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შეთანხმებულია ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან 

ოქმი № 11,    19 სექტემბერი 2022 წელი 

ვიცე-რექტორი ხარისხის განვითარების მიმართულებით   /ასოც. პროფ. დოქტ. ნინო ჯოჯუა/ 

განხილულია ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე 

ოქმი №48,   20 სექტემბერი 2022 წელი 

ფაკულტეტის დეკანი       /პროფ. დოქტ. თამარ შიოშვილი/  

დამტკიცებულია მმართველი საბჭოს სხდომაზე 

ოქმი № 31, 26 სექტემბერი, 2022 წელი 

რექტორი         /დოქტ. საფფეთ ბაირაქთუთანი/ 
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მიმართულება: 11 მიმართულებათაშორისი დარგები ან სპეციალობები 

პროგრამა/ სპეციალობა: საჯარო მმართველობა  

საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: საჯარო ადმინისტრირება და სახელმწიფო მმართველობა (Public Administration and State 

Governance) 

ფაკულტეტი: სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი 

პროგრამის კოორდინატორ(ებ)ი:  თამარ კაკუტია, ასოცირებული პროფესორი 

საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი: +995 32 2595005(165);  მობ:+995 577175599; ელ. ფოსტა: tkakutia@ibsu.edu.ge 

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი (უმაღლესი განათლების I საფეხური) 

პროგრამის სახე: აკადემიური, ძირითადი სპეციალობა  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:   საჯარო მმართველობის ბაკალავრი (Bachelor of Public Governance)  

კვალიფიკაციის კოდი: 1109 

სწავლების ენა:  ქართული 

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:  საბაკალავრო პროგრამის საერთო მოცულობაა - 240 ECTS კრედიტი (6000 საათი) 

პროგრამის სტრუქტურა: აკადემიური პროგრამა შედგება 240  კრედიტისაგან, რომლის ძირითადი სპეციალობის კომპონენტი მოიცავს 190 

კრედიტს.  მათ შორის: 

165 ECTS კრედიტი – ძირითადი სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები (მოიცავს სასწავლო პრაქტიკას 10 კრედიტის ოდენობით 

(რაც სტუდენტმა შესაძლებელია გაიაროს მეხუთე სემესტრის შემდეგ,სახელმწიფო სტრუქტურებსა და მათი მიერ 

დაფუძნებულ/კონტროლირებად დაწესებულებებში) და საბაკალავრო ნაშრომს 10 კრედიტის ოდენობით); 
● 25 ECTS კრედიტი – არჩევითი სასწავლო კურსები (33 არჩევითი სასწავლო კურსი); 

პროგრამის დარჩენილი 50 კრედიტი მოიცავს: 

● 20 ECTS კრედიტი – უცხო ენები  

● 20 ECTS კრედიტი- თავისუფალი კრედიტები; 

● 5 ECTS კრედიტი – საინფორმაციო ტექნოლოგიები; 
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● 5 ECTS კრედიტი – აკადემიური წერა; 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  საბაკალავრო პროგრამაზე სტუდენტის ჩარიცხვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით. სტუდენტად მიიღება ნებისმიერი მსურველი, რომლსაც აქვს სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო 

სერტიფიკატი, წარმატებით ჩააბარა ერთიანი ეროვნული გამოცდები და მოიპოვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის 

გაგრძელების უფლება, ერთ-ერთი ჩასაბარებელი სავალდებულო საგანია: ისტორია, მათემატიკა, გეოგრაფია, სამოქალაქო განათლება. უცხო 

ქვეყნის მოქალაქეთა მიღება წარმოებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ერთიანი ეროვნული გამოცდების  გარეშე. -

იხილეთ ბმულზე – (https://iro.ibsu.edu.ge/en/home) 

 

 

საბაკალავრო პროგრამის მიზანი:  

საჯარო ადმინისტრირებისა და სახელმწიფო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია მისცეს სტუდენტებს თანამედროვე ცოდნა და 

სათანადო კვალიფიკაცია სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურის ფუნქციონირების სფეროში. ჩვენი მიზანია, საქართველოში ცენტრალურ და 

მუნიციპალურ დონეზე მოქმედი სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურისათვის მოვამზადოთ კვალიფიციური კადრები, ზემოაღნიშნული 

ინსტიტუტების მომავალი ლიდერები თანამედროვე პოლიტიკურ, ეკონომიკურ თუ სოციალურ გარემოში ეფექტური და წარმატებული 

საქმიანობისათვის, რათა მათ გააჩნდეთ ის ცოდნა და უნარ ჩვევები, რომ მათ შეძლონ წარმატებით გადალახონ მათ წინაშე არსებული 

სირთულეები და ღირსეულად წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყანა როგორც საშინაო, ასევე საერთაშორისო ასპარეზზე. სწავლის პროცესში, 

განსაკუთრებით დიდი ყურადღება დაეთმობა საჯარო ადმინისტრირების სფეროში არსებული თეორიული და პრაქტიკული საკითხების 

შესწავლას, სამთავრობო  ინსტიტუტების საქმიანობის შესწავლას, საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებში შესაბამის სფეროში 

არსებული კანონმდებლობის დეტალურ ანალიზს, სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურის ფუნქციებს და ა.შ. ასევე, საჯარო 

მმართველობასთან დაკავშირებული ისტორიული, სამართლებრივი, პოლიტიკური, ეკონომიკური, ფსიქოლოგიური და სხვა ასპექტების 

დეტალურ ანალიზს. აღნიშნულ სფეროში საქმიანობა სტუდენტებს საშუალებას მისცემს, ჩამოყალიბდნენ თანამედროვე საჯარო მოხელეებად. 

სწავლის პროცესი მომავალ ბაკალავრს საშუალებას მისცემს განავითაროს სტუდენტის შესაძლებლობები იფიქროს, წეროს და მონაწილეობა 

მიიღოს როგორც სალექციო პროცესის მიმდინარეობისას, ასევე სწავლის პროცესში გამართული სხვადასხვა ღონისძიებების პერიოდში 

(სემინარები, კონფერენციები და სხვ.) გამართულ დებატებში. ასევე, სტუდენტს შეეძლება განახორციელოს როგორც საქართველოში, ასევე 

საზღვარგარეთის ქვეყნებში მოქმედი სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების საქმიანობის დეტალური ანალიზი. შესაბამისად, პროგრამა 

შესაძლებლობას მოგვცემს სტუდენტს განუვითაროს სოციალურ, ეთიკურ და მორალურ ფასეულობათა პატივისცემა, გადაწყვეტილების 

https://iro.ibsu.edu.ge/en/home
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მიღების და კომუნიკაციის უნარები, აამაღლოს ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენელთა პასუხისმგებლობა ქვეყნისა და საზოგადოების 

წინაშე; შეუქმნას სტუდენტს ყველა პირობა აკადემიური და კარიერული წინსვლისათვის; მოამზადოს ისეთი სპეციალისტი,  რომელიც 

შეძლებს სამთავრობო და სხვა პოლიტიკური ინსტიტუტების საქმიანობის კრიტიკულ გააზრებას  და რომელსაც საფუძვლიანად ექნება 

შესწავლილი საჯარო მმართველობის  თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები, ექნება პროფესიული კარიერისათვის აუცილებელი ცოდნა და 

უნარ-ჩვევები; მაღალკვალიფიციური, ეთიკური და სტრატეგიულად მოაზროვნე მომავალ საჯარო მოსამსახურეთა მომზადებით ჩვენს მიზანს 

წარმოადგენს ხელი შევუწყოთ საქართველოსათვის კვალიფიციური  საჯარო მოხელეების, დიპლომატების,  პოლიტიკოსების, მენეჯერების, 

ანალიტიკოსების, მეცნიერების მომზადებას და შესაბამისად, საქართველოს მოსახლეობის პოლიტიკური ცნობიერებისა და კულტურის 

ამაღლებას, ე.ი. ქვეყნის ძლიერების და განვითარების საფუძვლის შექმნას, რაც ესოდენ მნიშვნელოვანია ტოტალიტარულიდან 

დემოკრატიისაკენ და ცენტრალიზებული გეგმიური ეკონომიკიდან თავისუფალ საბაზრო ეკონომიკის მიმართულებით მყოფი ანუ 

გარდამავალ პერიოდში  მყოფი ქვეყნისათვის. 

 

ჩვენი მიზანია, მოვამზადოთ კვალიფიციური საჯარო მოხელეები სხვადასხვა შესაბამისი სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურებისთვის, 

ზემოაღნიშნული ინსტიტუტების მომავალი ხელმძღვანელები თანამედროვე გარემოში ეფექტური და წარმატებული საქმიანობისათვის, რათა 

მათ გააჩნდეთ ის ცოდნა და უნარ-ჩვევები, რომლის მეშვეობითაც ისინი  შეძლებენ წარმატებით გადალახონ მათ წინაშე არსებული 

სირთულეები, ჩააბარონ შესაბამისი საკვალიფიკაციო გამოცდები.  

სწავლის შედეგები: 

საბაკალავრო პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტები შეიძენენ შემდეგ უნარ-ჩვევებს:   

ცოდნა და 

გაცნობიერება 

აქვს საგნის ფართო 

ცოდნა, რომელიც 

მოიცავს თეორიებისა და 

პრინციპების კრიტიკულ 

გააზრებას. შეუძლია 

საგნის კომპლექსური 

საკითხების 

გაცნობიერება.  

 

● გააჩნია საჯარო მმართველობის სფეროში - სახელმწიფო სექტორის ფუნქციონირების 

შესახებ ფართო ცოდნა, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს ზემოაღნიშნულ სფეროში  

არსებული თეორიული ასპექტების კრიტიკულ გააზრებას; 

● გააჩნია სხვადასხვა სახელმწიფო ინსტიტუტის საქმიანობის, კომპეტენციების, 

კონცეფციებისა და ძირითადი პრინციპების ცოდნა; 

● იცნობს სახელმწიფო სექტორში მიმდინარე პროცესებს, რითაც მომავალი საჯარო 

მოხელე შეიქმნის მყარ საფუძველს თეორიული ცოდნის თვალსაზრისით და 

პროფესიული უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება-განვითარებისათვის; 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 5/1 

● ფლობს საჯარო მმართველობის სფეროში სათანადო ტერმინოლოგიას და ასევე გააჩნია 

ცოდნა სხვადასხვა სტატისტიკური მაჩვენებლის შესახებ. 

● შესწავლილი აქვს საჯარო ადმინისტრაციისა და სახელმწიფო მმართველობის, ასევე 

პოლიტიკის, ეკონომიკის და სამართალმცოდნეობის სფეროში  მოქმედი სამთავრობო 

და არასამთავრობო ორგანიზაციის ფუნქციები და მასზე მოქმედი ძირითადი -

აქტორების ზეგავლენის ეფექტები;  

● აცნობიერებს  საჯარო ადმინისტრირებისა და საჯარო პოლიტიკის როლსა და ადგილს 

თანამედროვე პერიოდში; 

 

ცოდნის 

პრაქტიკაში 

გამოყენების 

უნარი 

 

შეუძლია დარგისათვის 

დამახასიათებელი და 

ასევე ზოგიერთი 

გამორჩეული მეთოდის 

გამოყენება პრობლემების 

გადასაჭრელად, 

კვლევითი ან 

პრაქტიკული ხასიათის 

პროექტის 

განხორციელება წინასწარ 

განსაზღვრული 

მითითებების 

შესაბამისად. 

● შეუძლია საჯარო მმართველობის სფეროში სამეცნიერო ხელმძღვანელის მხრიდან 

მიღებული მითითებების შესაბამისად შესაბამისი კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის 

პროექტის განხორციელება, რომელიც შესაძლებელია შემდგომში წარდგენილ იქნეს 

სხვადასხვა სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენციებსა და სხვა შესაბამის 

ღონისძიებაზე;  

● შესწევს უნარი სწავლის პროცესში მიღებული ცოდნა და უნარები გამოიყენოს 

კონკრეტული პრობლემის იდენტიფიცირებისა და გადაწყვეტისათვის საჯარო 

სექტორში არსებული მდგომარეობის ანალიზის მიმართულებით, შესაბამისი წყაროს 

მოძიების, განმარტებისა და გამოყენების მეშვეობით; 

● ფლობს საჯარო ადმინისტრაციის სფეროში არსებული დოკუმენტების შემუშავების 

უნარს, ამასთან, შეუძლია გაითვალისწინოს საზოგადოებრივი ინტერესები, 

პოლიტიკური, სამართლებრივი, სოციალურ-ეკონომიკური და ფსიქოლოგიური 

ფაქტორები; 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 6/1 

● შეუძლია საჯარო მმართველობასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა საკითხზე არსებული 

ინფორმაციის შეგროვება და ანალიტიკური და სარეკომენდაციო ხასიათის 

დოკუმენტების მომზადება. 

● კითხვა  – შეუძლია დამოუკიდებლად და სწრაფად  სხვადასხვა თემებზე დაწერილი ან 

გამოქვეყნებული ტექსტების კითხვა; ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროების გამოყენება; 

● წერა  – შეუძლია წერილობით მკაფიოდ ჩამოაყალიბოს თავისი მოსაზრებები და 

პოზიცია სხვადასხვა თემაზე; შეუძლია ანგარიშის და ანალიტიკური ხასიათის მასალის 

მომზადება, წერილობითი პოზიციის დაფიქსირება სხვადასხვა შეხედულებებთან 

დაკავშირებით; 

● მოსმენა - შეუძლია დარგისთვის სპეციფიკური  საჯარო გამოსვლებისა თუ აუდიო 

მასალის მასალის მოსმენა მისი გააზრება და შესაბამისი დასკვნების გამოტანა.  

● ლაპარაკი- შეუძლია თავისი მოსაზრებისა თუ პოზიციის მკაფიოდ ჩამოყალიბება 

ზეპირი სახით სხვადასხვა თემებზე;  

▪ გარკვეულია და შეუძლია აღწეროს საჯარო საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები, 

თავისებურებები და პერსპექტივები;   

▪ შეუძლია დასახოს გზები ორგანიზაციის შიგნით პიროვნებათშორისი და სხვადასხვა 

დეპარტამენტებსა და სამსახურებს შორის არსებული კონფლიქტებისა და სხვა 

არასასურველი მოვლენების შედეგების განეიტრალებისათვის, კონფლიქტების 

აღკვეთისათვის;  

▪ მიიღოს გამოცდილება ორგანიზაციის შიგნით სხვადასხვა სტრუქტურებს შორის 

კომუნიკაციის განვითარებაში; 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 7/1 

● მიიღოს გამოცდილება სხვადასხვა ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის სფეროში. 

● შეუძლია პროფესიულ კონტექსტში მოლაპარაკებაში და კონფლიქტების მოგვარებაში,  

გუნდური გადაწყვეტილებების შემუშავებაში მონაწილეობა;  

● შეუძლია საქმიანი დოკუმენტის შედგენა საჯარო სამსახურში არსებული, ასევე 

დიპლომატიური, პოლიტიკური და ეკონომიკური ტერმინოლოგიის გამოყენებით; 

დასკვნის უნარი 

 

შეუძლია საგნისათვის 

დამახასიათებელი 

მონაცემების შეგროვება 

და განმარტება; ასევე 

განყენებული 

მონაცემებისა და/ან 

სიტუაციების ანალიზი 

სტანდარტული და 

ზოგიერთი გამორჩეული 

მეთოდის გამოყენებით, 

დასაბუთებული 

დასკვნის ჩამოყალიბება.   

● გააჩნია შესაძლებლობა შეაგროვოს საჯარო სექტორის  სფეროში არსებული მასალები 

მათი შემდგომში დამუშავებისა და ანალიზის  მიზნით;  

● შეუძლია საჯარო ადმინისტრაციის სფეროში ინფორმაციის მიღება და გადამუშავება, 

შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება, მონაცემთა ინტერპრეტაცია;  

● შეუძლია საჯარო სექტორში არსებული პრობლემის გადაჭრის ალტერნატიული გზების 

განსაზღვრა,  საკუთარი პოზიციის დასაბუთება და დაცვა, შესაბამისი დასაბუთებული 

დასკვნის ჩამოყალიბება; 

● შეუძლია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ საჯარო სექტორის ფუნქციონირების 

ანალიზი;  

● შეუძლია საჯარო ადმინისტრაციის სფეროში მოქმედი სახელისუფლებო 

(საკანონმდებლო, აღმასრულებელი, სასამართლო) სტრუქტურების საქმიანობის 

გააზრება და/ან შესაბამისი დასკვნების გამოტანა;  

 

კომუნიკაციის 

უნარი 

 

შეუძლია იდეების, 

არსებული პრობლემებისა 

და გადაჭრის გზების 

შესახებ დეტალური 

წერილობითი ანგარიშის 

● შეუძლია საჯარო პოლიტიკისა და საჯარო მმართველობის სფეროში არსებული 

იდეების, კონცეფციების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ 

დეტალური წერილობითი ანგარიშის და სხვა შესაბამისი ხასიათის დოკუმენტაციის 

მომზადება და შესაბამისი დაინტერესებული პირებისათვის დოკუმენტში არსებული 

ძირითადი ასპექტების ზეპირი პრეზენტაცია; 
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მომზადება და 

ინფორმაციის 

სპეციალისტებისა და 

არასპეციალისტებისათვი

ს ზეპირად გადაცემა 

ქართულ და უცხოურ 

ენებზე, თანამედროვე 

საინფორმაციო და 

საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების 

შემოქმედებითად 

გამოყენება.  

● შეუძლია თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების რაციონალურად გამოყენება; 

● შეუძლია საჯარო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან, პოლიტოლოგებთან, 

სამართალმცოდნეებთან, შესაბამისი სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების  

წარმომადგენლებთან დისკუსიაში მონაწილეობის მიღება, სამუშაო თათბირისა თუ 

შეხვედრის პროცესში საკუთარი პოზიციის თანამშრომლებისა და კოლეგებისათვის 

ნათლად და გააზრებულად წარმოდგენა;  

● შეუძლია ინგლისურ ენაზე  კონკრეტულ საკითხზე კვლევის განხორციელება და 

ნაშრომის წარმოდგენა როგორც წერილობით, ასევე ზეპირად, განსაკუთრებით 

საერთაშორისო კონფერენციის მიმდინარეობის პროცესში; 

● აქვს საჯარო ადმინისტრაციისა და სახელმწიფო მმართველობის სფეროში არსებული 

შესაბამისი საინფორმაციო ბაზებისა და პროგრამების გამოყენების უნარი. 

სწავლის უნარი 

 

შეუძლია საკუთარი 

სწავლის პროცესის 

თანმიმდევრულად და 

მრავალმხრივად 

შეფასება, შემდგომი 

სწავლის საჭიროებების 

დადგენა.  

● შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის დეტალური გათვითცნობიერება, კონკრეტულ 

სასწავლო სემესტრში არსებული სალექციო კურსების შესაბამისად შემდგომი სწავლის 

საჭიროებების დადგენა, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს კონკრეტული სალექციო 

კურსის გარშემო ცოდნის გაღრმავებას, ძირითადი ნაკლოვანებების აღმოფხვრას 

შემდგომ კურსებზე სწავლის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით; 

● შეუძლია დამოუკიდებლად მოიპოვოს შესაბამისი ლიტერატურა, მათ შორის 

ელექტრონული მასალა და შესაბამისი წყაროების გამოყენებით, აიმაღლოს ცოდნა და 

კვალიფიკაცია,  ინდივიდუალურად იმუშაოს შესაბამის დისციპლინაში არსებულ 

სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურასთან; 
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ღირებულებები 

 

შეუძლია 

ღირებულებების 

ფორმირების პროცესში 

მონაწილეობა და მათ 

დასამკვიდრებლად 

სწრაფვა.  

● მონაწილეობს საჯარო ადმინისტრაციის და სახელმწიფო მმართველობის სფეროსა და 

საზოგადოდ ეთიკური ღირებულებების ფორმირების პროცესში და ისწრაფვის მათ 

დასამკვიდრებლად:  

● პატივს სცემს მრავალფეროვნებას;  

● აქვს საზოგადოების წინაშე მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა, შეუძლია გარკვეულ 

ვითარებაში კომპრომისზე წასვლა; ახდენს ენთუზიაზმისა და ინიციატივის 

დემონსტრირებას, ეფექტურად ურთიერთობს სამუშაო/სასწავლო ჯგუფში, 

გამომუშავებული აქვს იმ ეთიკური პრობლემების ამოცნობის, შესაბამისი 

გადაწყვეტილებების  შერჩევისა და დაცვის უნარი, რომელსაც ადგილი აქვს საჯარო 

ადმინისტრაციისა და პოლიტიკის სფეროში; 

● აცნობიერებს სამართლებრივ, ეთიკურ და კულტურულ პასუხისმგებლობის როლს 

ორგანიზაციაში და საზოგადოებაში, გააჩნია პროფესიული პასუხისმგებლობა; 

● ჩამოყალიბებული აქვს უსაფრთხოების დაცვის ვალდებულების შეგნება, 

განსხვავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების დაფასებისა და პატივისცემის 

უნარი; 

● გაცნობიერებული აქვს გენდერული თანასწორობის და ეთიკური ნორმების 

საფუძველზე ქცევის მნიშვნელობა. 

