ ლო კომ პო ნენ ტი — 50 ECTS, სწავ ლის სტან დარ ტუ ლი ხან გრძლი ვო ბა 6 სე მეს ტრი
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
სა ქარ თვე ლო, თბი ლი სი 0186, უნ ივ ერ სი ტე ტის ქ.2, თსუ მე-10 (მაღ ლი ვი) კორ პუ სი.
ტელ.: 2250484
ელ.ფოს ტა: www.economics@tsu.ge
ვებ გვერ დი: https://www.tsu.ge

სა დოქ ტო რო პროგ რა მა „ტუ რიზ მი სა და მას პინ ძლო ბის მე ნეჯ მენ ტი“
მი სა ნი ჭე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და სა ხე ლე ბა: ტუ რიზ მის დოქ ტო რი
სწავ ლე ბის ენა: ქარ თუ ლი
მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი: სა უნ ივ ერ სი ტე ტო გა მოც და ერთ-ერთ ევ რო პულ სა მეც ნი ერო ენ აში (ინ გლი სუ რი,
გერ მა ნუ ლი ან ფრან გუ ლი) B2 დო ნის შე სა ბა მი სად. მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვა რი: 51 ქუ ლა (100-დან);
გა სა უბ რე ბა დარ გობ რივ კო მი სი ას თან.
პროგ რა მის წი ნა პი რო ბა: მა გის ტრის ან მას თან გა თა ნაბ რე ბუ ლი აკ ად ემი ური ხა რის ხი.
კრე დი ტე ბის რა ოდ ენ ობა: სას წავ ლო კომ პო ნენ ტი — 50 ECTS, სწავ ლის სტან დარ ტუ ლი ხან გრძლი ვო ბა 6 სე-
მეს ტრი.

სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია:
სა ქარ თვე ლო, თბი ლი სი 0186, უნ ივ ერ სი ტე ტის ქ.2, თსუ მე-10 (მაღ ლი ვი) კორ პუ სი.

ტელ.: 2250484
ელ.ფოს ტა: www.economics@tsu.ge

ვებ გვერ დი: https://www.tsu.ge
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