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ასოცირებული პროფესორი ემილია ალავერდოვი 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია და პროგრამის მოცულობა კრედიტებით 

საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი/ Bachelor of International Relations 

 

საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრის კვალიფიკაცია მიენიჭება პროგრამით 

გათვალისწინებული  240 კრედიტის (სპეციალობის 178 კრედიტი და თავისუფალი კომპონენტის 62 

კრედიტი) შესრულების შემთხვევაში.  

სწავლების ენა 

ქართული 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

ბაკალავრიატში სწავლის უფლება აქვს მხოლოდ სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი 

სახელმწიფო სერტიფიკატის ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის მფლობელ პირს, რომელიც 

ჩაირიცხება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

პროგრამის აღწერა 

საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრიატის საგანმანატლებლო პროგრამა აგებულია ECTS 

სისტემის საფუძველზე.  საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 240 ECTS კრედიტს, წელიწადში – 60 

კრედიტს, სემესტრში – 30 კრედიტს.  შესაბამისად, საბაკალავრო პროგრამის სტანდარტული 
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ხანგრძლივობა 4 წელს ანუ 8  სემესტრს შეადგენს.  

 

სტუდენტის ინდივიდუალური დატვირთვიდან გამომდინარე, წელიწადში კრედიტების რაოდენობა 

შეიძლება იყოს 60-ზე ნაკლები ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 75-ისა. 

 

საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის ელემენტებია 

სავალდებულო სასწავლო კომპონენტი - 140 კრედიტი, არჩევითი  სასწავლო კომპონენტი - 100 კრედიტი.  

 

არასპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები (10 ECTS) 

 

არასპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსების საფუძველზე საერთაშორისო ურთიერთობების 

ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტი იღებს ზოგადტრანსფერულ უნარებს, 

რომლებსაც წარმატებით  იყენებს ძირითადი სწავლის სფეროში შემავალი სასწავლო კურსების ათვი-

სებისას. თავისუფალი კომპონენტის სავალდებულო სასწავლო კურსები სტუდენტს გამოუმუშავებს 

აკადემიური კეთილსინდისიერების, წერითი და ზეპირი კომუნიკაციების, ასევე საინფორმაციო და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენების უნარებს.  

 

უცხოური (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული ან რუსული) ენის კომპონენტი (22 ECTS) 

 

უცხოური (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული ან რუსული) ენის კომპონენტი ორიენტირებულია 

უცხოურ ენაზე კომუნიკაციის უნარის განვითარებაზე, უცხოენოვანი წყაროების სწავლისა და 

სწავლების პროცესში ფართოდ გამოყენებაზე, საგანმანათლებლო პროგრამის ინტერნაციონალიზაციის 

ელემენტის გაძლიერებაზე. უცხოური ენის შესწავლა სავალდებულოა არანაკლებ 22 კრედიტის 

მოცულობით, 4 სასწავლო სემესტრის განმავლობაში.  

 

სპეციალობის  სავალდებულო სასწავლო კურსები (108 ECTS) 

 

სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსებში სტუდენტი აგროვებს 108 კრედიტს.  

 

არასპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები (30 ECTS) 

 

პროგრამაში შემავალი არასპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსების საფუძველზე საერთაშორისო 

ურთიერთობების ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტს შეუძლია მიიღოს ზოგად-

ტრანსფერული უნარები და ინტერესის შესაბამისად მოახდინოს თვალსაწიერის გაფართოება. 

აღნიშნული არჩევითი კურსები ასევე მოიცავს მეორე უცხოურ ენას (ინგლისური, ფრანგული, 

გერმანული ან ჩინური), რომელსაც სტუდენტი გადის 4 სემესტრის განმავლობაში (20 ECTS) 

 

სპეციალობის  არჩევითი კომპონენტი (70 ECTS) 

სპეციალობის არჩევით კომპონენტში სტუდენტი აგროვებს 70 კრედიტს. ის მოიცავს სასწავლო კურსებს 

- 58 ECTS, კვლევითი კომპონენტს (6 ECTS) და პრაქტიკულ კომპონენტს (6 ECTS).  

 

პროგრამა მოიცავს თავისუფალ 15 კრედიტს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ზემოხსენებული არჩევითი 

კომპონენტის კრედიტის დაგროვება სტუდენტს ასევე შეუძლია სამართლისა და საერთაშორისო 

ურთიერთობების ფაკულტეტზე ან საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში არსებული სხვა იმავე 

საფეხურის აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამიდან; საქართველოს  სხვა უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არსებული აკრედიტებული იმავე საფეხურის აკადემიური 

საგანმანათლებლო პროგრამიდან; უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებელში არსებული იმავე საფეხურის 

აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამიდან, თუ ეს კრედიტები  აღიარებული იქნება საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად.   