 

 

სწავლის შედეგების გეგმა:  

სასწავლო კურსი/ მოდული/ სასწავლო პრაქტიკა / კვლევითი კომპონენტი კომპეტენციის კრიტერიუმები  
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ცოდნა 

და 

გაცნობი

ერება 

ცოდნი

ს 

პრაქტი

კაში 

გამოყე

ნების 

უნარი 

დასკვ

ნის 

უნარი 

კომუნი

კაციის 

უნარი 

სწავლ

ის 

უნარი 

ღირებ

ულებე

ბი 

ძირითადი სპეციალობის  სასწავლო კურსები 

პოლიტიკური აზრის ისტორია 

 

x x x x X x 

ეკონომიკის საფუძვლები 

 

x x x x X  

სამართლის საფუძვლები 

 

x x x x X x 

მენეჯმენტის საფუძვლები 

 

x x x x X  

კონსტიტუციური სამართალი 

 

x x x x X x 

მაკროეკონომიკა x x x x x  

სოციოლოგია x x x x X x 

შესავალი პოლიტიკურ მეცნიერებებში x x x x X x 

საქართველოს ეკონომიკა 

 

x x x x x  
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პროფესიული ინგლისური I x x  x 
X 

 

პროფესიული ინგლისური II x x  x 
X 

 

ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები x x x x X x 

შესავალი საჯარო მმართველობაში 

 

x x x x X x 

შესავალი პოლიტიკურ იდეოლოგიებში x x x x  x 

ადმინისტრაციული სამართალი x x x x X x 

ოფიციალური დოკუმენტების მომზადება x x  x X  

საჯარო პოლიტიკა x x x x X x 

საჯარო გამოსვლები x x  x X  

ორგანიზაციული ქცევა x x x x X  

კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებებში 

 

x x x x X x 

ადგილობრივი თვითმმართველობის საფუძვლები x x x x X x 

საერთაშორისო ეკონომიკა x x x x X  

საჯარო ფინანსების მართვა x x x x X x 

სახელმწიფო უწყებების ბიუჯეტის დაგეგმვა x x x x X  

სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში x x x x X  

მმართველობა საქართველოში x x x x X  

ადამიანური რესურსების მართვა 
x x x x X x 

პროექტის მენეჯმენტი 
x x x x X  

საჯარო ინფორმაცია და საზოგადოებასთან ურთიერთობა 
x x x x X x 
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სტრატეგიული მართვა 
x x x x X  

საბაკალავრო ნაშრომი x x x x X x 

სასწავლო პრაქტიკა  x x x x X x 

არჩევითი სასწავლო კურსები 

საერთაშორისო საჯარო სამართალი  x x x x x  

სახელმწიფოსა და სამართლის ისტორია  X x x x x  

შესავალი განათლების პოლიტიკაში  X x x x x x 

შესავალი ჯანდაცვის პოლიტიკაში x x x x x x 

სოციალური პოლიტიკა  x x x x x  

კიბერ უსაფრთხოება და საჯარო სტრუქტურები  x x x x x x 

ეკონომიკური ზრდა და განვითარება x x x x x  

ევროინტეგრაციის ეკონომიკა x x x x x  

მონეტარული ეკონომიკა  x x x x x  

მსოფლიო ეკონომიკის განვითარება  x x x x x  

საერთაშორისო ორგანიზაციები  x x x x x x 

ევროინტეგრაციის პოლიტიკა x x x x x x 

დიპლომატიური პროტოკოლი და ეტიკეტი x x x x x x 

მოლაპარაკებები და კონფლიქტების გადაწყვეტა x x x x x x 

შედარებითი პოლიტიკა  x x x x x x 

საქართველოს საგარეო პოლიტიკა  x x x x x x 

საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორია  x x x x x  

სამოქალაქო საზოგადოების საფუძვლები x x x x x x 

ქართული ცივილიზაციის ისტორია  x  x x x  

მსოფლიო ცივილიზაციის ისტორია  x x x x  x 
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კულტუროლოგია  x x x x x x 

ფსიქოლოგია  x x x x x x 

კარიერული განვითარება x x x x x x 

კულტურათაშორისი კომუნიკაციები x x x x x x 

შესავალი საჯარო პოლიტიკის ანალიზში X x x x x x 

პროფესიული ინგლისური 3 x x  x X  

სახელმწიფო შესყიდვებისა და სახელმწიფო ქონების მართვა  

 

x x x x x x 

პროფესიული ინგლისური 4  x x  x x  

რეგულირების გავლენის შეფასება x x x x x x 

კრეატიული აზროვნების მეთოდები x x x x x x 

ლიდერობა საჯარო სამსახურში x x x x x x 

ეკონომიკური უსაფრთხოება X  X X X  

ელექრონული მმართველობა და საინფორმაციო უსაფრთხოება x x x x x x 

ფინანსური აუდიტის საფუძვლები X X  X X  

მონიტორინგი და შეფასება საჯარო სამსახურში X  X  X X 

არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა პოლიტიკა X X  X  X 

რისკების მართვა საჯარო სამსახურში  X X  X  X 

საჯარო სერვისების მარკეტინგი X  X  X  

შესავალი სამოქალაქო სამართალში X X  X  X 

სახელმწიფო დაზღვევა და საპენსიო პოლიტიკა X  X  X X 

სახელმწიფო მართვა და ადმინისტრირება სამშენებლო სამართლებრივ 

ურთიერთობებში 

X X  X  X 

ეთიკა და ქცევის ზოგადი წესები საჯარო სამსახურში X  X  X  

შესავალი თავდაცვის მართვაში X X  X  X 
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 სავალდებულო სასწავლო კურსი        

საინფორმაციო ტექნოლოგიები x x x x x x 

აკადემიური წერა x x x x x x 

უცხო ენა ** 

უცხო ენა A1 A2 B1 B2 (  ინგლისური* ენა, ფრანგული, ესპანური, თურქული, 

გერმანული, რუსული)  

x x  x x  

 

● *ინგლისური ენის არჩევა სავალდებულოა იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტი ტესტირების შედეგად ვერ დაადასტურებს B2 დონეს. 

სტუდენტი თავისუფლდება ინგლისური ენისგან იმ შემთხვევაშიც თუ წარმოადგენს B2 დონის დამადასტურებელ საერთაშორისო 

სერთიფიკატს(TOEFL IBT, IELTS , FCE და ა.შ. ).   

● **უცხო ენის ოთხი დონე განისაზღვრა შემდეგნაირად: A1, A2, B1 და B2. უცხო ენის არჩევის შემთხვევაში განისაზღვრება სტუდენტ ის 

დონე (ტესტირების ან სერთიფიკატის წარმოდგენის შედეგად). 

● უცხოელი სტუდენტებისთვის ქართული ენის A2 დონის მიღწევა ან დოკუმენტურად დადასტურება სავალდებულოა. იმ შემთხვევაში 

თუ უცხოელი სტუდენტი ტესტირების შედეგად (ან დოკუმენტურად) დაადასტურებს ქართული ენის A2 დონის ცოდნას იგი 

თავისუფლდება აღნიშნული მოთხოვნისგან. 

● ენების მოდულში ზემოთაღნიშნული ცვლილებები ვრცელდება მხოლოდ 2016-17 აკადემიურ წელს და მომდევნო აკადემიურ წლებში 

ჩარიცხულ სტუდენტებზე, ასევე, შესაბამის სამიზნე ჯგუფში ჩარიცხულ სტუდენტებზე.   

● პროგრამაში შემცირდა უცხო ენებისთვის განკუთვნილი კრედიტების რაოდენობა 10 კრედიტით (30 ECTS დან შემცირდა 20 ECTS მდე;) 

გამოთავისუფლებული 10 კრედიტის მეშვეობით გაიზარდა საჯარო დაწესებულებებში განხორციელებული სავალდებულო პრაქტიკის 

კრედიტი და გახდა 10  ხოლო ამავე ცვლილების შედეგად გამოთავისუფლებული მეორე 5 კრედიტი დაემატა თავისუფალი კრედიტების 

კომპონენტს. ცვლილების შედეგად პროგრამაში არის 20 თავისუფალი კრედიტი; პროგრამის ლოგიკური წყობის გაუმჯობესების 

მიზნით მოხდა გარკვეული კურსების გადანაცვლება.  
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სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:  

ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – აღნიშნული მეთოდი მოითხოვს ლექტორებისა და სტუდენტების აქტიურ ჩართულობას 

სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული მასალის პრაქტიკული ინტერპრეტაცია. 

შემთხვევის/სიტუაციის ანალიზი (Case study) -  გულისხმობს, რომ სტუდენტებმა გააანალიზონ პრობლემური სიტუაცია და გააკეთონ 

საბოლოო დასკვნა. ის შეიძლება ეხებოდეს რეალური ცხოვრების მაგალითებს - რომლებიც აღებულია ჟურნალებიდან, გაზეთებიდან, 

წიგნებიდან ან სხვა წყაროებიდან. შემთხვევა უმეტესად მოიცავს შემდეგ ელემენტებს: ფაქტების აღწერას და საკითხის დებულებას ან 

პრობლემას, რომელიც სიტუაციამ გამოიწვია. საბოლოოდ ხდება პრობლემური საკითხის გადაწყვეტა და შედეგის გაანალიზება. 

არგუმენტების კლასიფიცირება – შემთხვევის ანალიზის ერთი-ერთი ვარიაცია.  ასეთი დავალების დროს სტუდენტი შეისწავლის ფაქტებს 

და პრობლემურ საკითხს, ხოლო შემდეგ აყალიბებს არგუმენტების სიას.  სია უნდა მოიცავდეს ყველა მხარის არგუმენტებს. მას შემდეგ რაც 

სტუდენტები შეისწავლიან  შემთხვევის არგუმენტების კლასიფიკაციას, ისინი გადავლენ იმ ეტაპზე,  როდესაც მოახდენენ თავიანთი 

არგუმენტების წარმოჩენას წაკითხულ მასალაზე დაყრდნობით. 

ჯგუფური/ერთობლივი (Collaborative) მუშაობა -  გულისხმობს სტუდენტთა ჯგუფებად დაყოფას და მათთვის სხვადასხვა ტიპის სასწავლო 

დავალების მიცემას. ჯგუფის წევრები ინდივიდუალურად ამუშავებენ საკითხებს და პარალელურად უზიარებენ შედეგებს ჯგუფის 

დანარჩენ წევრებს. დასახული ამოცანებიდან გამომდინარე შესაძლებელია ჯგუფის მუშაობის პროცესში წევრებს შორის მოხდეს 

ფუნქციების გადანაწილება. ეს სტრატეგია უზრუნველყოფს ყველა სტუდენტის მაქსიმალურ ჩართულობას სასწავლო პროცესში. 

კონტინუუმი (მჭიდროდ დაკავშირებული მოვლენების ერთობლიობა)- კონტინუუმმი არის მეთოდი, რომლის მიზანია წაახალისოს 

სტუდენტები საკამათო საკითხების ირგვლივ საკუთარი აზრის გამოხატვაში. მეთოდი ძალიან სასარგებლოა ლექციამდე და ლექციის 

შემდეგ მიღებული ცოდნის შესაფასებლად. ვინაიდან ეს მეთოდი გულისხმობს სტუდენტების  აქტივობას, როგორც წესი, იგი ხელს უწყობს 

ყველაზე წყნარი სტუდენტების აქტიურად ჩართვასაც.  

თანამშრომლობითი (Cooperative) სწავლება - სწავლების ისეთი სტრატეგია, სადაც ჯგუფის თითოეული წევრი ვალდებულია არა მხოლოდ 

თვითონ შეისწავლოს, არამედ დაეხმაროს თავის თანაგუნდელს საგნის უკეთ შესწავლაში. ჯგუფის თითოეული წევრი მუშაობს 

პრობლემაზე, ვიდრე ყველა მათგანი არ დაეუფლება საკითხს. 

კრიტიკული აზროვნება – სოკრატეს მეთოდი, რომელიც იყენებს შეკითხვებს სტუდენტების ღირებულებების და პრინციპების 

შესაფასებლად.  ხაზგასმულია არა ცოდნა, არამედ აზროვნების უნარი. ამ მეთოდისთვის საჭიროა აუდიტორიაში იყოს ისეთი გარემო, 
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რომელსაც უწოდებენ „პროდუქტიულ დისკომფორტს“ და იყენებენ იმ მიზნით, რომ ხაზი გაესვას სირთულეებს, კომპლექსურობას და 

გაუგებრობას, და არა წმინდა ფაქტებს. 

დებატები – სავარჯიშო სტუდენტებისთვის, რომელიც მათ უვითარებს არგუმენტების შედგენის, დამადასტურებელი მტკიცებულებების 

გამოყენების და აღნიშნულის ზეპირი ფორმით დამაჯერებლად გადმოცემის უნარს. სტუდენტი იძენს სტრესთან და ეჭვებთან გამკლავების 

გამოცდილებას მაშინ, როცა მისი მოწინააღმდეგე მხარე მის პოზიციას მკაცრად აკრიტიკებს. ასეთი გამოცდილება სტუდენტებს ეხმარება 

ისწავლონ აღნიშნულ სიტუაციებთან გამკლავება და აიმაღლონ თავდაჯერებულობა. სტუდენტებს მიეცემათ საშუალება ივარჯიშონ და 

გაიუმჯობესონ საჯარო გამოსვლის და რიტორიკის უნარები. 

დემონსტრირების მეთოდი - სწავლების მეთოდი, რომელიც ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენას გულისხმობს. შედეგის მიიღწევის 

თვალსაზრისით ის საკმაოდ ეფექტურია. შესასწავლი მასალის დემონსტრირება შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც ლექტორის, ისე 

სტუდენტის მიერ. ეს მეთოდი გვეხმარება თვალსაჩინო გავხადოთ სასწავლო მასალის აღქმის  სხვადასხვა საფეხური, დავაკონკრეტოთ, თუ 

რისი შესრულება მოუწევთ სტუდენტებს დამოუკიდებლად.  ამავე დროს, ეს სტრატეგია ვიზუალურად წარმოაჩენს საკითხის/პრობლემის 

არსს. 

დისკუსია/დებატები – ინტერაქტიული სწავლების ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მეთოდია. დისკუსიის პროცესში სტუდენტებს 

უვითარდებათ არგუმენტების წარმოდგენის და საკუთარი პოზიციის დაცვის უნარი. ამასთანავე, დისკუსია შესაძლებელია გადაიზარდოს 

კამათში. ეს პროცესი არ შემოიფარგლება მხოლოდ ლექტორის მიერ დასმული შეკითხვებით. იგი უვითარებს სტუდენტს კრიტიკული 

კომენტარების და შენიშვნების მიღების, აგრეთვე სტრესულ სიტუაციაში მათზე რეაგირების უნარს.  

გამოცდილებაზე დაფუძნებული სწავლება – ეხმარება სტუდენტს მოერგოს პროფესიულ როლს და გაითავისოს იგი. ეს მეთოდი უვითარებს 

სტუდენტს პრობლემის გადაჭრის უნარებს; ეხმარება კომუნიკაციისა და პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარებაში; ასევე იმის გაგებაში, 

თუ როგორ უნდა ისწავლოს გამოცდილებაზე დაყრდნობით. გამოცდილებაზე დაფუძნებული სწავლება პასუხობს სტუდენტის რეალურ 

მოთხოვნილებებსა და ინტერესს. 

ახსნა-განმარტების მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. ლექტორი და სტუდენტები დეტალურად მსჯელობენ 

ამა თუ იმ საკითხზე კონკრეტულ მაგალითზე დაყრდნობით. ამ მეთოდს აქვს ორმაგი ეფექტი - სტუდენტებს განემარტებათ კომპლექსური 

საკითხები, ხოლო ლექტორს ეძლევა შესაძლებლობა გადაამოწმოს, რამდენად მიიღწევა საკითხების სრული გაცნობიერება.  

დისკუსია „აკვარიუმის“, ე.წ. “Fish Bowl Tag Discussion”  ტექნიკით - ეს გახლავთ სწავლების ისეთი მეთოდი, რომელიც ორიენტირებულია 

სტუდენტების გონივრულად აგებულ დისკუსიაში ჩართვაზე და საჭიროებს ეფექტურად მოსმენის უნარებს. ვინაიდან ეს მეთოდი 

ფოკუსირებულია პირად ცოდნასა და მოსაზრებებზე, იგი კარგად მუშაობს სხვადასხვა ტიპის აუდიტორიებში, მათ შორის იმ 
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აუდიტორიებში, სადაც სტუდენტებს აქვთ მრავალი განსხვავებული უნარი და გამოცდილება. თითოეული ჯგუფიდან სტუდენტები 

ჩართულნი არიან დისკუსიაში „აკვარიუმის“ ტექნიკით, რაც გულისხმობს იმას, რომ აუდიტორიაში სტუდენტების ერთი ნაწილი 

განლაგდება შიდა წრეზე საკლასო ოთახის ცენტრში, ხოლო დანარჩენები განთავსდებიან გარე წრეზე, შიდა წრის პერიმეტრის ირგვლივ. 

თითოეული ჯგუფიდან სტუდენტები რიგ-რიგობით იკავებენ ადგილებს შიდა წრეში, სადაც ისინი ჩართულები ხდებიან ფართო 

დისკუსიაში მათთვის მიცემული საკითხების ირგვლივ. თავდაპირველად ისინი საკუთარ თემას წარუდგენენ მთლიან აუდიტორიას. გარე 

წრეზე მსხდომი სტუდენტები უსმენენ დისკუსიას და მათ შეუძლიათ შეკითხვები დაუსვან შიდა წრეზე განლაგებულ სტუდენტებს 

დისკუსიის/პრეზენტაციის დასრულებისას.  

ჯგუფური მუშაობა - ყოველ თემში არსებობს უამრავი რესურსი, რომელთა გამოყენებითაც შესაძლებელია ეკონომიკის შემსწავლელი 

კურსების გამდიდრება. თემის რესურსების გამოყენება ორი ფორმით არის შესაძლებელი:  ასეთი ადამიანური რესურსების სალექციო 

მეცადინეობებზე მოწვევა ან სტუდენტების გაყვანა თემში ექსკურსიის სახით. საველე გამოცდილება და თემის ადამიანური რესურსების 

გამოყენება სტუდენტებს მრავალმხრივ ინფორმაციას, მასალებს და გამოცდილებას შესძენს, რაც არც ერთ სახელმძღვანელოში არ არის 

ხელმისაწვდომი; 

ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი – ინდუქციური მეთოდი გულისხმობს კერძო მაგალითებზე დაყრდნობით ინფორმაციის 

განზოგადების პროცესს, ხოლო დედუქცია ზოგად ინფორმაციაზე დაყრდნობით ახალი ცოდნის შექმნას უწყობს ხელს - მსჯელობა 

მიმდინარებოს ზოგადიდან კერძო მიმართულებით. ანალიზი გვეხმარება მთლიანი მასალა დავყოთ შემადგენელ ნაწილებად, რაც 

ამარტივებს საკითხის ირგვლივ ცალკეული დეტალების განხილვის პროცესს. მეორეს მხრივ, სინთეზი გულისხმობს ცალკეული 

საკითხების ერთ მთლიან საკითხად გაერთიანებას. აღნიშნული მეთოდი სტუდენტებს ეხმარება პრობლემა მთლიანობაში აღიქვან.  

ინტერაქტიული ლექციები – ეს მეთოდი გულიხმობს სტუდენტების აქტიურ ჩართულობას სალექციო თემის შესახებ დისკუსიაში. მცირე 

ჯგუფებში ან წყვილებში ამ მეთოდის გამოყენებით, ლექტორი ხვდება, რამდენად ესმით სტუდენტებს აღნიშნული თემა, სანამ მოხდება 

აუდიტორიისთვის მისი დაწვრილებით ახსნა. ლექციები უფრო ინტერაქტიული ხდება, თუ სტუდენტებს შევეკითხებით საკუთარი 

გამოცდილების შესახებ, რაც თემასთან უნდა იყოს კავშირში. სტუდენტებს შეუძლიათ ერთმანეთს გაუზიარონ კონკრეტული შემთხვევები, 

დაკვირვებები, ასახსნელ თემასთან მიმართებაში. ამასთანავე, თანაგუნდელები ხელს უწყობენ სხვებს თხრობის დროს, როდესაც არსებობს 

დამატებითი ხელშეწყობის საჭიროება. აღნიშნული ქმნის თავისუფალ და მეგობრულ გარემოს სწავლებისათვის. 
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სალექციო მეთოდი - ლექცია წარმოადგენს ლექტორის მხრიდან საკითხის ზეპირ პრეზენტაციას. აღნიშნული მეთოდი გულისხმობს 

ინფორმაციის გადაცემას, რაც მოიცავს მოცემულ თემასთან დაკავშირებულ პრინციპებს, ცნებებს, იდეებს და მთლიან თეორიულ ცოდნას. 

ლექციის განმავლობაში, ლექტორი ხსნის და განმარტავს იმ ინფორმაციას, რომლის ცოდნაც სტუდენტებს მოეთხოვებათ. 

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლა (PBL) – ეს მეთოდი პრობლემას იყენებს, როგორც ცოდნის მოპოვების პირველწყაროს, რაც თავის 

მხრივ ხელს უწყობს როგორც თეორიული ცოდნის, ასევე პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ფორმირებას. სტუდენტები მუშაობენ 

ინდივიდუალურად ან მუშაობენ წყვილებად ან ჯგუფებად (ერთობლივი-თანამშრომლობითი მუშაობა) პრაქტიკული დავალებების 

ამოსახსნელად. 

პროექტის შემუშავება/პრეზენტაცია - პროექტზე მუშაობა პროფესორის კონსულტაციებით და ხელმძღვანელობით ხორციელდება, რაც 

ხელს უწყობს მეცნიერული დიალოგის წარმართვას გარკვეულ ისტორიულ თემებზე / საკითხებზე / პრობლემებზე სააუდიტორიო 

ფორმატში. შემდგომ, სტუდენტები ინდივიდუალურად (ან თანაგუნდელებთან ერთად) ამზადებენ პრობლემაზე-ორიენტირებულ 

საკითხს და ახდენენ მის საჯარო პრეზენტაციას.  

როლური თამაშები –  ეს მეთოდი გულისხმობს მონაწილეების მიერ სხვა პირთა როლის მორგებას და გათამაშებას. მეთოდის დროს 

სტუდენტებს ეძლევათ ღია ტიპის სიტუაციები, სადაც მათ ევალებათ მიიღონ გადაწყვეტილება ან იმსჯელონ კონფლიქტური 

შემთხვევების მოგვარებაზე. როლური თამაში არის სწავლის ეფექტური სტრატეგია, რადგან იგი ეხმარება მონაწილეებს, კარგად გაიაზრონ 

იმ ინდივიდის როლი, რომელსაც ისინი მოცემულ მომენტში განასახიერებენ. ამასთანავე როლური თამაში გულისმობს სტუდენტის 

უშუალო ჩართულობას და რეალურ სიტუაციასთან მიახლოებას. აღნიშნული მეთოდი საინტერესოა კრიტიკული აზროვნების, 

გადაწყვეტილების მიღებისა და მტკიცების უნარების განვითარებისათვის. როლური თამაშები სტუდენტებს საშუალებას აძლევს 

გააცნობიერონ, თუ როგორია სხვადასხვა სიტუაციებში შესაფერისი ქცევა.  

ვერბალური ანუ  ზეპირსიტყვიერი მეთოდი - ახალი მასალის გადაცემა ზეპირსიტყვიერად,  თხრობითი სახით, რომლის დროსაც 

კომპლექსურად გამოიყენება სხვადასხვა მეთოდი თემატიკის შინაარსიდან გამომდინარე. ეს მათ ეხმარება სასწავლო კურსისთვის საჭირო 

თეორიული საფუძვლების ფორმირებაში.  

წიგნზე მუშაობის მეთოდი – ეს მეთოდი უზრუნველყოფს სასწავლო კურსით გათვალისწინებული სავალდებულო ცოდნის მიღებას 

შესაბამისი ლიტერატურისა და სხვა წყაროების გამოყენებით, ხელს უწყობს ცნობიერების ფორმირებას, რაც სტუდენტებს დაეხმარება 

დამოუკიდებელი სამუშაოს შესრულებისას.  



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 19/1 

გონებრივი იერიში (Brain storming) -ეს მეთოდი გულისხმობს კონკრეტული თემის ფარგლებში კონკრეტული საკითხის/ პრობლემის 

შესახებ  მაქსიმალურად მეტი, სასურველია რადიკალურად განსხვავდებული, აზრის, იდეის ჩამოყალიბებასა და გამოთქმის ხელშეწყობას. 

აღნიშნული მეთოდი ხელს უწყობს პრობლემისადმი შემოქმედებითი მიდგომის განვითარებას. 

  პირდაპირი სწავლება (ლექცია), სადაც გამოყენებული იქნება:  სტრუქტურირებული პრაქტიკა (ლექტორის მიერ პრობლემის ან ამოცანის 

ნაბიჯ-ნაბიჯ      ანალიზი სტუდენტებთან ერთად); მიზანმიმართული პრაქტიკა (სტუდენტების მიერ დამოუკიდებელი მუშაობა და 

ლექტორის მხრიდან მათი სამუშაოს კონტროლი);დამოუკიდებელი პრაქტიკა (სტუდენტების დამოუკიდებელი მუშაობა ლექტორთან 

უშუალო კავშირის გარეშე და დავალების წარდგენა სემინარზე). 

  მოდელირება, რომელიც ითვალისწინებს: მოდელირებული სავარჯიშოებში მოცემული ძირითადი კონცეფციების ახსნასა და გამეორებას, 

როლების, წესების, პროცედურის გაცნობას, პრაქტიკული სავარჯიშოების შესრულებას, შედგების შეჯამებასა და პროცესის ანალიზს.  

  სიმულაცია: კომპლექსური სწავლების მეთოდი, რომლის დროსაც ხდება რეალურ გარემოში მიმდინარე მოვლენებზე დაყრდნობით 

ჰიპოთეტური პრობლემების გადაჭრაში მონაწილეობა. სიმულაციის პროცესში განსაზღვრული მიზნის მისაღწევად ხდება როლების 

გადანაწილება, რესურსებით უზრუნველყოფა და მასზე დაყრდნობით გადაწყვეტილების მიღება. კონტროლდება რეალური სიტუაციის 

შესაბამისი პარამეტრები, და მათზე დაყრდნობით გადაწყვეტილების მიღება უზრუნველყოფს კრიტიკულ და ანალიტიკურ აზროვნებას. 

სიმულაციის პროცესში ხდება წარსულში მიღებული ცოდნის თვამოყრა, გაღრმავება და პრაქტიკაში გამოყენება. 

ესსე კინოფილმზე დაყრდნობით:  სტუდენტებს საორიენტაციოდ მიეწოდებათ დაახლოებით 10 სხვადასხვა ფილმის ჩამონათვალი. 

სტუდენტები ინდივიდუალურად ესესთვის ირჩევენ 1 ფილმს. დოკუმენტურ ან მხატვრულ ფილმებზე დაყრდნობით სტუდენტი ამზადებს 

ესეს. ესე შედგება მოკლე აღწერილობითი ნაწილისგან, ესეს  ძირითადი და დასვნითი ნაწილისგან. ესეს შესავალი წარმოადგენს ფილმის 

მოკლე აღწერილობით ნაწილს;  ესეს  ძირითადი ნაწილში მოცემულია ფილმში საგნის თემატიკის გაშუქების ანალიზი, შესწავლილი 

თეორიული მასალიდან გამომდინარე. ესეს დასკვნით ნაწილში სტუდენტი აყალიბებს თავის მოსაზრებას ფილმში განხილული 

კონკრეტული თემატიკიდან გამომდინარე 

არგუმენტების კლასიფიცირება – შემთხვევის ანალიზის ერთი-ერთი ვარიაცია.  ასეთი დავალების დროს სტუდენტი შეისწავლის ფაქტებს 

და პრობლემურ საკითხს, ხოლო შემდეგ აყალიბებს არგუმენტების სიას.  სია უნდა მოიცავდეს ყველა მხარის არგუმენტებს. მას შემდეგ რაც 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 
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სტუდენტები შეისწავლიან  შემთხვევის არგუმენტების კლასიფიკაციას, ისინი გადავლენ იმ ეტაპზე,  როდესაც მოახდენენ თავიანთი 

არგუმენტების წარმოჩენას წაკითხულ მასალაზე დაყრდნობით. 

ვიდეო პრეზენტაცია- სტუდენტები დაიყოფიან რამოდენიმე ჯგუფად (დასაშვებია ინდივიდუალური მუშაობაც) და  მე11 კვირაში მიეცემათ 

რამოდენიმე თემა ასარჩევად სფეროდან. აღნიშნული თემების ფარგლებში ისინი ამზადებენ შესაბამის მასალას მოკლე ვიდეოების 

ფორმატში. ისინი მოახდენენ აღნიშნული ვიდეოების პრეენტაციას და უპასუხებენ შესაბამის კითხვებს. 

მრგვალი მაგიდის ფორმატი - მონაწილეობს ორი გუნდი (მოსაზრების მომხრე და მოწინააღმდეგე).  

I ეტაპი- არგუმენტირებული პოზიციის წარმოდგენა:  

პირველ ეტაპზე ორივე მხარის წარმომადგენლები სათითაოდ წარმოადგენენ თავიანთ პოზიციას. აღნიშნულში ჩართულია თითოეული 

გუნდის ყველა მონაწილე. რეგლამენტის ფარგლებში ორივე გუნდს ეძლევა შესაძლებლობა თავიანთი არგუმენტირებული პოზიცია 

წარმოადგინოს თანაბარ დროში.    

II ეტაპი - რეგლამენტირებული დებატები გუნდებს შორის: 

შემდეგ ეტაპზე მაქსიმუმ 3 წუთიანი კომენტარის / შენიშნვის გაკეთება შეუძლიათ გუნდების წრმომადგენელებს . კომენტარის ადრესატი 

გუნდის წარმომადგენელი არგუმენტირებულად აბათილებს შენიშვნას ან არგუმენტირებულ პასუხს აწვდის 

 

 

 

 

 

 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:  

შეფასების მიზანია ხარისხობრივად განსაზღვროს სტუდენტის სწავლის შედეგები აკადემიური პროგრამის მიზნებთან და პარამეტრებთან 

მიმართებაში. 

სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხორციელდება ზეპირი და/ან წერილობითი ფორმით. სასწავლო კურსის/კომპონენტის მაქსიმალური შეფასება 
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100 ქულის ტოლია. შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ და დასკვნით შეფასებას, რომელთა ჯამი შეადგენს 100 ქულას. 

შეფასების სისტემა უშვებს: 

ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

1) (A) ფრიადი – 91-100 ქულა; 

2) (B) ძალიან კარგი –  81 - 90 ქულა; 

3) (C) კარგი – 71 - 80 ქულა; 

4) (D) დამაკმაყოფილებელი –  61 - 70 ქულა; 

5) (E) საკმარისი – 51 - 60 ქულა. 

ორი სახის უარყოფით  შეფასებას: 

1)  (FX) ვერ ჩააბარა –  41 - 50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი 

მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება; 

2)  (F) ჩაიჭრა –  40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან 

აქვს შესასწავლი. 

 

შუალედური და დასკვნითი შეფასებებისთვის განსაზღვრულია მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. დასკვნითი შეფასების მინიმალური 

კომპეტენციის ზღვრის ხვედრითი წილი არ აღემატება დასკვნითი შეფასების 60%-ს.  

შუალედური და დასკვნითი შეფასებების ქულობრივი განაწილება, მათი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი და შეფასების რუბრიკები 

გაწერილია შესაბამისი კომპონენტის სილაბუსში.  
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კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ სილაბუსით დადგენილი სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, ქვემოთ 

მოყვანილი აუცილებელი მოთხოვნების გათვალისწინებით: 

ა) შუალედური და დასკვნითი შეფასებების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის გადალახვის შემთხვევაში; 

ბ) საბოლოო შეფასების მაქსიმალური 100 ქულიდან მინიმუმ 51 ქულის მოგროვების შემთხვევაში. 

დამატებით გამოცდაზე სტუდენტი დაიშვება იმ შემთხვევაში, თუ მან საბოლოო შეფასების მაქსიმალური 100 ქულიდან მოაგროვა 41 - 50 ქულა 

ან მინიმუმ 51 ქულა, მაგრამ ვერ გადალახა დასკვნითი შესაფებისთვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. 

შეფასების ფორმატი 

● პროექტის შემუშავება/პრეზენტაცია/რეფერატი/მცირე ზომის საკურსო ნაშრომი 

● შემთხვევის/სიტუაციის ანალიზი (Case study)  

● ჯგუფური/ერთობლივი (Collaborative) მუშაობა  

● დებატები  

● ესსე კინოფილმზე დაყრდნობით  

● ვიდეო პრეზენტაცია 

● სიმულაცია 

● სასამართლო პრაქტიკის (ქეისის) ჯგუფური ანალიზი/პრეზენტაცია 

● საშინაო დავალება 

● ქვიზი 

● საჯარო გამოსვლა 

● სემინარები   

● შუალედური შეფასება წერილობითი სახით 

● შუალედური და დასკვნითი გამოცდა ზეპირი/წერილობითი სახით 

● ოფიციალური დოკუმენტის შექმნა  

● არგუმენტების კლასიფიცირება  
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● მრგვალი მაგიდის ფორმატის დისკუსია 

 

1) საბაკალავრო ნაშრომის შეფასების რუბრიკა  

შუალედური შეფასება (60 ქულა) : 

საბაკალავრო ნაშრომის გეგმა (20 ქულა) 

● პრობლემის აღწერა (3 ქულა) 

● ლიტერატურის მიმოხილვა (6 ქულა) 

● კვლევის მეთოდოლოგია (6 ქულა) 

● საპრეზენტაციო უნარები (2 ქულა) 

● კითხვა-პასუხის ნაწილი (3 ქულა) 

 

საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელის მიერ გაკეთებული შეფასება (40 ქულა) 

● ნაშრომის სტრუქტურა (4 ქულა) 

● პრობლემის აღწერა (5 ქულა) 

● ლიტერატურის მიმოხილვა (7 ქულა)  

● კვლევის მეთოდოლოგია (7 ქულა) 

● მონაცემთა ანალიზი (12 ქულა) 

● აკადემიური ენა და წყაროების მითითება (5 ქულა) 
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ფინალური შეფასება 

საბაკალავრო ნაშრომის დაცვა (40 ქულა) 

● პრობლემის აღწერა (6 ქულა) 

● ლიტერატურის მიმოხილვა (7 ქულა) 

● კვლევის მეთოდოლოგია (7 ქულა) 

● მონაცემთა ანალიზის შედეგების წარდგენა (11 ქულა) 

● კითხვა-პასუხის ნაწილი (6 ქულა) 

● საპრეზენტაციო უნარები (3 ქულა) 

 

2) სასწავლო პრაქტიკის  შეფასების რუბრიკა  

შუალედური შეფასება (60 ქულა):  

შუალედურ შეფასება ხორციელდება პრაქტიკის მენტორის მიერ და მოიაზრებს ორგანიზაციაში სტუდენტის მიერ შესრულებული სამუშაოს 

შეფასებას შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით:  

● შესრულებული სამუშაოს ხარისხი (25 ქულა):  

● ორგანიზებულობა/პუნქტუალობა (10 ქულა)  

● ორგანიზაციის ქცევის წესების დაცვა/კორპორატიული კულტურა (5 ქულა) 

● კომუნიკაციის უნარი (10 ქულა)  
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ფინალური შეფასება (40 ქულა)  

სტუდენტის ფინალურ შეფასებას განსაზღვრავს ფაკულტეტზე შექმნილი სპეციალური კომისია (მინუმუმ 3 წევრი), რომლის წევრთაგან ორი 

აუცილებლად უნდა იყოს პრაქტიკის ხელმძღვანელი და პროგრამის კოორდინატორი.  

ფინალური შეფასება დგინდება პრაქტიკის ანგარიშის საფუძველზე, რომელიც შეფასდება შემდეგი კრიტერიუმებით:  

 

● სამუშაოს აღწერა: მოვალეობები და პასუხისმგებლობები (15 ქულა):  

● ორგანიზაციის მიზნებისა და საქმიანობის გათვითცნობიერება (5 ქულა) 

● პრაქტიკის შედეგები (10 ქულა):   

● პრეზენტაცია (5 ქულა):  

● კითხვებზე პასუხის გაცემა (5 ქულა)  

სწავლების ორგანიზების თავისებურებანი  

საჯარო ადმინისტრირებისა და სახელმწიფო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამაზე საგანმანათლებლო პროცესი მოიცავს 4 

აკადემიურ წელს (8 სემესტრი), თითოეული აკადემიური წელი მოიცავს 38 კვირას, საიდანაც 30 კვირა ეთმობა სალექციო პროცესს - 

თითოეულ სემესტრში 15 სასწავლო კვირის ოდენობით (შუალედური გამოცდის კვირის ჩათვლით) და დასკვნითი გამოცდების 4 კვირას.  

კრედიტების  დაანგარიშების საფუძველია ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული საკრედიტო სისტემა (ECTS). 1 კრედიტი = 25 სთ., 

რომელიც მოიცავს როგორც საკონტაქტო საათებს, ისე სტუდენტის მიერ დამოუკიდებელ მუშაობას. სტუდენტს უნივერსიტეტი 

სთავაზობს სემესტრულად საშუალოდ 30 კრედიტს გარდა III-IV სემესტრისა, სადაც ხდება  29 და 31 კრედიტის შეთავაზება ( 29 კრედიტი 

მესამე სემესტრში, 31 კრედიტი მეოთხე სემესტრში). 

საგანმანათლებლო პროცესის განმავლობაში, ყურადღება გამახვილებულია პროფესიული ლექსიკის (ერთწლიანი პროფესიული 

ინგლისურის სასწავლო კურსის ფარგლებში) და სოციალურ მეცნიერებებში ფართოდ გამოყენებული აკადემიური წერის ტექნიკების 
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თავისუფლად ფლობაზე. ის სტუდენტები, რომლებიც ვერ დაადასტურებენ ინგლისური ენის B2 დონეს, მათ არჩევითი კრედიტებიდან 

სავალდებულოდ უნდა აირჩიონ ზოგადი ინგლისურის შესაბამისი დონე. 

სასწავლო კურსებით გათვალისწინებული თეორიული ცოდნის გამოყენება შესაძლებელია პრაქტიკაში სასწავლო პრაქტიკის გავლით (იმ 

ორგანიზაციებში, რომლებთანაც უნივერსიტეტს გაფორმებული აქვს მემორანდუმი და/ან ინდივიდუალურად). ასევე სტუდენტები, 

საბაკალავრო ნაშრომის მომზადების ფარგლებში, აქტიურად იქნებიან ჩართულნი კვლევით საქმიანობაში მერვე სემეტრის განმავლობაში, 

შემდეგ კი დაიცავენ თავიანთ ნაშრომს შზსუ-ს რეგულაციის მიხედვით.  

 

        დასაქმების სფერო: 

საჯარო ადმინისტრირებისა და სახელმწიფო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულთა 

დასაქმების ყველაზე რელევანტურ სფეროდ სახელმწიფო სექტორი მოიაზრება. კერძოდ, სახელმწიფო უწყებები ცენტრალურ თუ 

ადგილობრივ დონეზე, მათ შორის, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო სახელისუფლებო შტოების ადმინისტრაციული რგოლები. 

რადგან პროგრამა სტუდენტებს აწვდის არამხოლოდ დარგისთვის სპეციფიკურ კონკრეტულ ცოდნას, არამედ  ყურადღებას ამახვილებს 

მართვის ისეთ უნივერსალურ საკითხებზე, როგორიცაა მენეჯმენტი, ორგანიზაციული ქცევა, პროექტის მენეჯმენტი, ბიუჯეტირება და 

სხვა., პროგრამის კურსდამთავრებულების დასაქმების არეალად მოიაზრება არამხოლოდ საჯარო და არასამთავრობო სექტორი არამედ  

საერთაშორისო ორგანიზაციები თუ  კერძო კომპანიები. 

       ინფორმაცია პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი მატერიალური რესურსების შესახებ:  

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მისიაა სტუდენტები და სასწავლო პერსონალი უზრუნველყოს უმაღლესი სტანდარტის 

მატერიალურ რესურსთა ბაზით, რომელიც ხელს შეუწყობს ნაყოფიერი საგანმანათლებლო პროცესისათვის მოქნილი და 

თანამშრომლობითი გარემოს ჩამოყალიბებას და პროგრესულ აკადემიურ საქმიანობას, კერძოდ: 

● აუდიტორიები აღჭურვილია სასწავლო ინსტრუმენტების ძირითადი ნაკრებით;   

● სხვადასხვა მოცულობის საკონფერენციო დარბაზები გამოიყენება ლექციების ჩასატარებლად და აგრეთვე სხვა კლასგარეშე 

აქტივობებისთვის: საჯარო ლექციების, კონფერენციების, სიმულაციების და სამუშაო შეხვედრების მოსაწყობად. 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 27/1 

● სტუდენტთა მონაცემთა ბაზა (SIS) თითოეული სტუდენტისათვის მოიცავს ინდივიდუალურ გვერდს, რაც საშუალებას აძლევს 

სტუდენტებს დარეგისტრირდნენ, აირჩიონ სასწავლო კურსები, ჰქონდეთ წვდომა ნიშნების ფურცელზე, შეუკვეთონ სხვადასხვა სახის 

სერტიფიკატები და მონაწილეობა მიიღონ საგანმანათლებლო პროცესის შეფასებაში; 

● სტუდენტების პორტალი - სმარტი წარმოადგენს ლექტორსა და სტუდენტებს შორის კომუნიკაციის ფორმალურ ინსტრუმენტს, სადაც 

ხელმისაწვდომია სასწავლო მასალები, ხდება სტუდენტების ინფორმირება სასწავლო განრიგში შეტანილი ცვლილებების შესახებ, და 

სხვ.; 

● საკაბელო ინტერნეტი კომპიუტერულ ლაბორატორიაში (ბიბლიოთეკა) და აგრეთვე უფასო Wi-Fi სტუდენტებისა და სასწავლო 

პერსონალისათვის; 

● ბიბლიოთეკის რესურსები და შესაბამისი აღჭურვილობა განათლების საერთაშორისო სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად: 

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა აღჭურვილია თანამედროვე ტექნოლოგიებით, ინტერნეტთან წვდომით (Wi-Fi და საკაბელო), წიგნების 

მდიდარი არჩევანით, ჟურნალებით და აგრეთვე ელექტრონული კატალოგით, რაც სტუდენტებს საშუალებას აძლევს დამოუკიდებლად 

მოიძიონ მათთვის სასურველი რესურსები; სილაბუსებით გათვალისწინებული ძირითადი ლიტერატურა ხელმისაწვდომია 

ბიბლიოთეკაში (ბეჭდური ან ელექტრონული სახით); 

● EBSCO საძიებო სისტემა (ხელმისაწვდომია შიდა ქსელის მეშვეობით როგორც სტუდენტების, ასევე სასწავლო პერსონალისათვის); 

● ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი, რომელიც ატარებს კვლევებს არსებული ეკონომიკური ტენდენციების შესახებ, რაც ზრდის 

მაღალი ხარისხის კვლევების რაოდენობას და აღრმავებს სტუდენტთა ცოდნას. ცენტრის საქმიანობის ფარგლებში სტუდენტებს 

ეძლევათ შესაძლებლობა ჩაერთონ ცენტრის პერსონალის ხელმძღვანელობით ჩატარებულ პროექტებში. ეკონომიკური პოლიტიკის 

ცენტრის მიზანია გააუმჯობესოს უნივერსიტეტის პოზიცია როგორც საქართველოს აკადემიურ წრეებში, ასევე საზღვარგარეთ; 

● უნივერსიტეტის კამპუსში ხელმისაწვდომი სხვა რესურსები; 

● იმ ორგანიზაციების მატერიალურ-ტექნიკური რესურსები, რომლებთანაც უნივერსიტეტს/ფაკულტეტს გაფორმებული აქვს 

მემორანდუმი.  

 

ინფორმაცია პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური რესურსების შესახებ:  

 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 
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ინფორმაცია პროგრამაში ჩართული აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შესახებ  

 

 საგანი სახელი/გვარი სტატუსი 

სავალდებულო საგნები 

1.  
სამართლის 

საფუძვლები 

ვეფხვის გრიგალაშვილი 

ალექსი ჩიკვაიძე 

     საჯარო მმართველობის დოქტორი, სამართლის მაგისტრი, 

აფილირებული ასისტენტ პროფესორი 

სამართლის მაგისტრი, დოქტორანტი 

2.  აკადემიური წერა 
თამარ კაკუტია 

დეა ღადუა 

განათლების მეცნიერებათა დოქტორი/ ასოცირებული პროფესორი 

 საჯარო მმართველობის მაგისტრი/ მოწვეული ლექტორი 

3.  სოციოლოგია 
გივი ამაღლობელი 

თემურ გუგუშვილი 

 

საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრი/მოწვეული ლექტორი 

 სოციოლოგიის მაგისტრი, მოწვეული ლექტორი 

4.  
პოლიტიკური აზრის 

ისტორია 

ხატია მარკოზაშვილი 

 

ნინო ლაცაბიძე  

საჯარო მმართველობის დოქტორი/ ასისტენტ პროფესორი 

 

 

საჯარო მმართველობის დოქტორანტი/ მოწვეული ლექტორი 

5.  
ეკონომიკის 

საფუძვლები 

 

ზურაბ გარაყანიძე 

 

 

 

პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი 

 

 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 29/1 

          მურად მიქელაძე ეკონომიკის მაგისტრი/ მოწვეული ლექტორი 

6.  
კონსტიტუციური 

სამართალი 

 

 

               ვახტანგ ჟვანია 

 

 

იურიდიულ მეცნიერებათა მაგისტრი,  მოწვეული ლექტორი 

  

7.  
შესავალი პოლიტიკურ 

მეცნიერებებში 

         ხატია მარკოზაშვილი 

 

      ელგუჯა მაკალათია 

 

საჯარო მმართველობის დოქტორი/ ასისტენტ პროფესორი 

სამართლის მაგისტრი, დოქტორანტი 

8.  მაკროეკონომიკა 

 

ზურაბ გარაყანიძე 

 

 

მურად მიქელაძე 

 

პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი 

 

ეკონომიკის მაგისტრი 

 

9.   
შესავალი პოლიტიკურ 

იდეოლოგიებში 

ხატია მარკოზაშვილი 

 

ნინო ლაცაბიძე 

 

საჯარო მმართველობის დოქტორი, ასისტენტ პროფესორი 

 

საჯარო მმართველობის დოქტორანტი/ მოწვეული ლექტორი 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 
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10.  
საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები 

 

გიორგი მერაბიშვილი 

 

კომპიუტერული მეცნიერების მაგისტრი 

11.  
შესავალი საჯარო 

მმართველობაში 

ხატია მარკოზაშვილი 

 

გვანცა ჩადუნელი 

საჯარო მმართველობის დოქტორი /ასისტენტ პროფესორი 

სამართლის მაგისტრი, დოქტორანტი 

12.  