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციაში მოცემულია 

ინფორმაცია  სასწავლო პროცესის ორგანიზების, საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტების 

არჩევის, სტუდენტთა მიღწევების შეფასების, სწავლის შედეგების შეფასების გასაჩივრების, 

სტუდენტებთან სასწავლო და საფინანსო ხელშეკრულებებისა და სტუდენტის მიერ კრედიტების 

დაგროვების შესახებ (იხ. https://gtu.ge/Study-Dep/Forms/Forms.php) 

https://gtu.ge/Study-Dep/Forms/Forms.php
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა პრაქტიკის ჩატარებისა და შეფასების წესის” 

და „საბაკალავრო კვლევითი პროექტის/ნაშრომის შესრულების წესის“ შესახებ დეტალური 

ინფორმაცია მოცემულია სტუ-ის ვებგვერდზე: https://gtu.ge/Study-Dep/Forms/Forms.php 

 

პროგრამის მიზანი 

სწავლის შედეგები/კომპეტენტურობები (ზოგადი და პროფესიული) 

1. აღწერს საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიებს, პრინციპებს და ძირითად ცნებებს  

სფეროს ფართო ცოდნის საფუძველზე; 

2. განმარტავს საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემაში მიმდინარე პოლიტიკურ, 

ინსტიტუციურ, ეკონომიკურ, საერთაშორისო სამართლებრივ და ინტეგრაციულ პროცესებს, 

მათ კომპლექსურ ხასიათს;  

3. განსაზღვრავს  საერთაშორისო ურთიერთობებში წამოჭრილი პრობლემს, მათი 

გადაწყვეტისათვის აუცილებელ გზებს,  მათ მიზეზ-შედეგობრივ კავშირსა და შესაძლო 

შედეგებს; 

4. მოიძიებს საჭირო ინფორმაციას, საერთაშორისო ხასიათის დოკუმენტებს, წყაროებს, 

სამეცნიერო  სიახლეებს ელექტრონული საბიბლიოთეკო სისტემებისა და სხვა მონაცემთა 

ბაზების საშუალებით, წინასწარ განსაზღვრული ინსტრუქციის მიხედვით საერთაშორისო 

ურთიერთობების სფეროში პრაქტიკული ხასიათის დავალების ეფექტურად შესრულებისა და 

პრეზენტაციისათვის;  

5. აანალიზებს საერთაშორისო პოლიტიკის აქტუალურ საკითხებს, თანამედროვე გამოწვევებს და 

აყალიბებს დასაბუთებულ დასკვნებს;  

6. მონაწილეობს საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროსთან დაკავშირებული იდეების,  

პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების თაობაზე გამართულ შეხვედრებში, სადაც იყენებს 

თანამედროვე ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიებს სპეციალისტებთან და 

არასაპეციალისტებთან, კონტექსტისათვის შესაბამისი ფორმებით;  

7. გეგმავს უწყვეტ პროფესიულ განვითარებას და  განსაზღვრავს შემდგომი სწავლის საჭიროებებს. 

8. იზიარებს საერთაშორისო ურთიერთობში დამკვიდრებულ ეთიკის ნორმებს, პრაქტიკული 

საქმიანობისას სამართლიანობისა და დემოკრატიული ფასეულობების დაცვის აუცილებლობას. 

სწავლის შედეგების მიღწევის (სწავლება-სწავლის) მეთოდები 

 ლექცია     სემინარი (ჯგუფში მუშაობა)  პრაქტიკული  ლაბორატორიული 

 პრაქტიკა  საკურსო სამუშაო/პროექტი   კონსულტაცია პრაქტიკა  დამოუკიდებელი 

მუშაობა 

 

სწავლის პროცესში კონკრეტული სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე, გამოიყენება 

1. შესძინოს სტუდენტს საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემის, სტრუქტურის, თეორიების, 

სისტემაში მიმდინარე პოლიტიკური, ინსტიტუციური, ეკონომიკური, სამართლებრივი, 

ინტეგრაციული პროცესების, დიპლომატიური და პოლიტიკური ურთიერთობების ფართო 

თეორიული ცოდნა; 

2. გამოუმუშავოს სტუდენტს საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში არსებული ამოცანებისა და 

პრობლემების გადაჭრის და ასევე, წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად,  

დამოუკიდებელი სამუშაოს შესრულებისათვის პრაქტიკული უნარები; 

3. მოამზადოს საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში არსებული შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან 

თავსებადი კომპეტენციების მქონე კურსდამთავრებული, რომელსაც ექნება  უწყვეტი 

პროფესიული განვითარებისა და შემდგომ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების მყარი საფუძველი. 

https://gtu.ge/Study-Dep/Forms/Forms.php
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სწავლება-სწავლის მეთოდების ქვემოთ მოცემული შესაბამისი აქტივობები, რომელიც ასახულია 

შესაბამის სასწავლო კურსის პროგრამებში (სილაბუსებში): 

 დისკუსია/დებატები  

 თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება  

 ჯგუფური (collaborative) მუშაობა  

 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL)  

 შემთხვევების შესწავლა (Case study)  

 გონებრივი იერიში (Brain storming)  

 როლური და სიტუაციური თამაშები  

 ინდუქცია 

 დედუქცია 

 ანალიზი 

 სინთეზივერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი  

 წერითი მუშაობა 

 ახსნა-განმარტება 

 ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება  

 პროექტის შემუშავება და პრეზენტაცია 

 დამოუკიდებელი მუშაობა. 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა 

შეფასება ხდება 100 ქულიანი სკალით. 

დადებითი შეფასებებია: 

 (A) - ფრიადი - შეფასების 91-100 ქულა; 

 (B) - ძალიან კარგი - შეფასების 81-90 ქულა; 

 (C) - კარგი - შეფასების 71-80 ქულა; 

 (D) - დამაკმაყოფილებელი - შეფასების 61-70 ქულა; 

 (E) - საკმარისი - შეფასების 51-60 ქულა. 

უარყოფითი შეფასებებია: 

 (FX) - ვერ ჩააბარა - შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი 

მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ 

გასვლის უფლება; 

 (F) - ჩაიჭრა - შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული 

სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტში, FX-ის მიღების შემთხვევაში სტუ ვალდებულია 

დამატებითი გამოცდა დანიშნოს დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 

დღეში. 