პროფესიული 

ინგლისური I 

 

 

ტატიანა ვეფხვაძე 

დეა ღადუა 

 

ინგლისური ენის მაგისტრი /დოქტორანტი/ მოწვეული ლექტორი 

საჯარო მართველობის მაგისტრი, მოწვეული ლექტორი 

13.  
მენეჯმენტის 

საფუძვლები 

გოდერძი ბუჩაშვილი 

რუსუდან ჩართოლანი  

ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი, განათლების მეცნიერებათა 

დოქტორი 

მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი/მოწვეული ლექტორი  



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 
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14.  
ადმინისტრაციული 

სამართალი 

თამარ კაკუტია 

ალექსი ჩიკვაიძე 

სამართლის მაგისტრი, განათლების მეცნიერებათა დოქტორი, 

აფილირებული ასოცირებული პროფესორი 

 

სამართლის მაგისტრი, დოქტორანტი 

15.  

ადამიანის ძირითადი 

უფლებები და 

თავისუფლებები 

 

 

 

ვახტანგ ჟვანია 

ირინა იმერლიშვილი 

 

      

 

იურიდიულ მეცნიერებათა მაგისტრი, დოქტორანტი,  მოწვეული 

ლექტორი 

 

სამართლის დოქტორი/მოწვეული ლექტორი  

16.  საჯარო გამოსვლები 

 

 

ნინო ლაცაბიძე 

 

საჯარო მართველობის მაგისტრი, მოწვეული ლექტორი  

 

17.  

ოფიციალური 

დოკუმენტების 

მომზადება 

 

 

მერი ლომია 

 

 

ფილოლოგიის დოქტორი/ მოწვეული ლექტორი 

 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 
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18.  

პროფესიული 

ინგლისური II 

 

 

 

ტატიანა ვეფხვაძე 

დეა ღადუა 

 

 

 

ინგლისური ფილოლოგიის მაგისტრი /დოქტორანტი/ მოწვეული 

ლექტორი 

 

საჯარო მართველობის მაგისტრი, მოწვეული ლექტორი 

19.  
საჯარო ფინანსების 

მართვა 

             შორენა კახიძე 

 

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, მოწვეული ლექტორი 

 

20.  
სტატისტიკა სოციალურ 

მეცნიერებებში 
ივანე კუჭუხიძე 

 

      

 

ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი/მოწვეული ლექტორი 

 

 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 
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21.  

საჯარო ინფორმაცია და 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობა 

მაია გაბუნია  

ფსიქოლოგიის მაგისტრი, დოქტორანტი 

 

22.  
ადამიანური 

რესურსების  მართვა 

გოგა ბუჩაშვილი 

  

ნანა ყუფუნია 

განათლების მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი 

(აფილირებული პროფესორი)  

სამართლის მაგისტრი/ მოწვეული ლექტორი 

23.  

 

საჯარო პოლიტიკა 

 

 

ხატია მარკოზაშვილი  

ელგუჯა მაკალათია 

 

 

საჯარო მმართველობის დოქტორი. ასისტენტ პროფესორი 

 

სამართალმცოდნეობის მაგისტრი. დოქტორანტი/მოწვეული ლექტორი 

 

24.  
საერთაშორისო 

ეკონომიკა 

რამაზ გერლიანი 

 

 

 

ეკონომიკის დოქტორი /მოწვეული ლექტორი 

 

 

25.  
სახელმწიფო უწყებების 

ბიუჯეტის დაგეგმვა 

 

შორენა კახიძე 

 

 

 

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი /მოწვეული ლექტორი 

 

 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 
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26.  

კვლევის მეთოდები 

სოციალურ 

მეცნიერებებში 

 

ნიკოლოზ ფარჯანაძე 

თემურ გუგუშვილი 

 

 

 

ფილოლოგიის აკადემიური დოქტორი / პროფესორი  (აფილირებული 

პროფესორი)  

სოციოლოგიის მაგისტრი, დოქტორანტი, მოწვეული ლექტორი 

 

 

27.  პროექტის მენეჯმენტი 

თამარ კაკუტია 

 

თამარ ლომინაძე 

 

განათლების მეცნიერებათა დოქტორი.ასოცირებული პროფესორი 

 

 

მათემატიკის მეცნიერებათა მაგისტრი/მოწვეული ლექტორი 

28.  

ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 

საფუძვლები 

 

      

 

ალექსი ჩიკვაიძე 

 

 

სამართლის მეცნიერებათა დოქტორანტი/ მოწვეული ლექტორი 

29.  ორგანიზაციული ქცევა მაკა ბუღულაშვილი ბიზნეს-ადმინისტრირების დოქტორი/ასოცირებული პროფესორი 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 
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30.  
საქართველოს 

ეკონომიკა 
რამაზ გერლიანი ეკონომიკის დოქტორი/ასოცირებული პროფესორი 

31.  სტრატეგიული მართვა 

 

თამარ კაკუტია  

 

გიორგი ტრაპაიძე 

 

 

განათლების მეცნიერებათა დოქტორი/ასოცირებული პროფესორი 

 

საჯარო მართველობის მაგისტრი, დოქტორანტი/ მოწვეული ლექტორი 

32.  

მმართველობა 

საქართველოში 

 

თამაზ მაჩიტიძე 

ალექსი ჩიკვაიძე 

საჯარო მმართველობის დოქტორი/მოწვეული ლექტორი 

სამართლის მაგისტრი, დოქტორანტი 

33.  საბაკალავრო ნაშრომი  

სტუდენტის მიერ შერჩეული ლექტორი, რომელსაც აქვს დოქტორის 

ხარისხი ან/და მაგისტრის ხარისხი და ახორციელებს შესაბამისი 

სამეცნიერო საქმიანობას დარგის მიმართულებით.   

34.  სასწავლო პრაქტიკა  
 

თამარ ლომინაძე 
მათემატიკის მეცნიერებათა მაგისტრი, მოწვეული ლექტორი 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 
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არჩევითი საგნები 

1.  
კიბერ უსაფრთხოება და 

საჯარო სტრუქტურები 

 

შორენა დეკანოსიძე  

 

ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი/მოწვეული ლექტორი 

2.  
შესავალი განათლების 

პოლიტიკაში  

 

 

თამარ კაკუტია  

 

 

განათლების მეცნიერებათა დოქტორი/ ასოცირებული პროფესორი 

3.  
შესავალი ჯანდაცვის 

პოლიტიკაში 

ვახტანგ სურგულაძე ჯანდაცვის ადმინისტრირების მაგისტრი, დოქტორანტი/ მოწვეული 

ლექტორი 

4.  კულტუროლოგია 

 

ხათუნა ამაღლობელი 

 

ფილოსოფიის მეცნიერებათა კანდიდატი /მოწვეული ლექტორი 

 

 

5.  
სახელმწიფოსა და 

სამართლის ისტორია 

 

მალხაზ ჩახნაშვილი 

 

 

 

სამართლის დოქტორი /ასოცირებული პროფესორი / აფილირებული 

პროფესორი 

 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 
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6.  

მსოფლიო ეკონომიკის 

განვითარება 

რამაზ გერლიანი ეკონომიკის დოქტორი, აფილირებული, ასოცირებულ პროფესორი 

 

 

7.  

ეკონომიკური ზრდა და 

განვითარება 

მერაბ აბდალაძე 

 

ეკონომიკის დოქტორი /მოწვეული ლექტორი 

8.  

ევროინტეგრაციის 

ეკონომიკა 

 

მერაბ აბდალაძე 

 

ეკონომიკის დოქტორი /მოწვეული ლექტორი 

9.  

მონეტარული 

ეკონომიკა 

რომან გოცირიძე 

გიორგი ბაქრაძე 

 

ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი / ასოცირებული პროფესორი 

ეკონომიკის მაგისტრი/მოწვეული ლექტორი 

10.  

მოლაპარაკებები და 

კონფლიქტების 

გადაწყვეტა 

თამთა ცხოვრებაძე 

 

საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორი 

 

 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 
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11.  

 

ევროინტეგრაციის 

პოლიტიკა 

      

ნიკა ჩიტაძე 

 

სოციალურ მეცნიერებათა მაგისტრი /მოწვეული ლექტორი 

  

12.  

 

დიპლომატიური 

პროტოკოლი და 

ეტიკეტი 

 

ამირან კავაძე 

 

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი/ აფიირებული ასოცირებული 

პროფესორი  

13.  
შედარებითი პოლიტიკა ნინო კერესელიძე 

 

პოლიტიკურ მეცნიერებათა მაგისტრი /საერთაშორისო ურთიერთობების 

დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი   (აფილირებული პროფესორი)  

14.  

საქართველოს საგარეო 

პოლიტიკა 

 

გიორგი მჭედლიშვილი 

 

ნიკა ჩიტაძე 

ამირან კავაძე 

 

ისტორიის აკადემიური დოქტორი/ასოცირებული პროფესორი 

(აფილირებული პროფესორი) 

პოლიტიკური და ეკონომიკური გეოგრაფიის დოქტორი/სრული 

პროფესორი (აფილირებული პროფესორი) 

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი/ ასოცირებული პროფესორი  

(აფილირებული პროფესორი) 

 

  



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 
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15.  

 

კარიერული 

განვითარება 

 

გოგა ბუჩაშვილი 

ელენე დუნდუა 

 

განათლების მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი 

(აფილირებული პროფესორი); 

ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი, დოქტორანტი 

16.  

საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

ისტორია 

თამარ კიკნაძე 

 

პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი/მოწვეული ლექტორი 

17.  

ქართული 

ცივილიზაციის 

ისტორია 

ეკა ავალიანი 

 

გიორგი პაპუაშვილი 

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი/ პროფესორი (აფილირებული 

პროფესორი) 

ისტორიის დოქტორი/მოწვეული ლექტორი 

18.  

 

მსოფლიო 

ცივილიზაციის 

ისტორია 

 

ეკა ავალიანი 

 

 

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი/ პროფესორი (აფილირებული 

პროფესორი) 

19.  

 

 

ფსიქოლოგია 

 

კახი კოპალიანი 

 

 

ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი/მოწვეული ლექტორი 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 
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20.  

საერთაშორისო 

ორგანიზაციები 

ნიკა ჩიტაძე  პოლიტიკური და ეკონომიკური გეოგრაფიის დოქტორი  /პროფესორი  

(აფილირებული პროფესორი) 

 

21.  

 

სოციალური პოლიტიკა 

 

                რამაზ გერლიანი 

 

 

ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი 

  

 

22.  

სამოქალაქო 

საზოგადოების 

საფუძვლები 

 

ხატია მარკოზაშვილი 

 

გვანცა ჩადუნელი 

 

 

საჯარო მმართველობის  დოქტორი/ ასისტენტ პროფესორი 

 

სამართლის მაგისტრი, დოქტორანტი 

23.  
საერთაშორისო საჯარო 

სამართალი 

 

მალხაზ ჩახნაშვილი 

 

ნიკო თათულაშვილი 

 

 

სამართლის დოქტორი/ ასოცირებული პროფესორი / აფილირებული 

პროფესორი 

 

სამართლის დოქტორი/მოწვეული ლექტორი  



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 
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24.  
კულტურათაშორისი 

კომუნიკაციები 

 

ირაკლი ჩხაიძე 

 

 

კულტუროლოგიის დოქტორი/მოწვეული ლექტორი 

25.  
შესავალი საჯარო 

პოლიტიკის ანალიზში 

 

ხატია მარკოზაშვილი 

 

საჯარო მმართველობის  დოქტორი/ ასისტენტ პროფესორი 

26.  
პროფესიული 

ინგლისური 3 

ტატიანა ვეფხვაძე 

დეა ღადუა 

მაგისტრი საშუალო სკოლის ინგლისური ენის მასწავლებლის 

კვალიფიკაციით /დოქტორანტი/ მოწვეული ლექტორი; 

საჯარო მართველობის მაგისტრი 

27.  

სახელმწიფო 

შესყიდვებისა და 

სახელმწიფო ქონების 

მართვა  

 

შალვა ჯულაყიძე ეკონომიკის დოქტორი/მოწვეული ლექტორი 

28.  
პროფესიული 

ინგლისური 4  

 

ტატიანა ვეფხვაძე 

დეა ღადუა 

 

მაგისტრი საშუალო სკოლის ინგლისური ენის მასწავლებლის 

კვალიფიკაციით /დოქტორანტი/ მოწვეული ლექტორი; 

საჯარო მართველობის მაგისტრი 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 
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29.  
რეგულირების 

გავლენის შეფასება 

 

შორენა კახიძე  

  

 

 

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, მოწვეული ლექტორი 

  

30. 

კრეატიული 

აზროვნების 

მეთოდები 

 

შორენა დეკანოსიძე  

 

ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი/მოწვეული ლექტორი  

31, 
ლიდერობა საჯარო 

სამსახურში 

 

ნინო წერეთელი  

 

საინჟინრო ეკონომიკის მაგისტრი, დოქტორანტი/მოწვეული ლექტორი  

32. 

 ელექტრონული 

მმართველობა და 

საინფორმაციო 

უსაფრთხოება 

 

თამარ ლომინაძე  

ნინო წერეთელი 

 

მათემატიკის მეცნიერებათა მაგისტრი/მოწვეული ლექტორი  

საინჟინრო ეკონომიკის მაგისტრი, დოქტორანტი 

33. 
 ეკონომიკური 

უსაფრთხოება 

 

ზურაბ გარაყანიძე 

 

ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი, პროფესორი. 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 
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34. 

არასრულწლოვან 

მსჯავრდებულთა 

პოლიტიკა 

ირინა იმერლიშვილი სამართლის დოქტორი, მოწვეული ლექტორი 

35. 
სახელმწიფო დაზღვევა 

და საპენსიო პოლიტიკა 

ვახტანგ სურგულაძე ჯანდაცვის ადმინისტრირების მაგისტრი, დოქტორანტი,  მოწვეული 

ლექორი 

36. 
შესავალი სამოქალაქო 

სამართალში 

ქეთევან ქოქრაშვილი სამართლის დოქტორი, მოწვეული ლექტორი 

37. 
ფინანსური აუდიტის 

საფუძვლები 

გიორგი ქოჩიშვილი საჯარო მართველობის დოქტორი, მოწვეული ლექტორი 

38. 

მონიტორინგი და 

შეფასება საჯარო 

სამსახურში 

გიორგი ქოჩიშვილი საჯარო მართველობის დოქტორი, მოწვეული ლექტორი 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 
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39. 

სახელმწიფო მართვა და 

ადმინისტრირება 

სამშენებლო 

სამართლებრივ 

ურთიერთობებში 

ალექსი ჩიკვაიძე სამართლის მაგისტრი, დოქტორანტი, მოწვეული ლექტორი 

40. 

ეთიკა და ქცევის 

ზოგადი წესები საჯარო 

სამსახურში 

ელგუჯა მაკალათია სამართლის მაგისტრი, დოქტორანტი, მოწვეული ლექტორი 

41. 
შესავალი სახელმწიფო 

თავდაცვის მართვაში 

ვეფხვია გრიგალაშვილი საჯარო მართველობის დოქტორი, აფილირებული, ასოცირებული 

პროფესორი 

42. 
საჯარო სერვისების 

მარკეტინგი 

ნინო ჯოჯუა ასიცირებული პროფესორი,  ეკონომიკის დოქტორი 

43 
რისკების მართვა 

საჯარო სამსახურში 

დავით ყარაშვილი სამართის მაგისტრი, დოქტორანტი 

 

 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 
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# 

სასწავლო კურსი/ 

მოდული/ სასწავლო 

პრაქტიკა / კვლევითი 

კომპონენტი 

სტატუს

ი 
კრ

ედ
ი

ტ
ებ

ი
ს 

რ
აო

დ
ენ

ო
ბა

 

კრედიტების  განაწილება 

თითოეულ კურსზე და 

სემესტრზე 

საათების განაწილება 

საკონტაქტო 

საათი 

თითოეულ 

კვირაში  

I ს.წ. II ს.წ. III ს.წ. 
IV 

ს.წ. 
  

საკონტაქტო 

საათი 

დ
ამ

ო
უ

კი
დ

ებ
ებ

ელ
ი

 მ
უ

შა
ო

ბა
 

მთ
ლ

ი
ან

ი
 ს

აა
თ

ებ
ი

ს 
რ

აო
დ

ენ
ო

ბა
 

ლ
ექ

ც
ი

ა 

სე
მი

ნა
რ

ი
 /

 ჯ
გუ

ფ
უ

რ
ი

 მ
უ

შა
ო

ბა
 /

 

ლ
აბ

ო
რ

ატ
ო

რ
ი

უ
ლ

ი
 მ

უ
შა

ო
ბა

 /
 

პრ
აქ

ტ
ი

კუ
ლ

ი
  ს

ამ
უ

შა
ო

 

სრ
უ

ლ
ი

 ს
აა

თ
ებ

ი
ს 

რ
აო

დ
ენ

ო
ბა

 

I 
სე

მე
სტ

რ
ი

 

II
 ს

ემ
ეს

ტ
რ

ი
 

II
I 

სე
მე

სტ
რ

ი
 

IV
 ს

ემ
ეს

ტ
რ

ი
 

V
 ს

ემ
ეს

ტ
რ

ი
 

V
I 

სე
მე

სტ
რ

ი
 

V
II

 ს
ემ

ეს
ტ

რ
ი

 

V
II

I 
სე

მე
სტ

რ
ი

 

ლ
ექ

ც
ი

ა 
/ 

კო
ნს

უ
ლ

ტ
აც

ი
ა 

სე
მი

ნა
რ

ი
 /

 ჯ
გუ

ფ
უ

რ
ი

 

მუ
შა

ო
ბა

 /
 ლ

აბ
ო

რ
ატ

ო
რ

ი
უ

ლ
ი

 

მუ
შა

ო
ბა

 /
 პ

რ
აქ

ტ
ი

კუ
ლ

ი
  

სა
მუ

შა
ო

 

შუ
ალ

ედ
უ

რ
ი

 გ
ამ

ო
ც

დ
ა(

ებ
ი

) 

დ
ას

კვ
ნი

თ
ი

 გ
ამ

ო
ც

დ
ა 

სა
კო

ნტ
აქ

ტ
ო

 ს
აა

თ
ებ

ი
ს 

სრ
უ

ლ
ი

 რ
აო

დ
ენ

ო
ბა

 

 
საათების სრული 

რაოდენობა 
          

1126 

8

4

3 

90

.5 

9

3

.

5 

24

18 

35

82 6000 83 60 

13

9 
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I             

268 

2

8

2 20 

2

0 

59

0 

66

0 1250 19 19 34 

 

უცხო ენა 

(ინგლისური,ფრანგული,

ესპანური, თურქული, 

გერმანული, რუსული)A1 

A2 B1 B2 

არჩევი

თი 
20 5 5 5 5     112 

1

2

0 

8 8 
24

8 

25

2 
500 

8 8 16 

 
საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები 

სავალდ

ებულო 
5  5              28 

1

5 
2 2 47 78 125 2 1 3 

 აკადემიური წერა 
სავალდ

ებულო 
5 5               16 

2

7 
2 2 47 78 125 

1 2 3 

II თავისუფალი კრედიტები 
სავალდ

ებულო 
20      5 

1

0 
5 112 

1

2

0 

8 8 
24

8 

25

2 
500 

4 8 12 

III 
ძირითადი სპეციალობის 

კომპონენტი  
                    

ა) 
სავალდებულო 

კომპონენტები 

სავალდ

ებულო 
165 20 20 24 

2

1 
25 15 

1

5 

2

5 

786 

5

0

4 

60

.5 

6

3

.

5 

15

93 

25

32 4125 55 35 90 

1.  სოციოლოგია 
სავალდ

ებულო 
5 5               18 

2

5 
2 2 47 78 125 

1 2 3 

2.  
პოლიტიკური აზრის 

ისტორია 

სავალდ

ებულო 
5 5               29 

1

4 
2 2 47 78 125 

2 1 3 
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3.  ეკონომიკის საფუძვლები 
სავალდ

ებულო 
5  5              29 

1

4 
2 2 47 78 125 

2 1 3 

4.  სამართლის საფუძვლები 
სავალდ

ებულო 
5  5           29 

1

4 
2 2 47 78 125 

2 1 3 

5.  
კონსტიტუციური 

სამართალი 

სავალდ

ებულო 
5   5          27 

1

6 
2 2 47 78 125 

2 1 3 

6.  
შესავალი პოლიტიკურ 

მეცნიერებებში 

სავალდ

ებულო 
5   5          25 

1

8 
2 2 47 78 125 

2 1 3 

7.  მაკროეკონომიკა 
სავალდ

ებულო 
5   5          26 

1

7 
2 2 47 78 125 

2 1 3 

8.  
შესავალი პოლიტიკურ 

იდეოლოგიებში 

სავალდ

ებულო 
5   5          25 

1

8 
2 2 47 78 125 

2 1 3 

9.  
შესავალი საჯარო 

მმართველობაში 

სავალდ

ებულო 
5   5      26 

1

7 
2 2 47 78 125 

2 1 3 

10.  
პროფესიული 

ინგლისური I 

სავალდ

ებულო 
5    5* 5        28 

3

0 
2 2 62 63 125 2 2 4 

11.  
მენეჯმენტის 

საფუძვლები 

სავალდ

ებულო 
5    5  

 
      29 

1

4 
2 2 47 78 125 

2 1 3 

12.  
ადმინისტრაციული 

სამართალი 

სავალდ

ებულო 
4    4         29 

1

4 
2 2 47 53 100 

2 1 3 

13.  