 

სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება დასკვნით შეფასებაში 

მიღებული ქულათა რაოდენობა. 

 

დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის დასკვნითი შეფასება და აისახება საგანმანათლებლო 

პროგრამის კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში. 

 

დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის 

საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების შემთხვევაში, ან თუ სტუდენტი ვერ გადალახავს 

დასკვნით/დამატებით გამოცდაზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარს, სტუდენტს უფორმდება 

შეფასება F-0 ქულა. 

 

თითოეულ კომპონენტში სტუდენტის სწავლის შედეგების მიღწევის დონის შეფასების პროგრამული 

ნაწილი  შედგება შუალედური შეფასებისა და დასკვნითი გამოცდისგან.  

 

შეფასების თითოეულ ფორმასა და კომპონენტს შეფასების საერთო ქულიდან (100 ქულა) 
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განსაზღვრული აქვს ხვედრითი წილი საბოლოო შეფასებაში. კერძოდ, შუალედური შეფასების 

მაქსიმუმალური ქულაა არაუმეტეს 60, ხოლო დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულა – არანაკლებ 

40. 

 

შეფასების თითოეული ფორმა მოიცავს შეფასების კომპონენტს/კომპონენტებს, რომელიც მოიცავს 

შეფასების მეთოდს/მეთოდებს, ხოლო შეფასების მეთოდი/მეთოდები იზომება შეფასების 

კრიტერიუმებით. 

 

დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელმაც შუალედური შეფასებ(ებ)ის 

კომპონენტ(ებ)ში დააგროვა არანაკლებ მინიმალური დადებითი შეფასება სასწავლო კურსის 

პროგრამის შესაბამისად (ჯამში არანაკლებ 30 ქულა), ამასთან შეასრულა და დროულად ჩააბარა 

პროგრამით განსაზღვრული სამუშაოების მინიმუმი დოკუმენტური მასალის სახით. 

 

დეტალური ინფორმაცია მოცემულია შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: „საქართველოს ტექნიკურ 

უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქცია“ https://gtu.ge/Study-Dep/Forms/Forms.php  

 

პრაქტიკის კომპონენტის შეფასების შესახებ დეტალური ინფორმცია იხილეთ ვებ-გვერდზე: 

https://gtu.ge/Study-Dep/Files/Pdf/praqtika_18_SD.pdf  

 

საბაკალავრო ნაშრომის შეფასების შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ვებ-გვერდზე: 

https://gtu.ge/Study-Dep/Files/Pdf/2sabalavro_%20nashromi_%202019_SD.pdf  

დასაქმების სფერო 

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს 

შესაძლებლობა ექნება იმუშავოს ნებისმიერ იმ თანამდებობაზე სადაც მოითხოვება საერთაშორისო 

ურთიერთობების ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი, მათ შორის: 

 სახელმწიფო დაწესებულებები (მაგ.: საგარეო საქმეთა სამინისტრო, საქართველოს 

პარლამენტის აპარატი, საელჩოები/საკონსულოები და სხვ.); 

 შესაბამისი პროფილის კერძო სექტორის დაწესებულებები; 

 საერთაშორისო და ადგილობრივი მთავრობათაშორისი და არასამთავრობო ორგანიზაციები; 

 მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში და სხვ. 

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს 

შეუძლია სწავლა გააგრძელოს ნებისმიერი მიმართულების სამაგისტრო პროგრამაზე, თუ ამ 

პროგრამაზე მიღების წინაპირობა არ არის შეზღუდული სხვა სპეციალობის ბაკალავრის აკადემიური 

ხარისხით. 

პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური და  მატერიალური რესურსი 

საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელება 

უზრუნველყოფილია შესაბამისი ადამიანური რესურსით. საგანმანათლებლო პროგრამით 

გათვალისწინებულ სასწავლო კომპონენტებს უძღვება სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური 

პერსონალი, აგრეთვე სათანადო გამოცდილებისა და კომპეტენციების მქონე მოწვეული 

სპეციალისტები. 

 

პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მისაღწევად გამოიყენება სტუდენტებისთვის 

შეზღუდვების გარეშე ხელმისაწვდომი უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა და მატერიალურ-

ტექნიკური რესურსი, კერძოდ:  

 

 სათანადო ინვენტარით აღჭურვილი სასწავლო აუდიტორიები და საკონფერენციო დარბაზები;  

 იმიტირებული სასამართლო პროცესის დარბაზი; 

https://gtu.ge/Study-Dep/Forms/Forms.php
https://gtu.ge/Study-Dep/Files/Pdf/praqtika_18_SD.pdf
https://gtu.ge/Study-Dep/Files/Pdf/2sabalavro_%20nashromi_%202019_SD.pdf
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 კომპიუტერული ტექნიკითა და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით აღჭურვილი  ბიბ-

ლიოთეკა; 

 კომპიუტერული კლასები, ინტერნეტში და შიდა ქსელში ჩართული კომპიუტერული ტექნიკა და 

სწავლის/სწავლების პროცესის ადეკვატური კომპიუტერული პროგრამები;  

 დიპლომატიური ლაბორატორია და ა.შ.  

 

საგანმანათლებლო პროგრამა უზრუნველყოფილია შესაბამისი სახელმძღვანელო და მეთოდური 

ლიტერატურით. უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა სტუდენტებს უზრუნველყოფს სასწავლო კურსების 

სილაბუსებით გათვალისწინებული შესაბამისი ბეჭდური და ელექტრონული სახელმძღვანელოებით, 

სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო ლიტერატურით, აგრეთვე ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის 

მონაცემთა ბაზით და უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე განთავსებული ელექტრონული კატალოგით. 