ადამიანის ძირითადი 

უფლებები და 

თავისუფლებები 

სავალდ

ებულო 
5    5         30 

1

3 
2 2 47 78 125 

2 1 3 

14.  
საჯარო გამოსვლები 

სავალდ

ებულო 
3      3     15 

1

3 
2 2 32 43 75 1 1 2 
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15.  

ოფიციალური 

დოკუმენტების 

მომზადება 

სავალდ

ებულო 
3     3      14 

1

4 
2 2 32 43 75 1 1 2 

16.  
პროფესიული 

ინგლისური II 

სავალდ

ებულო 
5       5 5*    28 

3

0 
2 2 62 63 125 2 2 4 

17.  
საჯარო ფინანსების 

მართვა 

სავალდ

ებულო 
5       5          32 

1

1 
2 2 47 78 125 

2 1 3 

18.  
სტატისტიკა სოციალურ 

მეცნიერებებში 

სავალდ

ებულო 
5    5     29 

1

4 
2 2 47 78 125 

2 1 3 

19.  

საჯარო ინფორმაცია და 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობა 

სავალდ

ებულო 
5     5    29 

1

4 
2 2 47 78 125 

2 1 3 

20.  
ადამიანური რესურსების 

მართვა 

სავალდ

ებულო 
5     5    28 

1

5 
2 2 47 78 125 

2 1 3 

21.  საჯარო პოლიტიკა 
სავალდ

ებულო 
5        5    28 

1

5 
2 2 47 78 125 

2 1 3 

22.  
საერთაშორისო 

ეკონომიკა 

სავალდ

ებულო 
5         5     16 

2

7 
2 2 47 78 125 

1 2 3 

23.  
სახელმწიფო უწყებების 

ბიუჯეტის დაგეგმვა 

სავალდ

ებულო 
5     5    32 

1

1 
2 2 47 78 125 

2 1 3 

24.  

კვლევის მეთოდები 

სოციალურ 

მეცნიერებებში 

სავალდ

ებულო 
5          5   26 

1

7 
2 3 48 77 125 

2 1 3 

25.  პროექტის მენეჯმენტი 
სავალდ

ებულო 
5      5   27 

1

6 
2 2 47 78 125 

2 1 3 
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26.  

ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 

საფუძვლები 

სავალდ

ებულო 
5          5   29 

1

4 
2 2 47 78 125 

2 1 3 

27.  ორგანიზაციული ქცევა 
სავალდ

ებულო 
5           5  29 

1

4 
2 2 47 78 125 

2 1 3 

28.  საქართველოს ეკონომიკა 
სავალდ

ებულო 
5         5    27 

1

6 
2 2 47 78 125 

2 1 3 

29.  სტრატეგიული მართვა 
სავალდ

ებულო 
5       5  28 

1

5 
2 2 47 78 125 

2 1 3 

30.  
მმართველობა 

საქართველოში 

სავალდ

ებულო 
5        5 19 

2

4 
2 2 47 78 125 

1 2 3 

31.  სასწავლო პრაქტიკა  
სავალდ

ებულო 
10     10 0 0 0 2 

15

2 
98 250 0 0 0 

32.  საბაკალავრო ნაშრომი 
სავალდ

ებულო 
10        

1

0 
0 0 

0.

5 

0

.

5 

30 
22

0 
250 0 0 0 

ბ) არჩევითი სასწავლო 

კომპონენტები 

არჩევი

თი 
25    5 5 10 5   72 

5

7 10 

1

0 

23

5 

39

0 625 9 6 15 

1.  
სახელმწიფოსა და 

სამართლის ისტორია  

არჩევი

თი 
5                 29 

1

4  
2 2 47 78 125 2 1 3 

2.  
შესავალი განათლების 

პოლიტიკაში  

არჩევი

თი 
5                  29 

1

4  
2 2 47 78 125 2 1 3 

3.  
შესავალი ჯანდაცვის 

პოლიტიკაში 

არჩევი

თი 
5         16 

2

7 
2 2 47 78 125 1 2 3 
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4.  სოციალური პოლიტიკა  
არჩევი

თი 
5                 30 

1

3 
2 2 47 78 125 2 1 3 

5.  
კიბერ უსაფრთხოება და 

საჯარო სტრუქტურები  

არჩევი

თი 
5                 26 

1

7 
2 2 47 78 125 2 1 3 

6.  
ეკონომიკური ზრდა და 

განვითარება 

არჩევი

თი 
5         32 

1

1 
2 2 47 78 125 2 1 3 

7.  
ევროინტეგრაციის 

ეკონომიკა  

არჩევი

თი 
5                 30 

1

3 
2 2 47 78 125 2 1 3 

8.  მონეტარული ეკონომიკა  
არჩევი

თი 
5                 30 

1

3 
2 2 47 78 125 2 1 3 

9.  
მსოფლიო ეკონომიკის 

განვითარება  

არჩევი

თი 
5                30 

1

3 
2 2 47 78 125 2 1 3 

10.  
საერთაშორისო 

ორგანიზაციები  

არჩევი

თი 
5         

29 

1

4 
2 2 47 78 125 2 1 3 

11.  
ევროინტეგრაციის 

პოლიტიკა 

არჩევი

თი 
5                 

28 

1

5 
2 2 47 78 125 

2 1 3 

12.  
დიპლომატიური 

პროტოკოლი და ეტიკეტი 

არჩევი

თი 
5                 

29 

1

4 
2 2 47 78 125 2 1 3 

13.  

მოლაპარაკებები და 

კონფლიქტების 

გადაწყვეტა; 

არჩევი

თი 
5         

29 

1

4 

2 2 47 78 125 2 1 3 

14.  შედარებითი პოლიტიკა  
არჩევი

თი 
5         25 

1

8 
2 2 47 78 125 2 1 3 

15.  
საქართველოს საგარეო 

პოლიტიკა  

არჩევი

თი 
5         

29 

1

4 
2 2 47 78 125 2 1 3 
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16.  

საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

ისტორია  

არჩევი

თი 
5                 

29 

1

4 

2 2 47 78 125 2 1 3 

17.  

სამოქალაქო 

საზოგადოების 

საფუძვლები 

არჩევი

თი 
5 

                29 

1

4 

2 2 47 78 125 2 1 3 

18.  
ქართული 

ცივილიზაციის ისტორია  

არჩევი

თი 
5 

                29 

1

4 
2 2 47 78 125 2 1 3 

19.  
მსოფლიო 

ცივილიზაციის ისტორია  

არჩევი

თი 
5 

                16 

2

7 
2 2 47 78 125 1 2 3 

20.  კულტუროლოგია  
არჩევი

თი 
5 

                29 

1

4 
2 2 47 78 125 2 1 3 

21.  ფსიქოლოგია  
არჩევი

თი 
5 

                29 

1

4 
2 2 47 78 125 2 1 3 

22.  კარიერული განვითარება 
არჩევი

თი 
5 

        16 

1

2 
2 2 32 93 125 2 1 3 

23.  
კულტურათაშორისი 

კომუნიკაციები 

არჩევი

თი 
5 

        29 

1

4 
2 2 47 78 125 2 1 3 

24.  
შესავალი საჯარო 

პოლიტიკის ანალიზში 

არჩევი

თი 
5 

        28 

1

5 
2 2 47 78 125 

2 1 3 

25.  
საერთაშორისო საჯარო 

სამართალი  

არჩევი

თი 
5                

29 

1

4 
2 2 47 78 125 2 1 3 

26.  
პროფესიული 

ინგლისური 3 

არჩევი

თი 
5         28 

3

0 
2 2 62 63 125 2 2 4 

27.  
სახელმწიფო 

შესყიდვებისა და 

არჩევი

თი 
5         

26 

1

7 
2 2 47 78 125 2 1 3 
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სახელმწიფო ქონების 

მართვა  

 

28.  
პროფესიული 

ინგლისური 4  

არჩევი

თი  
5         

28 

3

0 
2 2 62 63 125 2 2 4 

29.  
რეგულირების გავლენის 

შეფასება 

არჩევი

თი  
5         

16 

2

7 
2 2 47 78 125 1 2 3 

30.  
ეკონომიკური 

უსაფრთხოება 

არჩევი

თი 
5         

27 

1

4 
2 2 47 78 125 1 2 35 

31.  
კრეატიული აზროვნების 

მეთოდები 

არჩევი

თი 
5         

27 

1

6 
2 2 47 78 125 1 2 3 

32.  
ლიდერობა საჯარო 

სამსახურში 

არჩევი

თი 
5         

28 

1

5 
2 2 47 78 125 1 2 3 

33.  

ელექტრონული 

მმართველობა და 

საინფორმაციო 

უსაფრთხოება 

არჩევი

თი 
5         

28 

1

5 

2 2 47 78 125 1 2 3 

34.  
ფინანსური აუდიტის 

საფუძვლები 

არჩევი

თი 
5         

28 

1

5 
2 2 47 78 125 1 2 3 

35.  

არასრულწლოვან 

მსჯავრდებულთა 

პოლიტიკა 

არჩევი

თი 
5         

28 

1

5 

2 2 47 78 125 1 2 3 

36.  
შესავალი სამოქალაქო 

სამართალში 

არჩევი

თი 
5         

28 

1

5 
2 2 47 78 125 1 2 3 

37.  
სახელმწიფო დაზღვევა 

და საპენსიო პოლიტიკა  

არჩევი

თი 
5         

28 

1

5 
2 2 47 78 125 1 2 3 
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38.  

სახელმწიფო მართვა და 

ადმინისტრირება 

სამშენებლო 

სამართლებრივ 

ურთიერთობებში 

არჩევი

თი 
5         

28 

1

5 

2 2 47 78 125 1 2 3 

39.  
შესავალი სახელმწიფო 

თავდაცვის მართვაში 

არჩევი

თი 
5         

28 

1

5 
2 2 47 78 125 1 2 3 

40.  

ეთიკა და ქცევის ზოგადი 

წესები საჯარო 

სამსახურში 

არჩევი

თი 
5         

28 

1

5 

2 2 47 78 125 1 2 3 

41.  

მონიტორინგი და 

შეფასება საჯარო 

სექტორში 

არჩევი

თი 
5         

28 

1

5 

2 2 47 78 125 1 2 3 

42.  
საჯარო სერვისების 

მარკეტინგი 

არჩევი

თი 
5         

28 

1

5 
2 2 47 78 125 1 2 3 

43.  
რისკების მართვა საჯარო 

სამსახურში 

არჩევი

თი 
5         

28 

1

5 
2 2 47 78 125 1 2 3 

სულ  240 
30 30 29 

3

1 30 30 

3

0 

3

0   
     

   

 

სასწავლო გეგმა 
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სასწავლო გეგმის დამატებითი ცხრილი: 

 

№ 

სასწავლო 

კურსი / 

მოდული / 

სასწავლო 

სასწავ

ლო 

კოდი 

ს

ე

მ

ე

პრერეკვი

ზიტი 
ლექტორი სავალდებულო ლიტერატურა 
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პრაქტიკა / 

კვლევითი 

კომპონენტი 

 

ს

ტ

რ

ი 

1.  
სამართლის 

საფუძვლები 

400034 

LAW20

8 

I არ გააჩნია 

ვეფხვია გრიგალაშვილი 

საჯარო მმართველობის 

დოქტორი, სამართლის 

მაგისტრი, 

აფილირებული 

ასისტენტ პროფესორი 

ალექსი ჩიკვაიძე 

სამართლის მაგისტრი, 

დოქტორანტი 

 

1. მ. ჩახნაშვილი. სამართლისა და სახელმწიფოს 

საფუძვლები. ახალი სახელმძღვანელოს 

ელექტრონული ვერსია სმარტზე. 

2. გ. ინწკირველი, სახელმწიფოსა და სამართლის 

თეორია, თბ. 2003; თბ. 2011,  

3. გ. ლობჟანიძე, სახელმწიფოსა და სამართლის ზოგადი 

თეორია, თბ.  2009. 

2.  
აკადემიური 

წერა 

400232 

FSS001 
I არ გააჩნია 

თამარ კაკუტია. 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

1. ქ.ლ. თურაბიანი, სახელმძღვანელო რეფერატების, 

თეზისების და დისერტაციის ავტორებისთვის, 

ჩიკაგოს უნივერსიტეტის მე-7-ე განახლებული 

გამოცემა.   

2. ლია კაჭარავა, ხათუნა მარწყვიშვილი, ლილი 

ხეჩუაშვილი, აკადემიური წერა დამწყებთათვის, 

სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი, თბილისი, 2007.  
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დეა ღადუა/მოწვეული 

ლექტორი 

3. გოჩიტაშვილი, შაბაშვილი, შარაშენიძე აკადემიური 

წერა 

 

3.  სოციოლოგია 
100121 

FSS003 
I არ გააჩნია 

გივი ამაღლობელი. 

საერთაშრისო 

ურთიერთობების 

მაგისტრი/მოწვეული 

ლექტორი 

თემურ გუგუშვილი 

სოციალურ 

მეცნიერებათა მაგისტრი, 

დოქტორანტი 

1. ენტონი გიდენსი . სოციოლოგია თბილისი 2012 

2.  შ. კვირტია, თ. ზალდასტანიშვილი, თ. ყანდარელი.  

სოციოლოგიის საკითხები. თბ., 2005. 

3. ქრეგ კალჰუნი, დონალდ ლაითი, სუზენ კელერი. 

სოციოლოგია.  ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა. თბ., 2008 

4.  
პოლიტიკური 

აზრის ისტორია 

100108 

INT201 
I არ გააჩნია 

 

ხატია მარკოზაშვილი. 

საჯარო მმართველობის 

დოქტორი/ასისტენტ 

პროფესორი 

 

 

ნინო ლაცაბიძე. საბანკო 

საქმის მაგისტრი. საჯარო 

1. შესავალი თანამედროვე პოლიტიკურ აზროვნებაში, 

თბილისი, 2006. 

2. პოლიტიკური აზრის ისტორია ანტიკური ხანიდან 

საუკუნემდე, თბილისი, 2008  

3. თომას მორი - უტოპია (ელექტრონული ვერსია 

ინტერნეტში ხელმისაწვდომია უფასოდ)  

http://leliblog.weebly.com/uploads/1/3/3/1/13312007/toma

s_mori-utopia.pdf 

4. მილი - თავისუფლების შესახებ (ელექტრონული 

ვერსია ინტერნეტში ხელმისაწვდომია უფასოდ) 

http://leliblog.weebly.com/uploads/1/3/3/1/13312007/tomas_mori-utopia.pdf
http://leliblog.weebly.com/uploads/1/3/3/1/13312007/tomas_mori-utopia.pdf
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მმართველობის 

დოქტორანტი/ 

მოწვეული ლექტორი 

https://burusi.wordpress.com/2011/02/06/john-stuart-mill-

2/ 

5. ჰაიეკი;გზა ბატონყმობისკენ (ელექტრონული ვერსია 

ინტერნეტში ხელმისაწვდომია უფასოდ) 

https://burusi.wordpress.com/2010/11/02/friedrich-hayek-

2/ 

6. შმიტი, „პოლიტიკურის ცნება“(ელექტრონული ვერსია 

ინტერნეტში ხელმისაწვდომია უფასოდ) 

http://www.socium.ge/downloads/politikurisociologia/poli

tika-rogorc-socialuri-movlena.pdf 

7. ჰანა არენდტი,ტოტალიტარიზმის სათავეები - გვ 15-26 

ბმულიდან (ელექტრონული ვერსია ინტერნეტში 

ხელმისაწვდომია უფასოდ): 

1. http://www.politscience.info/pictures/Totalitarizm-

Concefcia-2014.pdf 

5.  
ეკონომიკის 

საფუძვლები 

100005 

ECO101 

 
I არ გააჩნია 

ზურაბ გარაყანიძე.  

ეკონომიკის 

მეცნიერებათა 

კანდიდატი. /სრული 

პროფესორი 

 

გრეგორი მენქიუ - ეკონომიკის პრინციპები, მე-6 

გამოცემა, 2011 (თბილისი, გამომცემლობა „დიოგენე“)   

https://burusi.wordpress.com/2011/02/06/john-stuart-mill-2/
https://burusi.wordpress.com/2011/02/06/john-stuart-mill-2/
https://burusi.wordpress.com/2010/11/02/friedrich-hayek-2/
https://burusi.wordpress.com/2010/11/02/friedrich-hayek-2/
http://www.socium.ge/downloads/politikurisociologia/politika-rogorc-socialuri-movlena.pdf
http://www.socium.ge/downloads/politikurisociologia/politika-rogorc-socialuri-movlena.pdf
http://www.politscience.info/pictures/Totalitarizm-Concefcia-2014.pdf
http://www.politscience.info/pictures/Totalitarizm-Concefcia-2014.pdf
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მურად მიქელაძე. 

ეკონომიკის მაგისტრი/ 

მოწვეული ლექტორი 

 

 

6.  
კონსტიტუციურ

ი სამართალი 

400056 

LAW10

6 

II არ გააჩნია 

ვახტანგ ჟვანია 

დოქტორანტი 

იურიდიულ 

მეცნიერებებში/იურიდი

ულ მეცნიერებათა 

მაგისტრი  მოწვეული 

ლექტორი 

 

1. ავთანდილ დემეტრაშვილი, ირაკლი კობახიძე. 

კონსტიტუციური სამართალი. თბ., 2014;  

2. პიერ პაკტე, ფერდინანდ მელენ-სუკრამანიანი. 

კონსტიტუციური სამართალი. თბილისის 

უნივერსიტეტის გამოცემა 2012;  

3.  1995 წლის 24 აგვისტოს საქართველოს 

კონსტიტუცია; 

7.  

შესავალი 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებებში 

400318 

INT151 
II არ გააჩნია 

ხატია მარკოზაშვილი 

საჯარო მმართველობის 

დოქტორი/ასისტენტ 

პროფესორი 

 

1. ჰეივუდი, ენდრიუ. პოლიტიკა. საქართველოს 

უნივერსიტეტი: საქართველოს მაცნე, 2008. 

2. დავითაშვილი, ზურაბ.2003. ნაციონალიზმი და 
გლობალიზაცია, თავი: თავდაცვა და უსაფრთხოება 
გლობალიზაციის პირობებში. თბილისი: 

მეცნიერება, 2003. 

3. ჩიტაძე, ნიკა. პოლიტოლოგია. თბილისი: შავი 

ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, 2016. 
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8.  მაკროეკონომიკა 
400317 

ECO158 
II 

ეკონომიკი

ს 

საფუძვლე

ბი 

ზურაბ გარაყანიძე 

ეკონომიკის  

მეცნიერებათა 

კანდიდატი /სრული 

პროფესორი 

(აფილირებული 

პროფესორი) 

 

მურად მიქელაძე, 

ეკონომიკის 

მეცნიერებათა მაგისტრი, 

მოწვეული ლექტორი 

 

1. გრეგორი მენქიუ - ეკონომიკის პრინციპები, მე-2 

ქართული გამოცემა, დიოგენე, 2008.  

9.  

შესავალი 

პოლიტიკურ 

იდეოლოგიებში 

  

 

400178 

NT317 

 

II არ გააჩნია 

 ხატია მარკოზაშვილი. 

საჯარო მმართველობის 

დოქტორი/ასისტენტ 

პროფერი 

 

ნინო ლაცაბიძე.საბანკო 

საქმე-მაგისტრი. საჯარო 

მმართველობის 

1) ე. ჰეივუდი, პოლიტიკური იდეოლოგიები, მე-3 

გამოცემა, თბილისი, 2003  
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დოქტორანტი/მოწვეული 

ლექტორი 

10.  
საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები 

200006 

CEN122 
II არ გააჩნია 

 

გიორგი მერაბიშვილი 

კომპიუტერული 

მეცნიერების მაგისტრი 

/დოქტორი/ ასისტენტ-

პროფესორი 

(აფილირებული 

პროფესორი) 

1. კურსის კონსპექტები,ლაბორატორიული 

სამუშაოები 

11.  

შესავალი 

საჯარო 

მმართველობაში 

400288 

PUB001 
III არ გააჩნია 

 

 

 

ხატია მარკოზაშვილი 

საჯარო მმართველობის 

დოქტორი /მოწვეული 

ლექტორი 

1. რობერტ ბ.დენჰარტი ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, თბილისი 2012  

2. სახელმწიფოს პოლიტიკური მოწყობა და საჯარო 

პოლიტიკის პროცესი საქართველოში -კაკასიის 

უნივერსიტეტი; ავტორები: ნ.კაკუბავა, ნ. 

ხერხეულიძე, თ. ჭინჭარაული, ა. მაჭავარიანი  

3. საჯარო დაწესებულებებში ადამიანური რესურსების 

მართვის სახელძღვანელო, ნაწილი1, ნაწილი 2 , 

საჯარო სამსახურის ბიურო, 2014. 

4. სახელმძღვანელო მამხილებელთა დაცვის შესახებ, 

საჯარო სამსახურის ბიურო, 2015  



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 
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5. საქართველოს საჯარო მმართველობის რეფორმის 

გზამკვლევი -2020, საქართელოს მთავრობის 

ადმინისტრაცია, 2015.  

6. საქართველოს კონსტიტუცია (ხელმისაწვდომია 

უფასო ვერსია www.matsne.gov.ge ზე ) 

7. კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ, 2015. 

(ხელმისაწვდომია უფასო ვერსია www.matsne.gov.ge 

ზე ) 

8. საჯარო მმართველობის სამართლებრივი 

საფუძველი-სახელმძღვანელო, თსუ, 2016.  

9. საჯარო ადმინისტრირების ქეისები, ილიას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2013, 2014.  

10. ვ. უილსონი: "The Study of Administration"  (ქართულ 

ენაზე)  

11. ნინო დოლიძე, ახალი საჯარო მენეჯმენტის 

რეფორმის თავისებურებები განვითარებად ქვეყნებში   

12. ელ-მმართველობა  და ელ-გამჭვირვალობა - 

საერთაშორისო ტენდენციები და საქართველო, IDFI. 

https://idfi.ge/public/migrated/uploadedFiles/files/Chapter

%20I%20geo.pdf 

13. მოქალაქის გზამკვლევი საქართველოს საბიუჯეტო 

სისტემა 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი  

14. 50 საჯარო მოხელე, , საქართველოს იუსტიციის 

სასწავლო ცენტრი, თბილისი 2016  
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15. საქართველოს საჯარო ფინანსების მართვის 

რეფორმის სტრატეგია 2014-2017 საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტრო 

12.  