თანდართული სილაბუსების რაოდენობა:  100 

პროგრამის საგნობრივი დატვირთვა 

№ 

 

 

საგანი დაშვების 

წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 

I წელი II წელი III წელი IV წელი 

სემესტრი 

I II III IV V VI VII VIII 

სავალდებულო სასწავლო კურსი (10 ECTS) 

1 წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები არ აქვს 5        

2 გამოყენებითი ინფორმატიკა არ აქვს  5       

არჩევითი სასწავლო კურსები  (10 ECTS)  

3 ფილოსოფიის შესავალი არ აქვს 

5 

       

4 სოციოლოგია არ აქვს 
 

 
      

5 ეკონომიკის პრინციპები არ აქვს        

6 მსოფლიო ცივილიზაციები არ აქვს  

5 

      

7 გამოყენებითი ფსიქოლოგია არ აქვს        

8 დემოკრატია და მოქალაქეობა არ აქვს        

სავალდებულო  უცხოური ენა (ინგლისური, ფრანგული, გერმანული ან რუსული) (22 ECTS) 

9 უცხოური ენა (ინგლისური) –B 1.1 არ აქვს 

6 

       

10 უცხოური ენა (ფრანგული) –B 1.1 არ აქვს        

11 უცხოური  ენა (გერმანული) - B 1.1 არ აქვს        

12 უცხოური ენა (რუსული) –B 1.1 არ აქვს        

13 უცხოური ენა (ინგლისური) –B1.2 
უცხოური 

ენა 
 6       
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(ინგლისური

) –B 1.1 

14 უცხოური  ენა(ფრანგული) - B1.2 

უცხოური 

ენა 

(ფრანგული) 

–B 1.1 

       

15 უცხოური  ენა(გერმანული) - B1.2 

უცხოური  

ენა 

(გერმანული) 

- B 1.1 

       

16 უცხოური  ენა(რუსული) - B1.2 

უცხოური 

ენა 

(რუსული) –

B 1.1 

       

17 უცხოური ენა (ინგლისური) – B2.1 

უცხოური 

ენა 

(ინგლისური

) –B1.2 

  

5 

     

18 უცხოური ენა (ფრანგული) – B2.1 

უცხოური  

ენა(ფრანგუ

ლი) - B1.2 

       

19 უცხოური ენა (გერმანული) – B2.1 

უცხოური  

ენა(გერმანუ

ლი) - B1.2 

       

20 უცხოური ენა (რუსული) – B2.1 

უცხოური  

ენა(რუსული

) - B1.2 

       

21 უცხოური ენა (ინგლისური) – B2.2 

უცხოური 

ენა 

(ინგლისური

) – B2.1 

   

5 

    

22 უცხოური ენა (ფრანგული) – B2.2 

უცხოური 

ენა 

(ფრანგული) 

– B2.1 

       

23 უცხოური ენა (გერმანული) – B2.2 

უცხოური 

ენა 

(გერმანული) 

– B2.1 

       

24 უცხოური ენა (რუსული) – B2.2 

უცხოური 

ენა 

(რუსული) – 

B2.1 

       

სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები (108 ECTS) 

25 
შესავალი საერთაშორისო 

ურთიერთობებში  
არ აქვს 5        

26 შესავალი პოლიტიკის მეცნიერებაში არ აქვს 5        

27 
საერთაშორისო ურთიერთობების 

ისტორია 1 
არ აქვს 4        

28 შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში არ აქვს  5       
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29 პოლიტიკური იდეოლოგიები 

შესავალი 

პოლიტიკის 

მეცნიერება 

ში 

 5       

30 
საერთაშორისო ურთიერთობების 

ისტორია 2 

საერთაშორი

სო 

ურთიერთობ

ების 

ისტორია 1 

 4       

31 
საერთაშორისო ურთიერთობის 

თეორია 

შესავალი 

საერთაშორი

სო 

ურთიერთობ

ებში 

  6      

32 გლობალური პოლიტიკა 

საერთაშორი

სო 

ურთიერთობ

ების 

ისტორია 2 

  5      

33 
პატარა ქვეყანა საერთაშორისო 

ურთიერთობებში 

შესავალი 

საერთაშორი

სო 

ურთიერთობ

ებში 

  4      

34 
საერთაშორისო ორგანიზაციები და 

ინსტიტუტები  
არ აქვს   5      

 35 
ისტორიული და პოლიტიკური 

გეოგრაფია 

შესავალი 

საერთაშორი

სო 

ურთიერთობ

ებში 

  5      

36 შესავალი კვლევის მეთოდებში არ აქვს    5     

37 კონფლიქტების ანატომია არ აქვს    5      

38 
საქართველო საერთაშორისო 

პოლიტიკაში 

პატარა 

ქვეყანა 

საერთაშორი

სო 

ურთიერთობ

ებში 

   5     

39 
ევროკავშირის ინსტიტუტები და 

პოლიტიკა 

საერთაშორი

სო 

ორგანიზაცი

ები და 

ინსტიტუტე

ბი 

   5     

40 

საერთაშორისო საჯარო სამართალის 

პრინციპები 

 

არ აქვს    5     

41 
საერთაშორისო ეკონომიკური 

ურთიერთობები 
არ აქვს     6    

42 საერთაშორისო უსაფრთხოება 
გლობალურ

ი პოლიტიკა 
    5    
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43 დემოკრატიის თეორიები 