პროფესიული 

ინგლისური I 

 

400368 

PUB011 
III 

 

ზოგადი 

ინგლისურ

ი II 

 

ტატიანა ვეფხვაძე  

მაგისტრი საშუალო 

სკოლის ინგლისური ენის 

მასწავლებლის 

კვალიფიკაციით 

/დოქტორანტი/ 

მოწვეული ლექტორი 

დეა ღადუა საჯარო 

ადმინისტრირების 

მაგისტრი, მოწვეული 

ლექტორი 

1. English for Public Administration by О.В. Добролет, А.Р. 

Жорова 

2. Article : Traditional Public Administration VS New Public 

Management, James P. Pfiffner George Mason University 

pp. 1-6 

http://pfiffner.gmu.edu/files/pdfs/Book_Chapters/NewPub

licMgt.doc.pdf  

3. English for negotiating by Charles La fond. Sheila Vine, 

Birgit Welch 

4. Speech by Robert F. Kennedy : “Mindless Menace of 

Violence’’ http://www.jfklibrary.org/Research/Research-

Aids/Ready-Reference/RFK-Speeches/Remarks-of-

Senator-Robert-F-Kennedy-to-the-Cleveland-City-Club-

Cleveland-Ohio-April-5-1968.aspx  

5. HUMAN RIGHTS: A Basic Handbook for UN Staff 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HRhandb

ooken.pdf pp 9-17 

http://pfiffner.gmu.edu/files/pdfs/Book_Chapters/NewPublicMgt.doc.pdf
http://pfiffner.gmu.edu/files/pdfs/Book_Chapters/NewPublicMgt.doc.pdf
http://www.jfklibrary.org/Research/Research-Aids/Ready-Reference/RFK-Speeches/Remarks-of-Senator-Robert-F-Kennedy-to-the-Cleveland-City-Club-Cleveland-Ohio-April-5-1968.aspx
http://www.jfklibrary.org/Research/Research-Aids/Ready-Reference/RFK-Speeches/Remarks-of-Senator-Robert-F-Kennedy-to-the-Cleveland-City-Club-Cleveland-Ohio-April-5-1968.aspx
http://www.jfklibrary.org/Research/Research-Aids/Ready-Reference/RFK-Speeches/Remarks-of-Senator-Robert-F-Kennedy-to-the-Cleveland-City-Club-Cleveland-Ohio-April-5-1968.aspx
http://www.jfklibrary.org/Research/Research-Aids/Ready-Reference/RFK-Speeches/Remarks-of-Senator-Robert-F-Kennedy-to-the-Cleveland-City-Club-Cleveland-Ohio-April-5-1968.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HRhandbooken.pdf%20pp%209-17
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HRhandbooken.pdf%20pp%209-17
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6. Law by Virginia Evans and Jenny Dooley 

http://www.freebook11.com/wp-

content/uploads/2016/04/English-for-Law.pdf    

 

13.  
მენეჯმენტის 

საფუძვლები 

101074 

MGT10

2 

III არ გააჩნია 

გოდერძი ბუჩაშილი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირების 

მაგისტრი, განათლების 

ადმინისტრირების 

დოქტორი 

რუსუდან ჩართოლანი  

მათემატიკის 

მეცნიერებათა 

1. გ.შუბლაძე; ფ. წოწკოლაური - მენეჯმენტის 

საფუძვლები 2008.  

2. კლაუს ფელსინგერი - საჯარო კერძო 

პარტნიორობის სახელმძღვანელო 

3. ლექტორის მიერ მომზადებული მასალა 

პრეზენტაციის სახით.  

4. სოფიო ჭარელი, სულხან სალაძე - საჯარო-კერძო 

პარტნიორობა. 

http://www.freebook11.com/wp-content/uploads/2016/04/English-for-Law.pdf
http://www.freebook11.com/wp-content/uploads/2016/04/English-for-Law.pdf
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IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 64/1 

დოქტორი/მოწვეული 

ლექტორი 

5. საჯარო სამსახურის ბიურო - ადამიანური 

რესურსების მართვა. 

 

14.  
ადმინისტრაციუ

ლი სამართალი 

400465 

PUB015 
III არ გააჩნია 

თამარ კაკუტია. 

ასოცირებული 

პროფესორი. 

 

ალექსი ჩიკვაიძე. 

სამართლის მაგისტრი/ 

მოწვეული ლექტორი 

1. საქართველოს კონსტიტუცია 

2. საქართველოს ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსი (სასწავლო მასალად 

სუდენტებს მიეწოდებათ განახლებული  ვერსია)  

3. ვ. ლორია საქართველოს ადმინისტრაციული 

სამართალი , თბილისი 2005წ;  

4. მ.ჩახნაშვილი საქართველოს ადმინისტრაციული 

სამართალი. სახელმძღვანელოს ელექტრონული 

ვერსია 

5. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი 

(სასწავლო მასალად სუდენტებს მიეწოდებათ 

განახლებული  ვერსია) 

6. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი (სასწავლო 

მასალად სუდენტებს მიეწოდებათ განახლებული  

ვერსია) 

7. .საქართველოს 1997 წლის კანონი „მოქალაქეთა 

პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“.(სასწავლო 

მასალად სუდენტებს მიეწოდებათ განახლებული  

ვერსია) 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 65/1 

8. საქართველოს  კანონი “საქართველოს მოქალაქეობის 

შესახებ“ 2014 

9. საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“ 

2015 (კანონი ძალაში შედის 2017 წლის 1 იანვრიდან); 

10. საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსი; 

11. საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი 

12. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 

კოდექსი. 

13. საქართველოს კანონი „საერთო სასამართლოების 

შესახებ“ 2009 

14. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 მარტის 

დადგენილება =54 ‘საქართველო სმთავრობის 

რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ 

15. საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 6 ივლისის 

დადგენილება =244 „საქართველოს მთავრობის 

კანცელარიის დებულების დამტკიცების შესახებ.“ 

 

15 

ადამიანის 

ძირითადი 

უფლებები და 

თავისუფლებებ

ი 

400152 

LAW18

9 

III არ გააჩნია 

ვახტანგ ჟვანია 

დოქტორანტი 

იურიდიულ 

მეცნიერებებში/იურიდი

ულ მეცნიერებათა 

 

1. 1.საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი, თავი 

მეორე საქართველოს მოქალაქეობა. ადამიანის 

ძირითადი უფლებანი და თავისუფლებანი, 

სამეცნიერო რედაქტორი პაატა ტურავა. თბილისი 

2015წ.  



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 66/1 

 მაგისტრი  მოწვეული 

ლექტორი 

 

ნიკო თათულაშვილი 

სამართლის დოქტორი 

აფილირებული ასოც. 

პროფესორი 

 

16. 
საჯარო 

გამოსვლები 

400480 

PUB016 
IV არ გააჩნია 

ნინო ლაცაბიძე 

საჯარო ადმინისტირების 

მაგისტრი, დოქტორანტი 

      

 

 

1.  საჯარო გამოსვლის პრაქტიკული სახელმძღვანელო  

ნ. სირაბიძე  2015 წ. 

2. ლექტორის მიერ მომზადებული მასალა. (ლექტორი 

მიერ მომზადებული მასალები ეყრდნობა დამატებით 

ლიტერატურაში აღნიშნულ ლიტერატურას, 

ლექტორი თარგმნის და ახდენს აღნიშნული 

ლიტერატურის სტუდენტებისთვის ადაპტირებას); 

3. არგუმენტაცია პოლიტიკურ დისკუსიებში, 

სადისერტაციო ნაშრომი, ადეიშვილი ქრისტინა 2013 

წ, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

http://iliauni.edu.ge/uploads/other/1/1472.pdf  

 

17. 

ოფიციალური 

დოკუმენტების 

მომზადება 

 

 

400486 

PUB018 

IV არ გააჩნია 

მერი ლომია- 

ფილოლოგიის, 

ქართული ენისა და 

ლიტერატურის 

1. თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის 

ნორმები, პირველი კრებული,  1986 წელი;  

2. ავთანდილ არაბული, ქართული მეტყველების 

კულტურა, თბ.2004  

http://iliauni.edu.ge/uploads/other/1/1472.pdf


 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 67/1 

დოქტორი/ მოწვეული 

ლექტორი 

 

 

3. მ. ლომია - თანამედროვე ქართული ოფიციალურ-

საქმიანი დოკუმენტაციის ენობრივი პრობლემები 

(სადისერტაციო ნაშრომი). 

18. 

პროფესიული 

ინგლისური II 

 

400369 

PUB012 
IV 

პროფესიუ

ლი 

ინგლისურ

ი I 

ტატიანა ვეფხვაძე  

მაგისტრი საშუალო 

სკოლის ინგლისური ენის 

მასწავლებლის 

კვალიფიკაციით 

/დოქტორანტი/ 

მოწვეული ლექტორი 

დეა ღადუა საჯარო 

ადმინისტრირების 

მაგისტრი, 

მოწვეული ლექტორი 

 

1.  English for Public Administration by О.В. Добролет, А.Р. 

Жорова 

2. International Student Edition; Concepts & Comments by 

Patricia Ackert and Linda Lee 

3. Wyatt Hundrap: Glossary of terms and concepts for Public 

Administration; 2000 Maxswell School of Citizenship and 

Public Affairs;  

4. Understanding International Conflicts by Joseph S. Nye,Jr. 

Harvard University 

5. Law by Virginia Evans and Jenny Dooley 

http://www.freebook11.com/wp-

content/uploads/2016/04/English-for-Law.pdf    

6. The Gettysburg Address, President Abraham Lincoln, 

November 19, 1863 http://www.history.com/this-day-in-

history/lincoln-delivers-gettysburg-address  

7. Notes on diplomatic practice by Odeen Ishmael ( the text 

is designed  and adapted for language acquisition) 

https://odeenishmaeldiplomacy.wordpress.com/2012/11/2

5/7-the-practice-of-diplomacy/ 

http://www.freebook11.com/wp-content/uploads/2016/04/English-for-Law.pdf
http://www.freebook11.com/wp-content/uploads/2016/04/English-for-Law.pdf
http://www.history.com/this-day-in-history/lincoln-delivers-gettysburg-address
http://www.history.com/this-day-in-history/lincoln-delivers-gettysburg-address
https://odeenishmaeldiplomacy.wordpress.com/2012/11/25/7-the-practice-of-diplomacy/
https://odeenishmaeldiplomacy.wordpress.com/2012/11/25/7-the-practice-of-diplomacy/


 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 68/1 

8. Professional English in Use by Ian Mackenzie p 15-20 

https://mesacam.files.wordpress.com/2008/11/professional

-english-in-use-finance-by-master.pdf 

9. English for negotiating by Charles La fond. Sheila Vine, 

Birgit Welch 

19. 

საჯარო 

ფინანსების 

მართვა 

400495 

ECO316 
IV 

მაკროეკონ

ომიკა 

შორენა კახიძე 

 ბიზნესის 

ადმინისტრირების 

დოქტორი/ მოწვეული 

ლექტორი 

რუსუდან ჩართოლანი  

მათემატიკის 

მეცნიერებათა 

დოქტორი/მოწვეული 

ლექტორი 

 

1. ჰენდაუთები სტუდენტებს დაურიგდებათ 

ლექციებზე 

 

20. 

სტატისტიკა 

სოციალურ 

მეცნიერებებში 

400189 

ECO108 
IV არ გააჩნია 

 

ვახტანგ 

ჩალაფეიქრიშვილი 

ეკონომიკის დოქტორი / 

ასისტენტ-პროფესორი 

1. ჰაროლდ კისი, სტატისტიკა სოციალურ 

მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა სერია. 

თბილისი 2008  

 

https://mesacam.files.wordpress.com/2008/11/professional-english-in-use-finance-by-master.pdf
https://mesacam.files.wordpress.com/2008/11/professional-english-in-use-finance-by-master.pdf


 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 69/1 

21. 

საჯარო 

ინფორმაცია და 

საზოგადოებასთ

ან ურთიერთობა 

400491 

PUB023 
V არ გააჩნია 

მაია გაბუნია. 

განათლების 

ფსიქოლოგიის 

დოქტორანტი/ 

მოწვეული ლექტორი 

1. საზოგადოებასთან ურთიერთობა / სტრატეგია და 

ტაქტიკა; დენის ლ. ვილკოქსი, გლენ ტ. კამერონი  

2. სტრატეგიული მიდგომა წარმატებული 

საზოგადოებასთან ურთიერთობისთვის; კახა 

მაღრაძე   

3. საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ; 

დოქტორი, თომას ჰარტი; 

https://idfi.ge/public/upload/pdf/Research/Hart%20resear

ch%20-%20Geo%20-2.pdf  

22. 

ადამიანური 

რესურსების  

მართვა 

400292 

PUB006 
V არ გააჩნია 

გოგა ბუჩაშვილი , 

განათლების 

მეცნიერებათა დოქტორი, 

ასოცირებული 

პროფესორი,  ( 

აფილირებული 

პროფესორი) 

ნანა ყუფუნია. 

ფსიქოლოგიის 

მაგისტრი/დოქტორანტი.

მოწვეული ლექტორი 

1. „ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი“ ია კუტალაძე   

2. დადგენილება # 627  საჯარო სამსახურის რეფორმის 

კონცეფციის დამტკიცებისა და მასთან 

დაკავშირებული ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ 

http://csb.gov.ge/uploads/matsne-2582972.pdf  

ხელმისაწვდომია უფასო ელ. ვერსია 

3. კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ  

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28312 

ხელმისაწვდომია უფასო ელ. ვერსია 

https://idfi.ge/public/upload/pdf/Research/Hart%20research%20-%20Geo%20-2.pdf
https://idfi.ge/public/upload/pdf/Research/Hart%20research%20-%20Geo%20-2.pdf
http://csb.gov.ge/uploads/matsne-2582972.pdf
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28312
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23. 

 

საჯარო 

პოლიტიკა 

 

400387 

PUB014 
V არ გააჩნია 

 

ხატია მარკოზაშვილი 

საჯარო მმართველობის 

დოქტორი /მოწვეული 

ლექტორი 

 

ელგუჯა მაკალათია. 

სამართალმცოდნეობის 

მაგისტრი. დოქტორანტი 

1. ლექციის სლაიდები 

2. ამერიკული დემოკრატია, ჯანდა, ბერი, გოლდმენი, 

თბილისი, 1995.  

3. თ. მაგშტადტი, "გავიგოთ პოლიტიკა". თბილისი, 

2009  

4. კიბერსივრცე და კიბერუსაფრთხოების გამოწვევები 

(კრებული) ვლადიმერ სვანაძე, ჯიპა, 2015  

5. კანონი სახ. აუდიტის შესახებ 

6. შედეგზე ორიენტირებული ბიუჯეტირება, 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, 2014.   

7. ენდრიუ ჰეივუდი, "პოლიტიკა", თსუ 2007  

8. უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების 

სტრატეგიული განვითარება საქართველოში, 

თბილის 2013  

9. განათლებისა და მეცნიერების სისტემის 

განვითარების სტრატეგიული მიმართულებები, 

განთლების სამინისტრო  

10. პრაქტიკული გზამკვლევი პოლიტიკის ანალიზში: 

რვასაფეხურიანი მიდგომა პრობლემათა ეფექტიანი 

მოგვარებისათვის. იუჯინ ბარდახი; მთარგმნელი: 

ირაკლი გაბრიაძე; მთ. რედ.: ვაჟა სალამაძე, 2002. 

11. პოლიტიკის ანალიზი, ნანი მაჭარაშვილი, თბილისი, 

2006.  

12. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა, ნომერი 1, 

თბილისი 2015. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა, 

ნომერი 2, თბილისი 2016.  
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13. პოლიტიკის დაგეგმვის სისტემის რეფორმის 

სტრატეგია, საქართველოს მთავრობის 

ადმინისტრაცია, 2015  

14. პოლიტიკის ადვოკატირების წარმატება 

საქართველოში: არასამთავრობო ორგანიზაციების 

საჯარო პოლიტიკაზე ზეგავლენის 

შესაძლებლობები, მაჭარაშვილი, ტანგიაშვილი, 

ბასილაია, თბილისი 2015  

15. საბიუჯეტო პოლიტიკის ფორმირების პროცესი და 

ბიუჯეტის ხარჯების მონიტორინგი გზამკვლევი, 

თბილისი 2015  

16. ტაბულა "არც თუ ისე ნულოვნი ტოლერანტობა", 

2011წ.  თებერვალი.  

17. მწვანე პოლიტიკა და გარემოს დაცვა, მწვანე 

ალტერნატივა 2013. (მთლიანი მასალა)  

 

24. 
საერთაშორისო 

ეკონომიკა 

400332 

ECO165 
V 

ეკონომიკი

ს 

საფუძვლე

ბი 

 

რამაზ გერლიანი 

ეკონომიკის დოქტორი 

/მოწვეული ლექტორი 

 

მათე გარდავა 

ეკონომიკური 

პოლიტიკის 

1. კრუგმანი პ., ოფსვილდი მ., „საერთაშორისო 

ეკონომიკა: თეორია და პოლიტიკა „  თბ., 2000 წ.  

(თარგმანი) 

2. ლექტორების  მიერ   დამუშავებული მასალა - 

სლაიდშოუ - „კრუგმანი პ., ოფსვილდი მ., 

საერთაშორისო ეკონომიკა: თეორია და პოლიტიკა, 

(10-ე გამოცემა.), 2015“ - წიგნის მონაცემების 

მიხედვით. (სლაიდშოუ - რ. გერლიანი; თარგმანი - 

მ. გარდავა) 
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მაგისტრი/დოქტორანტი/

მოწვეული ლექტორი 

(სასემინარო ნაწილი)  

 

 

 

25. 

სახელმწიფო 

უწყებების 

ბიუჯეტის 

დაგეგმვა 

400493 

PUB025 
V 

საჯარო 

ფინანსები

ს მართვა 

შორენა კახიძე  

ბიზნესის 

ადმინისტრირების 

დოქტორის  

 

1. ლექტორის მიერ მოწოდებული კონსპექტი 

26. 

კვლევის 

მეთოდები 

სოციალურ 

მეცნიერებებში 

100124 

FSS 005 
VI არ გააჩნია 

ნიკოლოზ ფარჯანაძე 

ფილოლოგიის 

აკადემიური დოქტორი / 

პროფესორი 

(აფილირებული 

პროფესორი)  

თემურ გუგუშვილი 

სოციალურ 

მეცნიერებათა მაგისტრი, 

დოქტორანტი 

 

1. ჯონსონი, ჯ. ბ., რეინოლდსი, ჰ. ტ., & მაიკოფი, 

ჯ. დ. (2013). პოლიტიკის მეცნიერებების 

კვლევის მეთოდები (მე-6 გამ.). (გ. გვალია, ზ. 

იაშვილი, მ. კეკენაძე, ნ. მაჩაბელი, ტ. 

სიხარულიძე, & ლ. ხეჩუაშვილი, თარჯ.) 

თბილისი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 
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27. 
პროექტის 

მენეჯმენტი 

101078 

MGT40

2 

VI არ გააჩნია 

თამარ კაკუტია. 

ასოცირებული 

პროფესორი. 

 

თამარ ლომინაძე. 

მათემატიკის 

მეცნიერებათა მაგისტრი 

1. მ. სულაბერიძე, პროექტების მართვის საფუძვლები, 

თბ. 2008 

2. ლექტორის მიერ წარმოდგენილი პრეზენტაციები. 

       28. 

ადგილობრივი 

თვითმმართველ

ობის 

საფუძვლები 

 

400489 

PUB021 
VI არ გააჩნია 

ასოცირებული 

პროფესორი 

ალექსი ჩიკვაიძე 

სამართლის მაგისტრი, 

მოწვეული ლექტორი 

1. საქართველოს განვითარების კვლევითი 

ინსტიტუტი; საქართველოს ადგილობრივი 

თვითმმართველობის სისტემის განვრცობილი 

კონცეფცია; 2012  

2. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი; 

3. ადვილობრივი თვითმმართველობის შესახებ 

ევროპული ქარტია; 

4. საქართველოში ადგილობრივი დემოკრატიის 

განვითარების ანგარიში (1991 – 2014);  

5. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და 

განვითარების ცენტრი; ბიულეტენი #123; 

თვითმმართველობის რეფორმა და ფისკალური 

დეცენტრალიზაციის როლი მის განხორციელებაში; 

6. „ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება“, 

ლექციების კურსი, საქართველოს საზოგადოებრივ 

საქმეთა ინსტიტუტი, 2011. 

7. საკრებულოს წევრის სამაგიდო წიგნი, ალექსანდრე 

სვანიშვილი; 2010; 
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8. „გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა 

მონაწილეობის სარეკომენდაციო პრაქტიკა - ევროპის 

საბჭო”; სამოქალაქო მონაწილეობის კიბე - შერი პ. 

არნშტეინი;  

http://selforgnetwork.blogspot.com/2015/06/blog-

post_11.html სტატია - ხელმისაწვდომია უფასო ელ. 

ვერსია  

9. დ. მელუა ”სამოქალაქო მონაწილეობის ასპექტები 

საქართველოში”; 

10. ადგილობრივ თვითმმართველობაში მოქალაქეთა 

ჩართულობის სახელმძღვანელო, ირინე ურუშაძე. 

 

29. 
ორგანიზაციულ

ი ქცევა 

400293 

PUB007 
VII არ გააჩნია 

მაკა 

ბუღულაშვილი.ბიზნეს-

ადმინისტრირების 

დოქტორი/ასოცირებული 

პროფესორი 

1. სტივენ პ. რობინსი, ტიმოთი ა. ჯაჯი, 

ორგანიზაციული ქცევის საფუძვლები, ილია 

ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2009წ.  

30. 
საქართველოს 

ეკონომიკა 

100071 

ECO305 
VII 

ეკონომიკი

ს 

საფუძვლე

ბი 

რომან გოცირიძე 

ეკონომიკურ 

მეცნიერებათა 

კანდიდატი / 

ასოცირებული 

პროფესორი 

1 საქართველოს ეკონომიკა. მთავარი რედაქტორი რ. 

ასათიანი. თბილისი, გამომცემლობა ”სიახლე”, 2012.  

2 ასათიანი რ. საით მიდის საქართველო? სოციალურ-

ეკონომიკური განვითარების კონცეპტუალური 

ანალიზი.  
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რამაზ გერლიანი. 

ეკონომიკის 

დოქტორი/ასოცირებული 

პროფესორი 

3 პაპავა ვ., თაფლაძე თ., გეგეშიძე ა. საქართველოს 

ეკონომიკა: რეფორმები და ფსვდორეფორმები. 

თბილისი, გამომცემლობა ”ინტელექტი”, 2015. 

4 პოსტსოციალისტური ტრანსფორმაცია: საქართველოს 

ეკონომიკა 21 საუკუნის მიჯნაზე. ა.სილაგაძე, თ. 

ბასილია, თ. ჩიკვაიძე.  