შესავალი 

პოლიტიკის 

მეცნიერებაშ

ი 

    4    

44 შედარებითი პოლიტიკა 

შესავალი 

პოლიტიკის 

მეცნიერებაში   

     5   

45 
დიპლომატიური სამართალი და 

ეტიკეტი 

საერთაშორი

სო საჯარო 

სამართალის 

პრინციპები 

 

     5   

46 მოლაპარაკების ხელოვნება არ აქვს       5  

არჩევითი სასწავლო კურსები 

არჩევითი უცხოური ენა (ინგლისური, ფრანგული, გერმანული, რუსული ან ჩინური) (20 ECTS) 

47 უცხოური ენა (ინგლისური) – A1.1 არ აქვს     

5 

   

48 უცხოური ენა (ფრანგული)-A 1.1 არ აქვს        

49 უცხოური  ენა(გერმანული) - A1.1 არ აქვს        

50 უცხოური ენა (რუსული) –A 1.1 არ აქვს        

51 უცხოური ენა (ჩინური) – A1.1 არ აქვს        

52 უცხოური ენა (ინგლისური) – A1.2 

უცხოური 

ენა 

(ინგლისური

) – A1.1 

     

5 

 

  

53 უცხოური ენა (ფრანგული) –A 1. 2 

უცხოური 

ენა 

(ფრანგული)

-A 1.1 

       

54 უცხოური  ენა(გერმანული) - A1.2 

მეორე 

უცხოური  

ენა(გერმანუ

ლი) - A1.1 

       

55 უცხოური ენა (რუსული) –A 1. 2 

უცხოური 

ენა 

(რუსული) –

A 1.1 

       

56 უცხოური ენა (ჩინური) – A1.2 

უცხოური 

ენა (ჩინური) 

– A1.1 

       

57 უცხოური ენა (ინგლისური) – A2.1 

უცხოური 

ენა 

(ინგლისური

) – A1.2 

      
5 
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58 უცხოური ენა (ფრანგული) –A 2. 1 

უცხოური 

ენა 

(ფრანგული) 

–A 1. 2 

       

59 უცხოური  ენა(გერმანული) – A2.1 

უცხოური  

ენა(გერმანუ

ლი) - A1.2 

       

60 უცხოური ენა (რუსული) –A 2.1 

უცხოური 

ენა 

(რუსული) –

A 1. 2 

       

61 უცხოური ენა (ჩინური) – A2.1 

უცხოური 

ენა (ჩინური) 

– A1.2 

       

62 უცხოური ენა (ინგლისური) – A2.2 

უცხოური 

ენა 

(ინგლისური

) – A2.1 

       

5 

63 უცხოური ენა (ფრანგული) –A 2. 2 

უცხოური 

ენა 

(ფრანგული) 

–A 2. 1 

       

64 უცხოური  ენა(გერმანული) – A2.2 

უცხოური  

ენა(გერმანუ

ლი) – A2.1 

       

65 უცხოური ენა (რუსული) –A 2.2 

უცხოური 

ენა 

(რუსული) –

A 2.1 

       

66 უცხოური ენა (ჩინური) – A2.2 

უცხოური 

ენა (ჩინური) 

– A2.1 

       

სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები (70 ECTS) 

67 

საქართველოს პოლიტიკური სისტემა 

 

 

 

 

 

შესავალი 

პოლიტიკის 

მეცნიერებაშ

ი 

    

 

 

5 

 

 

   

68 აშშ-ს საგარეო პოლიტიკა 

 

 

გლობალურ

ი პოლიტიკა 

    5    

69 პოსტსაბჭოთა ქვეყნების პოლიტიკა არ აქვს     5    

70 

ევროპეიზაცია და ქართული 

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური 

აზროვნება 

არ აქვს     5    

71 ქართული დიპლომატია არ აქვს     5    

72 ერები და ნაციონალიზმი 
პოლიტიკურ

ი 
    5    
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იდეოლოგიე 

73 განვითარებადი ქვეყნების პოლიტიკა 
გლობალურ

ი პოლიტიკა 
    5    

74 

 

პოლიტიკური კომუნიკაციები 

 

არ აქვს 

 
    

5 

 

 

 
  

75 რუსეთის საგარეო პოლიტიკა 
გლობალურ

ი პოლიტიკა 
     5   

76 ქართული ემიგრაცია ევროპაში არ აქვს      5   

77 

 

 

რელიგიის ფაქტორი საერთაშორისო 

ურთიერთობებში 

 

საერთაშორი

სო 

ურთიერთობ

ების თეორია 

     5   

78 
ტრანსფორმაციული პროცესები 

აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში 
არ აქვს      5   

 79 გეოპოლიტიკა არ აქვს      5   

80 საზოგადოებასთან ურთიერთობა არ აქვს      5   

81 
Modern International Migration  

 

გლობალურ

ი პოლიტიკა  

ინგლისური

ენა B2 

 

     

5 

  

82 
საერთაშორისო მიგრაცია 

 

გლობალურ

ი პოლიტიკა  

ინგლისური

ენა B2 

 

       

83 თურქეთის საგარეო პოლიტიკა არ აქვს       5  

84 ჩინეთის საგარეო პოლიტიკა არ აქვს       5  

85 
კავკასიაში არსებული კონფლიქტების 

ანალიზი 

კონფლიქტე

ბის 

ანატომია 

      5  

86 
ადამიანის უფლებათა დაცვის 

საერთაშორისო მექანიზმები 

საერთაშორი

სო საჯარო 

სამართლის 

პრინციპები, 

ინგლისური 

B2 

      

5 

 

87 
International Mechanisms of Human 

Rights Protection 

საერთაშორი

სო საჯარო 

სამართლის 

პრინციპები, 

ინგლისური 

B2 

       

88 პოლიტიკური ფსიქოლოგია არ აქვს       5  

89 
პოლიტიკური ლიდერობა (თეორია 

და პრაქტიკა) 

შესავალი 

პოლიტიკის 

მეცნიერებაშ

ი 

      5  

90 საერთაშორისო პოლიტიკა და არ აქვს       5  
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მასმედია 

91 
ახლო აღმოსავლეთი საერთაშორისო 

პოლიტიკაში  
არ აქვს        5 

92 
თანამედროვე ირანის საგარეო 

პოლიტიკა 
არ აქვს        4 

93 საერთაშორისო ტერორიზმი 

საერთაშორი

სო 

უსაფრთხოე

ბა 

       5 

94 ეროვნული უშიშროების საფუძვლები 

საერთაშორი

სო 

უსაფრთხოე

ბა  

       5 

95 
ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის 

ძირითადი მიმართულებები 

ევროკავშირ

ის 

ინსტიტუტე

ბი და 

პოლიტიკა 

       4 

96 
ეთნიკური უმცირესობების 

პოლიტიკა 
არ აქვს        5 

97 

 

ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი და 

მისი როლი საერთაშორისო 

უსაფრთხოების ფორმირებაში 

გლობალურ

ი პოლიტიკა 

 

 

       

4 

 

 

98 
საქართველოს საგარეო პოლიტიკის 

ევროპული ორიენტირები 
არ აქვს        5 

 კვლევითი კომპონენტი 

99 
საბაკალაბრო ნაშრომი 

საერთაშორისო ურთიერთობებში 

ძირითადი 

სფეროს 

ყველა 

სავალდებუ

ლო საგანი 

       6 

 პრაქტიკული კომპონენტი 

100 
პრაქტიკა (საერთაშორისო 

ურთიერთობები) 

ძირითადი 

სფეროს 

ყველა 

სავალდებუ

ლო საგანი 

       6 

სემესტრში 30 30 30 30 30 30 30 30 

წელიწადში 60 60 60 60 

სულ 240 



- 13 -  (სულ 17 გვ.) 

 

პროგრამის სასწავლო გეგმა 

№ 

 

 

საგნის კოდი 

 

 

საგანი 

E
C

T
S 

 კ
რ

ედ
ი

ტ
ი

/ს
აა

თ
ი

 

საათი 

ლ
ექ

ც
ი

ა 

 სე
მი

ნა
რ

ი
 (

ჯ
გ

უ
ფ

ში
 

მუ
შა

ო
ბა

) 

პრ
აქ

ტ
ი

კუ
ლ

ი
 

ლ
აბ

ო
რ

ატ
ო

რ
ი

უ
ლ

ი
 

 პრ
აქ

ტ
ი

კა
 

სა
კუ

რ
სო

 ს
ამ

უ
შა

ო
/პ

რ
ო

ექ
ტ

ი
 

შუ
ას

ემ
ეს

ტ
რ

უ
ლ

ი
 გ

ამ
ო

ც
დ

ა 

დ
ას

კვ
ნი

თ
ი

 გ
ამ

ო
ც

დ
ა 

დ
ამ

ო
უ

კი
დ

ებ
ელ

ი
 მ

უ
შა

ო
ბა

 

1 
LEH11912G1-LS წერითი და ზეპირი 

კომუნიკაციები 

5/125 15 30     2 2 76 

2 
ICT11608G1-LB გამოყენებითი 

ინფორმატიკა 

5/125 15   30   1 2 77 

3 HEL30512G1-LS ფილოსოფიის შესავალი 5/125 15 30     2 2 76 

4 SOS40212G1-LS სოციოლოგია 5/125 15 30     2 2 76 

5 SOS10912G1-LS ეკონომიკის პრინციპები 5/125 15 30     2 2 76 

6 SOS20311G2-LS მსოფლიო ცივილიზაციები 5/125 15 30     2 2 76 

7 SOS30112G1 -LS გამოყენებითი ფსიქოლოგია 5/125 15 30     2 2 76 

8 
SOS20413G1-LS დემოკრატია და 

მოქალაქეობა 

5/125 15 30     2 2 76 

9 
LEH19212G1-P უცხოური ენა (ინგლისური) 

–B 1.1 

6/150   60    1 1 88 

10 
LEH18612G1-P უცხოური ენა (ფრანგული) 

–B 1.1 

6/150   60    1 1 88 

11 
LEH18812G1-P უცხოური  ენა (გერმანული) 

- B 1.1 

6/150   60    1 1 88 

12 
LEH19012G1-P უცხოური ენა (რუსული) –B 

1.1 

6/150   60    1 1 88 

13 
LEH19312G1-P უცხოური ენა (ინგლისური) 

–B1.2 

6/150   60    1 1 88 

14 
LEH18712G1-P უცხოური  ენა(ფრანგული) - 

B1.2 

6/150   60    1 1 88 

15 
LEH18912G1-P უცხოური  ენა(გერმანული) 

- B1.2 

6/150   60    1 1 88 

16 
LEH19112G1-P უცხოური  ენა(რუსული) - 

B1.2 

6/150   60    1 1 88 

17 
LEH10412G1-P უცხოური ენა (ინგლისური) 

– B2.1 

5/125   45    1 1 78 

18 
LEH10812G1-P უცხოური ენა (ფრანგული) 

– B2.1 

5/125   45    1 1 78 

19 
LEH11212G1-P უცხოური ენა (გერმანული) 

– B2.1 

5/125   45    1 1 78 

20 
LEH11612G1-P უცხოური ენა (რუსული) – 

B2.1 

5/125   45    1 1 78 

21 
LEH10512G1-P უცხოური ენა (ინგლისური) 

– B2.2 

5/125   45    1 1 78 
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22 
LEH10912G1-P უცხოური ენა (ფრანგული) 