5 ა. სილაგაძე, მ.თოქმაზიშვილი. პოსტკომუნისტური 

ფინანსური პოლიტიკა. თბილისი. 2008წ.  

6 გოცირიძე რ. ინფლაცია საქართველოში. წერილების 

კრებული: ეკონომიკა, პოლიტიკა, ცხოვრება.თბ. 

1999წ. გვ.264-276. 

 

7 კოვზანაძე ი., კონტრიძე გ., – „თანამედროვე საბანკო 

საქმე: თეორია და პრაქტიკა“, თბ., 2014. გვ.13-34; 35-63   

 

31. 
სტრატეგიული 

მართვა 

 

400442 

PUB042 

 

VII 

მენეჯმენტ

ის 

საფუძვლე

ბი 

თამარ კაკუტია,  

განათლების 

მეცნიერებათა 

დოქტორი,მოწვეული 

ლექტორი 

1 არტურ ა. ტომფსონი, სტრიკლანდი – სტრატეგიული 

მენეჯმენტი - კონცეფციები და ბიზნეს სიტუაციები 

2007.  

 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 76/1 

 

გიორგი ტრაპაიძე. 

ბიზნესს 

ადმინისტრირების 

დოქტორანტი/მოწვეული 

ლექტორი 

32. 

მმართველობა 

საქართველოში 

 

400291 

PUB004 

VII

I 
არ გააჩნია 

თამაზ მაჩიტიძე. საჯარო 

მმართველობის 

დოქტორი/ მოწვეული 

ლექტორი 

ალექსი ჩიკვაიძე 

სამართლის მაგისტრი, 

მოწვეული ლექტორი 

 

1.  ლექტორის მიერ შემუშავებული პრეზენტაციები. 

2. ლექტორის მიერ მიწოდებული ქართული მასალები. 

3. ნანა მაჭარაშვილი, ეკატერინე ბასილაია და ნოდარ 

ტანგიაშვილი, “პოლიტიკის ადვოკატირების 

წარმატება საქართველოში: არასამთავრობო 

ორგანიზაციების საჯარო პოლიტიკაზე ზეგავლენის 

შესაძლებლობები“. 

4. სახელმწიფოს პოლიტიკური მოწყობა და 

საჯაროპოლიტიკის პროცესი საქართველოში -

კაკასიის უნივერსიტეტი; ავტორები: ნ.კაკუბავა, ნ. 

ხერხეულიძე, თ. ჭინჭარაული, ა. მაჭავარიანი;  

5. ნინო ღონღაძე, ნინო დოლიძე, „საქართველოს 

საჯარო სამსახური: პრობლემები და გამოწვევები“, 

GIPA, 2014 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 77/1 

https://gipa.ge/uploads/files/kvleva_sajaro%20samsaxuri.p

df   ხელმისაწვდომია უფასო ელ. ვერსია 

6. საჯარო ადმინისტრირების ქეისების კრებული, 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2014 წ. 

http://iliauni.edu.ge/uploads/other/29/29338.pdf  

ხელმისაწვდომია უფასო ელ. ვერსია 

33. 
საბაკალავრო 

ნაშრომი 

400400 

PUB210 

VII

I 

სასწავლო 

პროგრამი

ს 

ძირითადი  

კურსები  

ასოცირებული 

პროფესორი  

1. R03I11 „საბაკალავრო/სამაგისტრო ნაშრომისა და 

სადოქტორო დისერტაციის მომზადების 

გზამკვლევი“ - ხელმისაწვდომია შავი ზღვის 

საერთაშორისო უნივერსიტეტის ვებგევრდზე.   

 

       34. 
სასწავლო 

პრაქტიკა  

400295 

PUB009 

V-

VII

I 

 

თამარ ლომინაძე 

მათემატიკის 

მეცნიერებათა მაგისტრი, 

მოწვეულილექტორი 

 

 

უცხო ენა 

(ინგლისური,ფრ

ანგული,ესპანუ

რი, თურქული, 

გერმანული, 

     

https://gipa.ge/uploads/files/kvleva_sajaro%20samsaxuri.pdf
https://gipa.ge/uploads/files/kvleva_sajaro%20samsaxuri.pdf
http://iliauni.edu.ge/uploads/other/29/29338.pdf


 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 78/1 

რუსული)A1 A2 

B1 B2 

არჩევითი 

1.  

შესავალი 

ჯანდაცვის 

პოლიტიკაში 

400500 

PUB030 

II

I

-

V

II

I 

არ გააჩნია 

ვახტანგ სურგულაძე. 

ჯანდაცვის 

ადმინისტირების 

მაგისტრი. 

დოქტორანტი./მოწვე

ული ლექტორი 

1. ოთარ გერზმავა, „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და 

მენეჯმენტი“ სახელმძღვანელო სტუდენტებისა და 

ექიმებისათვის, მეხუთე შესწორებული და განახლებული 

გამოცემა; 

2. თენგიზ ვერულავა „ჯანდაცვის პოლიტიკა“ ილიას სახ. 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2016 წ. 

3. საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველო: 

„ფარმაცევტული ბაზარი საქართვველოში“ თბილისი 

2012წ. 

4. რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი: „ჯანდაცვის 

პოლიტიკა და დაზღვევა“  სტატია ხელმისაწვდომია ელ. 

ვერსია http://hepoins.com/index.php/component/k2/item/42-

2015-06-23-11-21-28 

5. კახაბერ ჯაყელი: „საქართველოს ფარმაცევტული ბაზრის  

კვლევა:  

მონოპოლია  ფარმაცევტულ ბაზარზე“ 

http://hepoins.com/index.php/component/k2/item/42-2015-

06-23-11-21-28 სტატია ხელმისაწვდომია ელ. ვერსია 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 79/1 

6. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტრო: „ჯანდაცვის სისტემის ეფექტურობის 

შეფასების ანგარიში” თბილისი 2013 წ.  

7. საქართველოს კონსტიტუცია, თავი მე-2. საქართველოს 

კანონი “ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ”. 

8. საქართველოს კანონი “პაციენტის უფლებების შესახებ”. 

საქართველოს კანონი “საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 

შესახებ”.   

 

2.  

კიბერ 

უსაფრთხოება 

და საჯარო 

სტრუქტურები 

400492 

PUB024 

II

I

-

V

II

I 

არ გააჩნია 

 

ანდრია გოცირიძე  

ქიმიკოსის 

კვალიფიკაცია, 

მაგისტრთან 

გათანაბრებული/მოწ

ვეული ლექტორი 

 

შორენა დეკანოსიძე 

ტექნიკურ 

მეცნიერებათა 

კანდიდატი/მოწვეუ

ლი ლექტორი 

1) ანდრია გოცირიძე და ვლადიმერ სვანაძე, კიბერთავდაცვა; 

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/144787/1/Kibertavdac

va.pdf ხელმისაწვდომია წიგნის უფასო ელ. ვერსია. 

2) ხათუნა მშვიდობაძე, საქართველოს კიბერბარომეტრი, 

ანგარიში; 

http://gfsis.org/media/download/library/articles/Mshvidobadze

/Georgia%20Cyber%20Barometer%20Report%20Geo.pdf  

3) კიბერ თავდაცვა, კიბერუსაფრთხოების ბიურო, თბილისი 

2015;  

4) ლექტორის კონსპექტი 

5) საქართველოს კანონი ინფორმაციული უსაფრთხოების 

შესახებ; https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2162943  

ხელმისაწვდომია უფასო ელ. ვერსია. 

6) საქართველოს კიბერუსაფრთხოების სტრატეგიისა და 

საქართველოს კიბერუსაფრთხოების სტრატეგიის 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 80/1 

განხორციელების 2013–2015 წწ. სამოქმედო გეგმა; 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1923932  

ხელმისაწვდომია უფასო ელ. ვერსია. 

7) საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 

კიბერუსაფრთხოების პოლიტიკა და სამოქმედო გეგმა. 

http://csbd.gov.ge/politika.php?lang=ge  ხელმისაწვდომია 

უფასო ელ. ვერსია. 

3.   

შესავალი 

განათლების 

პოლიტიკაში  

400523 

PUB112 

II

I

-

V

II

I 

არ გააჩნია 

 

თამარ კაკუტია/ 

განათლების 

მეცნიერებათა 

დოქტორი,მოწვეული 

ლექტორი 

1. ჯონ დიუი, დემოკრატია და განათლება, 1916. 1-ლი 

ქართული გამოცემა თბ. 2010, ილიაუნი;   

2. უეინ კ. ჰოი, სესილ გ. მისკელი, განათლების სფეროს 

ადმინისტრირება: თეორია, კვლევა და პრაქტიკა, მე-6 

გამოცემა, 2007; 1-ლი ქართული გამოცემა თბ. 2010; 

ილიაუნი.  

3. კარლოს ალბერტოს ტორესი, დემოკრატია, განათლება და 

მულტიკულტურალიზმი, 1998; 1-ლი ქართული გამოცემა 

თბ. 2010; ილიაუნი  

4. საკვანძო კომპეტენციები მთელი სიცოცხლის მანძილზე 

სწავლისათვის - ევროპული ჩარჩო, ევროპარლამენტისა 

და ევროპული საბჭოს რეკომენდაციები, 2006წ., 

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი, თბილისი.  

4.   
კულტუროლოგ

ია 

400401 

PUB211 

II

I

-

V

არ გააჩნია 

ხათუნა ამაღლობელი 

ფილოსოფიის 

მეცნიერებათა 

კანდიდატი 

1. ა. ყულიჯანაშვილი. კულტუროლოგია. 2001     
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II

I 

/მოწვეული 

ლექტორი 

5.   

სახელმწიფოსა 

და სამართლის 

ისტორია 

400054 

LAW10

4 

II

I

-

V

II

I 

არ გააჩნია 

მალხაზ ჩახნაშვილი, 

პროფესორი, 

სამართლის 

დოქტორი, ასოც. 

პროფესორი / 

აფილირებული 

პროფესორი 

 

1. მარიამ ცაცანაშვილი, სახელმწიფოსა და სამართლის 

ზოგადი ისტორია (I ნაწილი), თსუ-ს იურიდიული 

ფაკულტეტი, თბილისი, 2013 წ. 

2. გიორგი ნადარეიშვილი,  სახელმწიფოსა და სამართლის 

ისტორია -თბილისი,2008 

6.  

 

 

მსოფლიო 

ეკონომიკის 

განვითარება 100090 

ECO405 

I

V

-

V

II

I 

არ გააჩნია 

 

რამაზ გერლიანი 

ეკონომიკის 

დოქტორი 

/მოწვეული 

ლექტორი 

 

 

1. ლექტორის მიერ შესრულებული თარგმანი - რონდო 

კამერონის  „მსოფლიო ეკონომიკის მოკლე ისტორია 

პალეოლითის ხანიდან დღემდე“, მესამე გამოცემა, 

ოქსფორდის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1997 
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7.  

ეკონომიკური 

ზრდა და 

განვითარება 

 

100086 

ECO401 

 

I

V

-

V

II

I 

ეკონომიკი

ს 

საფუძვლე

ბი 

მერაბ აბდალაძე 

ეკონომიკის 

დოქტორი 

/მოწვეული 

ლექტორი  

1. David N. Weil-- Economic Growth. Second Edition. Brown 

University. 2009. ლექტორი სტუდენტებს მიაწვდის 

აღნიშნული წიგნიდან განსახილველი მასალის ქართულ 

თარგმანს. 

 

8.  

ევროინტეგრაც

იის ეკონომიკა 

400150 

ECO411 

I

V

-

V

II

I 

ეკონომიკი

ს 

საფუძვლე

ბი 

მერაბ აბდალაძე 

ეკონომიკის 

დოქტორი 

/მოწვეული 

ლექტორი  

1. Willem Molle “The Economics of European Integration: 

Theory, Practice, Policy”. 5-th Edition. 2006. 

2. The Economics of the European Union. 4/E.2007. Oxford 

University Press. (Edited by Mike Artis and Frederick 

Nixson). 

ლექტორი სტუდენტებს მიაწვდის აღნიშნული წიგნიდან 

განსახილველი მასალის ქართულ თარგმანს. 

 

9.  

მონეტარული 

ეკონომიკა 101116 

ECO118 

I

V

-

V

მაკროეკონ

ომიკა 

რომან გოცირიძე 

ეკონომიკურ 

მეცნიერებათა 

კანდიდატი / 

1. კოვზანაძე ი., კონტრიძე გ., – „თანამედროვე საბანკო საქმე: 

თეორია და პრაქტიკა“, თბ., 2014 
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II

I 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

გიორგი ბაქრაძე 

ეკონომიკის 

მაგისტრი/მოწვეული 

ლექტორი 

10.  

 

 

 

მოლაპარაკებებ

ი და 

კონფლიქტების 

გადაწყვეტა 

100100 

IRP416 

I

V

-

V

II

I 

არ გააჩნია 

ტარიელ 

სიხარულიძე 

ფილოლოგიის 

დოქტორი. 

მოწვეული ლექტორი 

 

  

1. ლექტორის მიერ მომზადებული კონსპექტი 

სასწავლო მასალა ატვირთულია უნივერსიტეტის ვებ 

გვერდზე www.smart.ibsu.edu.ge 

11.  

 

ევროპული 

ინტეგრაციის 

პოლიტიკა 
400174 

INT313 

I

V

-

V

II

I 

საერთაშო

რისო 

ურთიერთ

ობების 

ისტორია 

გიზო ჭელიძე  

სოციალურ 

მეცნიერებათა 

მაგისტრი 

/მოწვეული 

ლექტორი 

1. დიკ ლეონარდი, (2002), “ევროკავშირის 

სახელმძღვანელო”; 

2. კახა გოგოლაშვილი და სერგი კაპანაძე, (2006), 

“ევროკავშირის ინსტიტუტები და პოლიტიკა”; 

3. კახა გოგოლაშვილი და სერგი კაპანაძე, (2007), 

„ევროკავშირის პოლიტიკა: მიმდინარე საკითხები“; 

4. სალექციო კურსის რიდერი;  

 

http://www.smart.ibsu.edu.ge/
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12.  

 

დიპლომატიურ

ი პროტოკოლი 

და ეტიკეტი 
100079 

INT314 

I

V

-

V

II

I 

არ გააჩნია 

ამირან კავაძე 

ბიოლოგიის 

მეცნიერებათა 

დოქტორი/ 

ასოცირებული 

პროფესორი 

(აფილირებული 

პროფესორი) 

 

1) ჰ. ჭიპაშვილი. დიპლომატიური სამზარეულო. 

2) 1961 წლის 18 აპრილის ვენის კონვენცია 

დიპლომატიური ურთიერთობების შესახებ. 

13.  

 

 

 

 

 

 

შედარებითი 

პოლიტიკა 

100088 

INT403 

I

V

-

V

II

I 

შესავალი 

პოლიტიკ

ურ 

პოლიტიკ

ური 

მეცნიერებ

ებში 

ნინო კერესელიძე 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

კანდიდატი/ასოცირე

ბული პროფესორი  

1. მაგშტადტი, თომას. გავიგოთ პოლიტიკა: იდეები, 
ინსტიტუტები და პრობლემები. თბილისი: ილიას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2011. 

2. მაცაბერიძე, მალხაზ. სამხრეთ კავკასიის შედარებითი 
პოლიტიკა. სალექციო კურსი. თბილისი, 2011. 

3. მაცაბერიძე, მალხაზ. არჩევნები და საზოგადოება. 
თბილისი: მეცნიერება, 2003. 

4. ნოდია, გია და დავით აფრასიძე, სუპერსაპრეზიდენტოდან 

საპარლამენტომდე: საკონსტიტუციო ცვლილებები 
საქართველოში. თბილისი: ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 2011. 

5. ნაკაშიძე, მალხაზ. ხელისუფლების განშტოებებთან 
პრეზიდენტის ურთიერთობის თავისებურებანი 
მმართველობის ნახევრად საპრეზიდენტო სისტემებში, 

თბილისი: თსუ, 2010. 
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6. ბიჭაშვილი, მამუკა. ლექციები პოლიტიკური ძალის 
თეორიაში. ღია საზოგადოება სოც. მეც. სერია. თბილისი: 

ნეკერი, 2001. 

7. სანიკიძე გიორგი და ნინო კიღურაძე. თანამედროვე 
საერთაშორისო ურთიერთობები. ღია საზოგადოება სოც. 

მეც. სერია. თბილისი: მერიდიანი, 2001. 

8. მაჭარაშვილი, ნანა. პოლიტიკის ანალიზი. თბილისი: ღია 

საზოგადოება სოც. მეც. სერია. თბილისი, 2006. 

14.  

 

 

 

 

საქართველოს 

საგარეო 

პოლიტიკა 400045 

INT106 

I

V

-

V

II

I 

არ გააჩნია 

ამირან კავაძე 

ბიოლოგიის 

მეცნიერებათა 

დოქტორი/ 

ასოცირებული 

პროფესორი 

(აფილირებული 

პროფესორი) 

 

გიორგი 

მჭედლიშვილი 

ისტორიის 

აკადემიური 

დოქტორი/ასოცირებ

ული პროფესორი 

 

1. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს წლიური 

ანგარიში 2013 (რამდენიმე ცალი ლექტორმა დაურიგა 

სტუდენტებს). ელექტრონულად ხელმისაწვდომია შემდეგ 

მისამართზე: 

http://mfa.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=768  

2. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს 

ოფიციალური ვებ-პორტალი www.mfa.gov.ge 

3. ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის 

საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ვებსაიტი 

http://www.eu-nato.gov.ge/en/nato 

http://mfa.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=768
http://www.mfa.gov.ge/
http://www.eu-nato.gov.ge/en/nato
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(აფილირებული 

პროფესორი) 

 

ნიკა ჩიტაძე 

პროფესორი 

პოლიტიკური და 

ეკონომიკური 

გეოგრაფიის 

დოქტორი/სრული  

პროფესორი 

(აფილირებული 

პროფესორი) 

15.  

კარიერული 

განვითარება 

100288 

MGT41

4 

I

V

-

V

II

I 

არ გააჩნია 

გოგა ბუჩაშვილი , 

განათლების 

მეცნიერებათა 

დოქტორი, 

ასოცირებული 

პროფესორი,  ( 

აფილირებული 

პროფესორი) 

1. Managing Your Career, Akudoviciute, A, et al. TEMPUS, 

Tbilisi, 2014-პროექტის ფარგლებში გადაითარგმნა 

აღნიშნული ინგლისური ლიტერატერატურა ქართულ 

ენაზე და მოიპოვება შზუ-ს ბიბლიოთეკაში 

 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 87/1 
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საერთაშორისო 

ურთიერთობებ

ის ისტორია 
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არ გააჩნია 

თამარ კიკნაძე 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

დოქტორი/მოწვეულ

ი ლექტორი 

 

1. „საერთაშორისო პოლიტიკა ვესტფალიიდან 

ბიპოლარული სისტემის დასასრულამდე“ - კორნელი 

კაკაჩია; 2011 

2. „დიპლომატიის ისტორია.  მე 19 საუკუნე“ - თორნიკე 

შარაშენიძე; 2013 

3. “ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი მსოფლიოში 

მშვიდობისა და სტაბილურობის მთავარი გარანტი“; 

ნიკა ჩიტაზე; თბილისი, 2008 წელი; 

4. „ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია 

1914-1945“ - თეიმურაზ პაპასქირი;  2011 - მეორე 

მსოფლიო ომი; 

5. თეიმურაზ პაპასქირი - ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების 

უახლესი ისტორია 

რიდერი: 

https://sites.google.com/site/tpapaskiri/teimurazpapaskiri%2

7spublications2 

6. ბრუს ჯენტლესონი - „ამერიკის საგარეო პოლიტიკა; 

არჩევნის დინამიკა 21 საუკუნეში“; დიუკის 

უნივერსიტეტი; 2015 

http://iliauni.edu.ge/ge/ajax/downloadFile/16398/%E1%83

%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98

%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E

https://sites.google.com/site/tpapaskiri/teimurazpapaskiri%27spublications2
https://sites.google.com/site/tpapaskiri/teimurazpapaskiri%27spublications2
http://iliauni.edu.ge/ge/ajax/downloadFile/16398/%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9D_%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90.pdf
http://iliauni.edu.ge/ge/ajax/downloadFile/16398/%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9D_%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90.pdf
http://iliauni.edu.ge/ge/ajax/downloadFile/16398/%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9D_%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90.pdf


 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 88/1 
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ცივილიზაციის 

ისტორია 300035 
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არ გააჩნია 

ეკა ავალიანი  

ისტორიის 

მეცნიერებათა 

დოქტორი/ 

პროფესორი 

(აფილირებული 

პროფესორი) 

 

გიორგი პაპუაშვილი 

ისტორიის 

დოქტორი/მოწვეულ

ი ლექტორი 

1) საქართველოს ისტორია(უძველესი დროიდან 

დღემდე)თბ.1996წ.რედ: 

ი.ანთელავა,მ.გაფრინდაშვილი,მ.ვაჩნაძე,გ.მელიქიშვილი,რ.მე

ტრეველი 

2) საქართველოს ისტორია,(უძველესი დროიდან XIX 

საუკუნემდე) თბ.  რედ. პროფ. ნ. ასათიანი 

3) საქართველოს ისტორია XX საუკუნე  თბ. 2003 წ. რედ. პროფ. 

ვ. გურული 

 

18.  

 

მსოფლიო 

ცივილიზაციის 

ისტორია 

300036 

HUM 

126   
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არ გააჩნია 

ეკა ავალიანი  

ისტორიის 

მეცნიერებათა 

დოქტორი/ 

პროფესორი 

1. პროფესორის კონსპექტი.  

2. ე.ავალიანი, ძველი ცივილიზაციების ფორმირება 

მახლობელ აღმოსავლეთსა და ცენტრალურ 

მედიტერანულ სამყაროში.თბილისის უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა,თბ., 2001. 

3. მ.სანაძე, შესავალი მსოფლიო ისტორიაში, საქართველოს 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბ., 2012. 

http://iliauni.edu.ge/ge/ajax/downloadFile/16398/%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9D_%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90.pdf
http://iliauni.edu.ge/ge/ajax/downloadFile/16398/%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9D_%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90.pdf
http://iliauni.edu.ge/ge/ajax/downloadFile/16398/%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9D_%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90.pdf
http://iliauni.edu.ge/ge/ajax/downloadFile/16398/%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9D_%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90.pdf


 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 89/1 

(აფილირებული 

პროფესორი) 

4. კულტუროლოგია, (ავტორთა კოლექტივი)  თსუ-ს 

გამომცემლობა, თბ., 2003. 
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ფსიქოლოგია 400382 
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არ გააჩნია 

კახი კოპალიანი  

ფსიქოლოგიის 

მეცნიერებათა 

დოქტორი/მოწვეულ

ი ლექტორი 

1. ფსიქოლოგიის საფუძვლები, შემდგენელი. ი. იმედაძე, 

თბილისი 2011. 