– B2.2 

5/125   45    1 1 78 

23 
LEH11312G1-P უცხოური ენა (გერმანული) 

– B2.2 

5/125   45    1 1 78 

24 
LEH11712G1-P უცხოური ენა (რუსული) – 

B2.2 

5/125   45    1 1 78 

25 
SOS20411G2-LS შესავალი საერთაშორისო 

ურთიერთობებში  

5/125 15 30     2 2 76 

26 
SOS20511G2-LS შესავალი პოლიტიკის 

მეცნიერებაში 

5/125 15 30     2 2 76 

27 

SOS27311G2-LS საერთაშორისო 

ურთიერთობების ისტორია 

1 

4/100 15 15     2 2 66 

28 
SOS20611G2-LS შესავალი თანამედროვე 

აზროვნებაში 

5/125 15 30     2 2 76 

29 
SOS20711G2-LS პოლიტიკური 

იდეოლოგიები 

5/125 15 30     2 2 76 

30 

SOS27411G2-LSK საერთაშორისო 

ურთიერთობების ისტორია 

2 

4/100 15 15     2 2 66 

31 
SOS20111G2-LS საერთაშორისო 

ურთიერთობის თეორია 

6/150 30 30     2 2 86 

32  გლობალური პოლიტიკა 5/125 15 30     2 2 76 

33 

SOS21011G2-LS პატარა ქვეყანა 

საერთაშორისო 

ურთიერთობებში 

4/100 15 15     2 2 66 

34 

SOS21311G2-LS 

 

საერთაშორისო 

ორგანიზაციები და 

ინსტიტუტები  

5/125 15 30     - 2 78 

35 
SOS20811G2-LS ისტორიული და 

პოლიტიკური გეოგრაფია 

5/125 15 30     2 2 76 

36 
SOS27511G2-LS           შესავალი კვლევის 

მეთოდებში 

5/125 15 30     2 2 76 

37 SOS21811G2-LS კონფლიქტების ანატომია 5/125 15 30     2 2 76 

38 

SOS21211G2-LS საქართველო 

საერთაშორისო 

პოლიტიკაში 

5/125 15 30     2 2 76 

39 

SOS21511G2-LS ევროკავშირის 

ინსტიტუტები და 

პოლიტიკა 

5/125 15 30     - 2 78 

40 
LAW15111G2-LS საერთაშორისო საჯარო 

სამართალის პრინციპები 

5/125 15 30     - 3 77 

41 

SOS13812G2-LS საერთაშორისო 

ეკონომიკური 

ურთიერთობები 

6/150 30 30     2 2 86 

42 
SOS21611G2-LS საერთაშორისო 

უსაფრთხოება 

5/125 15 30     2 2 76 

43 SOS21911G2-LS დემოკრატიის თეორიები 4/100 15 15     2 2 66 

44 SOS28511G2-LS            შედარებითი პოლიტიკა 5/125 15 30     2 2 76 

45 
LAW15011G2-LS დიპლომატიური 

სამართალი და ეტიკეტი 

5/125 15 30     2 3 75 

46 SOS22011G2-LS მოლაპარაკების ხელოვნება 5/125 15 30     - 2 78 

47 
LEH13012G2-P უცხოური ენა (ინგლისური) 

– A1.1 

5/125   45    1 1 78 

48 LEH13812G2-P უცხოური ენა (ფრანგული)- 5/125   45    1 1 78 
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A 1.1 

49 
LEH13412G2-P უცხოური  ენა(გერმანული) 

- A1.1 

5/125   45    1 1 78 

50 
LEH14212G2-P უცხოური ენა (რუსული) –A 

1.1 

5/125   45    1 1 78 

51 
LEH11011G4-P უცხოური ენა (ჩინური) – 

A1.1 

5/125   45    1 1 78 

52 
LEH13112G2-P უცხოური ენა (ინგლისური) 

– A1.2 

5/125   45    1 1 78 

53 
LEH13912G2-P უცხოური ენა (ფრანგული) 

–A 1. 2 

5/125   45    1 1 78 

54 
LEH13512G2-P უცხოური  ენა(გერმანული) 

- A1.2 

5/125   45    1 1 78 

55 
LEH14312G2-P უცხოური ენა (რუსული) –A 

1. 2 

5/125   45    1 1 78 

56 
LEH11111G4-P უცხოური ენა (ჩინური) – 

A1.2 

5/125   45    1 1 78 

57 
LEH13212G2-P უცხოური ენა (ინგლისური) 

– A2.1 

5/125   45    1 1 78 

58 
LEH14012G2-P უცხოური ენა (ფრანგული) 

–A 2. 1 

5/125   45    1 1 78 

59 
LEH13612G2-P უცხოური  ენა(გერმანული) 

– A2.1 

5/125   45    1 1 78 

60 
LEH14412G2-P უცხოური ენა (რუსული) –A 

2.1 

5/125   45    1 1 78 

61 
LEH11211G4-P უცხოური ენა (ჩინური) – 

A2.1 

5/125   45    1 1 78 

62 
LEH13312G2-P უცხოური ენა (ინგლისური) 

– A2.2 

5/125   45    1 1 78 

63 
LEH14112G2-P უცხოური ენა (ფრანგული) 

–A 2. 2 

5/125   45    1 1 78 

64 
LEH13712G2-P უცხოური  ენა(გერმანული) 

– A2.2 

5/125   45    1 1 78 

65 
LEH14512G2-P უცხოური ენა (რუსული) –A 

2.2 

5/125   45    1 1 78 

66 
LEH11311G4-P უცხოური ენა (ჩინური) – 

A2.2 

5/125   45    1 1 78 

67 
SOS28411G2-LSK      საქართველოს 

პოლიტიკური სისტემა 

5/125 15 30     2 2 76 

68 SOS22111G2-LS აშშ-ს საგარეო პოლიტიკა 5/125 15 30     2 2 76 

69 
SOS22911G2-LS პოსტსაბჭოთა ქვეყნების 

პოლიტიკა 

5/125 15 30     2 2 76 

70 

SOS22311G2-LS ევროპეიზაცია და 

ქართული 

საზოგადოებრივ-

პოლიტიკური აზროვნება 

5/125 15 30     2 2 76 

71 SOS22411G2-LS ქართული დიპლომატია 5/125 15 30     2 2 76 

72 SOS21411G2-LS ერები და ნაციონალიზმი 5/125 15 30     2 2 76 

73 
SOS27911G2-LS         განვითარებადი ქვეყნების 

პოლიტიკა 

5/125 15 30     2 2 76 

74 
SOS28011G2-LS           პოლიტიკური 

კომუნიკაციები 

5/125 15 30     2 2 76 

75 
SOS22811G2-LS რუსეთის საგარეო 

პოლიტიკა 

5/125 15 30     2 2 76 
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76 
SOS22511G2-LS ქართული ემიგრაცია 

ევროპაში 

5/125 15 30     2 2 76 

77 

SOS22711G2-LS რელიგიის ფაქტორი 

საერთაშორისო 

ურთიერთობებში 

5/125 15 30     2 2 76 

78 

SOS23011G2-LS ტრანსფორმაციული 

პროცესები აღმოსავლეთ 

ევროპის ქვეყნებში 

5/125 15 30     2 2 76 

79 SOS23511G2-LS გეოპოლიტიკა 5/125 15 30     2 2 76 

80 
SOS22611G2-LS საზოგადოებასთან 

ურთიერთობა 

5/125 15 30     2 2 76 

81 
SOS26911E2-LS Modern International 

Migration  

5/125 15 30     2 2 76 

82 SOS27811G2-LS საერთაშორისო მიგრაცია 5/125 15 30     2 2 76 

83 
SOS23211G2-LS თურქეთის საგარეო 

პოლიტიკა 

5/125 15 30     2 2 76 

84 
SOS27611G2-LS ჩინეთის საგარეო 

პოლიტიკა 

5/125 15 30     2 2 76 

85 
SOS27211G2-LSK 

 

კავკასიაში არსებული 

კონფლიქტების ანალიზი 

5/125 15 30     2 2 76 

86 

LAW14911G2-LS ადამიანის უფლებათა 

დაცვის საერთაშორისო 

მექანიზმები 

5/125 15 30     2 3 75 

87 
LAW14811E2-LS International Mechanisms of 

Human Rights Protection 

5/125 15 30     2 3 75 

88 SOS23711G2-LS პოლიტიკური ფსიქოლოგია 5/125 15 30     2 2 76 

89 
SOS28111G2-LS       პოლიტიკური ლიდერობა 

(თეორია და პრაქტიკა) 

5/125 15 30     2 2 76 

90 
SOS23611G2-LS საერთაშორისო პოლიტიკა 

და მასმედია 

5/125 15 30     2 2 76 

91 

SOS24011G2-LS ახლო აღმოსავლეთი 

საერთაშორისო 

პოლიტიკაში  

5/125 15 30     2 2 76 

92 
SOS27111G2-LS თანამედროვე ირანის 

საგარეო პოლიტიკა 

4/100 15 15     2 2 66 

93 
SOS24111G2-LS საერთაშორისო 

ტერორიზმი 

5/125 15 30     2 2 76 

94 
SOS24211G2-LS ეროვნული უშიშროების 

საფუძვლები 

6/150 30 30     2 2 86 

95 

SOS24311G2-LS ევროკავშირის საგარეო 

პოლიტიკის ძირითადი 

მიმართულებები 

4/100 15 15     2 2 66 

96 
SOS27011G2-LS ეთნიკური უმცირესობების 

პოლიტიკა 

5/125 15 30     2 2 76 

    97 

 

 

SOS27711G2-LS 

ჩრდილოატლანტიკური 

ალიანსი და მისი როლი 

საერთაშორისო 

უსაფრთხოების 

ფორმირებაში 

4/100 15 15     - 2 68 

   98 

SOS26012G1-LS საქართველოს საგარეო 

პოლიტიკის ევროპული 

ორიენტირები 

5/125 15 30     1 2 77 

   99 SOS28311G2-PK       საბაკალავრო ნაშრომი 6/150   30    2 3 115 
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პროგრამის ხელმძღვანელი/ხელმძღვანელები   გიორგი ჩხიკვიშვილი 

 

   ემილია ალავერდოვი 

 

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის  ხელმძღვანელი   მარიამ ჯიქია    

                                                                     

 

ფაკულტეტის დეკანი                                                                                                        ირაკლი გაბისონია 

                                                                   

შეთანხმებულია 

სტუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან                   დავით მახვილაძე 
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საბჭოს სხდომაზე 
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მოდიფიცირებულია 
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25.05.2021 

საბჭოს თავმჯდომარე                    ირაკლი გაბისონია 
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