20.  

საერთაშორისო 

ორგანიზაციები 
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საერთშორ

ისო 

ურთიერთ

ობების 

ისტორია 

ნიკა ჩიტაძე 

 პოლიტიკური და 

ეკონომიკური 

გეოგრაფიის 

დოქტორი/ 

პროფესორი 

(აფილირებული 

პროფესორი)  

 

1. ზურაბ მარშანია. „საერთაშორისო ორგანიზაციები“. 

თბილისი. 2012 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 90/1 
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სოციალური 

პოლიტიკა 
400497 
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არ გააჩნია 

 

რამაზ გერლიანი 

ეკონომიკის 

დოქტორი 

/მოწვეული 

ლექტორი 

 

1. გელიტაშვილი ნ. ევროკავშირთან თავსებადი სოციალური 

დაცვის მოდელი საქართველოში. თბ., „მერიდიანი“, 2011. 

2. კლუმპი რ. ეკონომიკური პოლიტიკა. მიზნები, 

ინსტრუმენტები და ინსტიტუციები. თსუ-ს 

გამომცემლობა. 2013. 

3. ჰეინე პ. ეკონომიკური აზროვნება. II ტომი. თავისუფალი 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2011. 

4. ეკონომიკური პრობლემების  კვლევის ცენტრი  - 

„აღმოსავლეთ  პარტნიორობა“  და საქართველოს  

სოციალურ ეკონომიკური პოლიტიკა, თბილის  2011 წ. 

  

22.  
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არ გააჩნია 

ხატია 

მარკოზაშვილი. 

საჯარო 

მმართველობის 

დოქტორი/ ასისტენტ 

პროფესორი 

1. გრიერ ბუროუსი, ზაზა რუხაძე, მარინე კვაჭაძე, ლელა 

გაფრინდაშვილი, ლევან იზორია - დემოკრატია და 

მოქალაქეობა, საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო 

ფონდის წარმომადგენლობა საქართველოში, 2011.  

2. მ. მუსხელიშვილი, სამოქალაქო საზოგადოება, 

შედარებითი ანალიზი; თბილისი 2006  

3. გია ნოდია - სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება 

საქართველოში: მიღწევები და გამოწვევები; თბილისი, 

2005 წ.  

4. სამოქალაქო საზოგადოება, ალმანახი; სამოქალაქო 

საზოგადოების ინსტიტუტი, თბილისი 2014 

5. არისტოტელე - პოლიტიკა 

6. თომას ჰობსი - “ლევიათანი” 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 91/1 

სამოქალაქო 

საზოგადოების 

საფუძვლები 

 

7. ჯონ ლოკი – “ორი ტრაქტატი მმართველობის შესახებ” 

(მეორე ტრაქტატი)  

8. ჟან ჟაკ რუსო - „საზოგადოებრივი ხელშეკრულება“ 

9. ალექსის დე ტოკვილი - „დემოკრატია ამერიკაში“ 

10. ვაცლავ ჰაველი - „ძალა უძალოთა“ 

11. Douglas O. Linder - The Pentagon Papers (Daniel Ellsberg Trial): 

An Account – 2011 

12. იაკობ გოგებაშვილი - დაბალი ღობე ერთა შორის; 

პატრიოტიზმზე ; სამოქალაქო საზოგადოება, ალმანახი; 

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი, თბილისი 

2014.გვ: 41-47 

13. ვაჟა-ფშაველა - „კოსმოპოლიტიზმი და პატრიოტიზმი“; 

„რა არის თავისუფლება?“ „სადღეისო წერილი 

მეგობართან“; „რას ჰქვიან თავისუფლება?“სამოქალაქო 

საზოგადოება, ალმანახი; სამოქალაქო საზოგადოების 

ინსტიტუტი, თბილისი 2014.გვ: 47-59 

14. ილია ჭავჭავაძე - „კანონის წინაშე თანასწორობა 

საზოგადოების წესიერი აგებულების საფუძლის 

ქვაკუთხედია“, პროვინციალური გაზეთები“, „რა 

გითხრათ, რით გაგახაროთ...“, „რა არის თავისუფლება“, 

„დედათა საქმე“, „დედათა ემანსიპაციის 

შესახებ“;სამოქალაქო საზოგადოება, ალმანახი; 
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სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი, თბილისი 

2014.გვ: 123-135 

15. მიხეილ ჯავახიშვილი - „დამოუკიდებელი სასამართლო“, 

„ქალთა მოძრაობის ისტორიიდგან“; სამოქალაქო 

საზოგადოება, ალმანახი; სამოქალაქო საზოგადოების 

ინსტიტუტი, თბილისი 2014.გვ: 135-145 

16. ზაალ ანდრონიკაშვილი, თამარ გურჩიანი, ნინო რობაქიძე, 

გია ნოდია - მოქალაქის როლი პოლიტიკაში - რას ნიშნავს 

სამოქალაქო აქტივიზმი; 22 მარტი, 2012.  

17. ქეთი ხუციშვილი - არსებობს თუ არა დღეს საქართველოში 

სამოქალაქო საზოგადოება? 4 ოქტომბერი, 2010 

23.  

საერთაშორისო 

საჯარო 

სამართალი 
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არ გააჩნია 

მალხაზ ჩახნაშვილი  

სამართლის 

დოქტორი/ასოცირებ

ული პროფესორი  

 

ნიკო თათულაშვილი 

სამართლის 

დოქტორი/მოწვეულ

ი ლექტორი 

 

1. იან ბრაუნლი, საერთაშორისო საჯარო სამართლის 

პრიციპები, მეშვიდე გამოცემა, საია, 2010 წელი. 

2. ლევან ალექსიძე, თანამედროვე საერთაშორისო 

სამართალი, 2014 წელი. 

3. აკეჰარსტის თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი, 

პიტერ მალანჩუკი, 2005 წელი. 

4. ხათუნა ბურკაძე, ძალის გამოყენების სამართლებრივი 

ასპექტები საერთაშორისო სამართალში, 2012 წელი. 

5. rogor ganimarteba termini ^"SeiaraRebuli konfliqti" saerTaSoriso 

humanitarul samarTalSi? wiTeli jvris saerTaSoriso komitetი, 

სამართლებრივი მოსაზრება, 2008 
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ანა დოლიძე 

სამართლის 

დოქტორი 

/ასოცირებული 

პროფესორი 

 

წელი,https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty_law/Armed%20conf

lict%20IHL.pdf 

6. საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის 

იმპლემენტაცია: კანონიდან მოქმედებამდე, საერთაშორისო 

ჰუმანიტარული სამართლის საკონსულტაციო სამსახური, 

2002 წელი, 

https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty_law/Implementation.pdf 

24.  
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ირაკლი ჩხაიძე 

კულტუროლოგიის 

დოქტორი/მოწვეულ

ი ლექტორი 

1. კულტუროლოგია (კულტურის ისტორია და თეორია). თსუ 

გამომც., თბ., 2003. 

2. კორნელი ს. რელიგია როგორც ფაქტორი კავკასიის 

კონფლიქტებში. // ჟურნ.: “ცივილიზაციური ძიებანი”, # 1, 

თბ., 2003. 

3. ჩიქოვანი ნ. საქართველოს კულტურული რაობა და 

ცივილიზაციური კუთვნილება ცივილიზაციათა თეორიის 

კონტექსტში. თბ., 2005. 

4. ჰანთინგტონი ს. ცივილიზაციათა შეჯახება? თბ., 1996. 

5. Barnard A. History and Theory of Anthropology, Cambridge.1 

6. Hall S. Who needs Identity. // Questions of cultural Identity. Ed. 

by Stuart Hall and Paul du Gay. London-New Delhi, 2005. 

7. Hall S. Cultural Studies and its Theoretical Legacies. // Cultural 

Stidues Reader. Ed. by Simon During. Routledge, 2007, pp.33-45. 

8. Keesing R.M., Strathern A.J. Cultural Anthropology: a 

Contemporary Perspective. 

 
1 
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9. Kottak C.F., Cultural Anthropology. Eighth edition. 2000. 

10. Kuper A. Culture. The Anthropologists’ Account. Harvard 

University Press, 2000. 

11. Moore H.L. Anthropological Theory at the Turn of the Century. 

// Anthropological Theory Today. Ed. by Henrietta L.Moore. 

2000. 

12. Sardar Z., Van Loon B. Introducing Cultural Studies. N.Y., 1998. 

a. Woodward K. Concepts Identity and Difference  in 

Identity and Difference, Ed. by K. Woodward, Sage, 

2002, pp. 1-19. 

13. Kakitelashvili K., Toria M. Identity, Similarity and Difference as 

Factors for Intercultural Dialogue. Round Table “Caucasus: 

Perspective of Intercultural Dialogue”, Tbilisi, 21-22, 2007. 

ყველა უცხოენოვანი მასალის შესაბამისი ნაწილის ქართული 

თარგმანი იხ. სასწავლო კურსის რიდერში. 

25.  

შესავალი 
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ხატია 

მარკოზაშვილი. 

საჯარო 

მმართველობის 

დოქტორი/ ასისტენტ 

პროფესორი 

1. ნ.მაჭარაშვილი,  სახელმძღვანელო         (ხელნაწერის 

უფლებით) ფონდ “ღია  საზოგადოება -  საქართველოს” 

სოციალურ მეცნიერებათა მხარდაჭერის პროგრამის 

ფარგლებში მომზადებულ კურსზე – “პოლიტიკის 

ანალიზში”. 

2. პრაქტიკული გზამკვლევი პოლიტიკის ანალიზში: 

რვასაფეხურიანი მიდგომა პრობლემათა ეფექტიანი 

მოგვარებისათვის. იუჯინ ბარდახი; მთარგმნელი: ირაკლი 

გაბრიაძე; მთ. რედ.: ვაჟა სალამაძე, 2002  
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3. სიტუაციური სავარჯიშოების კრებული პოლიტიკის 

ანალიზის შემსწავლელთათვის, თბილისი. 2002 

26.  
პროფესიული 

ინგლისური 3  

 

400628 

PUB033 

 

IV-

VII
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პროფესიუ

ლი 

ინგლისურ

ი II 

 

ტატიანა ვეფხვაძე  

მაგისტრი საშუალო 

სკოლის ინგლისური 

ენის მასწავლებლის 

კვალიფიკაციით 

/დოქტორანტი/ 

მოწვეული ლექტორი 

 

 

1. Public Management and Administration Owen E. Hughes 

2. English for Public Administration by О.В. Добролет, А.Р. 

Жорова 

3. Article : Traditional Public Administration VS New Public 

Management, James P. Pfiffner George Mason University pp. 1-

6 

http://pfiffner.gmu.edu/files/pdfs/Book_Chapters/NewPublicM

gt.doc.pdf  

4. English for negotiating by Charles La fond. Sheila Vine, Birgit 

Welch 

5. Speech by Robert F. Kennedy : “Mindless Menace of Violence’’ 

http://www.jfklibrary.org/Research/Research-Aids/Ready-

Reference/RFK-Speeches/Remarks-of-Senator-Robert-F-

Kennedy-to-the-Cleveland-City-Club-Cleveland-Ohio-April-

5-1968.aspx  

6. HUMAN RIGHTS: A Basic Handbook for UN Staff 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HRhandbooke

n.pdf pp 9-17 

7. Law by Virginia Evans and Jenny Dooley 

http://www.freebook11.com/wp-

content/uploads/2016/04/English-for-Law.pdf    

http://pfiffner.gmu.edu/files/pdfs/Book_Chapters/NewPublicMgt.doc.pdf
http://pfiffner.gmu.edu/files/pdfs/Book_Chapters/NewPublicMgt.doc.pdf
http://www.jfklibrary.org/Research/Research-Aids/Ready-Reference/RFK-Speeches/Remarks-of-Senator-Robert-F-Kennedy-to-the-Cleveland-City-Club-Cleveland-Ohio-April-5-1968.aspx
http://www.jfklibrary.org/Research/Research-Aids/Ready-Reference/RFK-Speeches/Remarks-of-Senator-Robert-F-Kennedy-to-the-Cleveland-City-Club-Cleveland-Ohio-April-5-1968.aspx
http://www.jfklibrary.org/Research/Research-Aids/Ready-Reference/RFK-Speeches/Remarks-of-Senator-Robert-F-Kennedy-to-the-Cleveland-City-Club-Cleveland-Ohio-April-5-1968.aspx
http://www.jfklibrary.org/Research/Research-Aids/Ready-Reference/RFK-Speeches/Remarks-of-Senator-Robert-F-Kennedy-to-the-Cleveland-City-Club-Cleveland-Ohio-April-5-1968.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HRhandbooken.pdf%20pp%209-17
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HRhandbooken.pdf%20pp%209-17
http://www.freebook11.com/wp-content/uploads/2016/04/English-for-Law.pdf
http://www.freebook11.com/wp-content/uploads/2016/04/English-for-Law.pdf
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 საჯარო 

ფინანსები

ს მართვა, 

სახელმწი

ფო 

უწყებების 

ბიუჯეტის 

დაგეგმვა 

შალვა ჯულაყიძე 

ეკონომიკის 

დოქტორი/მოწვეულ

ი ლექტორი 

1. სახელმწიფო შესყიდვების ადმინისტრირება - 

ლექტორის მიერ მომზადებული ლექციების კურსი 

2. სახელმწიფო ქონების მართვა - ლექტორის მიერ 

მომზადებული ლექციების კურსი 

 

28.  
პროფესიული 
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პროფესიუ

ლი 

ინგლისურ

ი 3  

ტატიანა ვეფხვაძე  

მაგისტრი საშუალო 

სკოლის ინგლისური 

ენის მასწავლებლის 

კვალიფიკაციით 

/დოქტორანტი/ 

მოწვეული ლექტორი 

 

1. Public Management and Administration Owen E. Hughes 

2. English for Public Administration by О.В. Добролет, А.Р. 

Жорова 

3. Article : Traditional Public Administration VS New Public 

Management, James P. Pfiffner George Mason University 

pp. 1-6 

http://pfiffner.gmu.edu/files/pdfs/Book_Chapters/NewPubli

cMgt.doc.pdf  

4. English for negotiating by Charles La fond. Sheila Vine, 

Birgit Welch 

5. Speech by Robert F. Kennedy : “Mindless Menace of 

Violence’’ http://www.jfklibrary.org/Research/Research-

http://pfiffner.gmu.edu/files/pdfs/Book_Chapters/NewPublicMgt.doc.pdf
http://pfiffner.gmu.edu/files/pdfs/Book_Chapters/NewPublicMgt.doc.pdf
http://www.jfklibrary.org/Research/Research-Aids/Ready-Reference/RFK-Speeches/Remarks-of-Senator-Robert-F-Kennedy-to-the-Cleveland-City-Club-Cleveland-Ohio-April-5-1968.aspx
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Aids/Ready-Reference/RFK-Speeches/Remarks-of-Senator-

Robert-F-Kennedy-to-the-Cleveland-City-Club-Cleveland-

Ohio-April-5-1968.aspx  

6. HUMAN RIGHTS: A Basic Handbook for UN Staff 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HRhandboo

ken.pdf pp 9-17 

7. Law by Virginia Evans and Jenny Dooley 

http://www.freebook11.com/wp-

content/uploads/2016/04/English-for-Law.pdf    
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ეკონომიკა
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შორენა კახიძე  
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http://www.jfklibrary.org/Research/Research-Aids/Ready-Reference/RFK-Speeches/Remarks-of-Senator-Robert-F-Kennedy-to-the-Cleveland-City-Club-Cleveland-Ohio-April-5-1968.aspx
http://www.jfklibrary.org/Research/Research-Aids/Ready-Reference/RFK-Speeches/Remarks-of-Senator-Robert-F-Kennedy-to-the-Cleveland-City-Club-Cleveland-Ohio-April-5-1968.aspx
http://www.jfklibrary.org/Research/Research-Aids/Ready-Reference/RFK-Speeches/Remarks-of-Senator-Robert-F-Kennedy-to-the-Cleveland-City-Club-Cleveland-Ohio-April-5-1968.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HRhandbooken.pdf%20pp%209-17
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HRhandbooken.pdf%20pp%209-17
http://www.freebook11.com/wp-content/uploads/2016/04/English-for-Law.pdf
http://www.freebook11.com/wp-content/uploads/2016/04/English-for-Law.pdf
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შორენა დეკანოსიძე 

ტექნიკურ 

მეცნიერებათა 

დოქტორი/მოწვეულ

ი ლექტორი 

 

ჰენდაუთები სტუდენტებს დაურიგდებათ ლექციებზე 

 

31.  

ლიდერობა 

საჯარო 

სამსახურში 
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ნინო წერეთელი 

ინჟინერ-

ეკონომისტი, 

მაგისტრი. 

დოქტორანტი/მოწვე

ული ლექტორი 

John C. Maxwell  ‘Laws of Leadership’ T, Nelson publishers 

Nashville-1998 

ლიდერობა-ქრისტოფერ კოლენდა 

32.  

ელექტრონული 
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თამარ ლომინაძე 

მათემატიკის 

მეცნიერებათა 

მაგისტრი/მოწვეული 

ლექტორი 

ნინო წერეთელი 

 “საქართველოს კანონი ინფორმაციული 

უსაფრთხოების შესახებ”,  

- კიბერ თავდაცვა, კიბერუსაფრთხოების ბიურო, 

თბილისი 2015 - ანდრია გოცირიძე და ვლადიმერ 

სვანაძე, კიბერთავდაცვა.  

კიბერუსაფრთხოების ახალი გამოწვევები და 

საქართველო. 
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ინჟინერ-

ეკონომისტი, 

მაგისტრი. 

დოქტორანტი/ 

მოწვეული ლექტორი 
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გიორგი ქოჩიშვილი 

საჯარო 

ადმინისტრირების 

დოქტორი 

• აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები 

(www.saras.gov.ge); 

• ლ. საბაური, „აუდიტის საერთაშორისო 

სტანდარტები“, თბილისი, 2016 წელი; 

• გ. სახოკია, ქ. ანანიძე, „ბუღალტრული აღრიცხვა 

და აუდიტი“, თბილისი, 2018 წელი, მე-5 გამოცემა; 

• შიდა აუდიტის მეთოდოლოგია - საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტროს ჰარმონიზაციის ცენტრი, 2015 

წელი 

34.  

სახელმწიფო 

მართვა და 

ადმინისტრირე
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ალექსი ჩიკვაიძე 

სამართლის 

მაგისტრი 

1. სამშენებლო სამართალი, პაატა ტურავა, კობა 

ყალიჩავა, 2020 წელი; 

2. სამშენებლო სამართლის ძირითადი ცნებები და 

ინსტიტუტები, 2009 წელი, პ. ტურავა; 

3. მშენებლობის სამართალი, 2016 წელი. კობა 

ყალიჩავა; 

4. სამშენებლო საქმიანობის დასაშვებობის 

კონტროლი საქართველოში, ჟურნ ადმინისტრაციული 

სამართალი,  2016, კობა ყალიჩავა; 
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არ გააჩნია 

ვახტანგ სურგულაძე 

ჯანდაცვის მაგისტრი 

 გიორგი გიგოლაშვილი, სადაზღვევო საქმე. 

თბილისი 2010; 

 Management and Regulation of Pension Schemes, 

              Nicholas Morris (University of Oxford, UK),  

 The Political Economy of Pension Policy Reversal in 

Post-Communist Countries Sarah  Wilson Sokhey 

(University of Colorado Boulder) 

 .თენგიზ ვერულავა, ჯანდაცვის ეკონომიკა და 

დაზღვევა, 2009 

 https://pensions.ge/ 

 www.moh gov.ge 

36.  

 

შესავალი 

სამოქალაქო 

სამართალში 
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არ გააჩნია 

ქეთევან ქოქრაშვილი 

სამართლის 

დოქტორი 

1. ლ. ჭანტურია – სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი, 

თბ. 2011 წ. 

file:///C:/Users/user/Downloads/chantura.pdf  

2. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი I. 

თბ. 2017http://ewmi-

prolog.org/images/files/9994CCCvol1.pdf 

3. კერესელიძე დ., კერძო სამართლის უზოგადესი სისტემური 

ცნებები. თბ. 2009 

4. ავტორთა კოლექტივი სამოქალაქო სამართლის ზოგადი 

ნაწილი. კაზუსების კრებული. 

about:blank
http://ewmi-prolog.org/images/files/9994CCCvol1.pdf
http://ewmi-prolog.org/images/files/9994CCCvol1.pdf
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თბ.2017http://lawlibrary.info/ge/books/giz2017-ge-

case_book_civil_code_general_part.pdf 

5. ავტორთა კოლექტივი, სავარჯიშოები სამოქალაქო 

სამართლის ზოგად ნაწილსა და სანივთო სამართალში, თბ. 

2014. 

37.  

არასრულწლოვ

ან 
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სამართლი

ს 

საფუძვლე

ბი 

ირინა იმერლიშვილი 

სამართლის 

დოქტორი 

1. კონვენცია ბავშვის უფლებების შესახებ (1989 წ.) 

2. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 

საკანონმდებლო რეფორმის სახელმძღვანელო 

მითითებები, ქეროლინ ჰამილტონი, გაეროს ბავშვთა 

ფონდი (2011); 

3. ბავშვის უფლებები საერთაშორისო სამართალში; 

ნევენა ვუჩკოვიჩ-საჰოვიჩი, იაპ დოეკი, ჟან ცერმატენი 

(2012 );  

4. საქართველოს არასრულწლოვანთა 

მართლმსაჯულების კოდექსი (2015 ); 

5. საქართველოს ბავშვის უფლებათა კოდექსი (2019 

); 

6. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება   

№120 არასრულწლოვნის მიმართ 

განრიდების/განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის 

გამოყენების წესისა და მხარეებს შორის გასაფორმებელი 

ხელშეკრულების ძირითადი პირობების დამტკიცების 

შესახებ (2016 წ) 

http://lawlibrary.info/ge/books/giz2017-ge-case_book_civil_code_general_part.pdf
http://lawlibrary.info/ge/books/giz2017-ge-case_book_civil_code_general_part.pdf
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7. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის, 

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრისა და 

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

მინისტრის ერთობლივი ბრძანება №132/№95/ №23  

ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების 

მეთოდოლოგიის, წესისა და სტანდარტის განსაზღვრის 

შესახებ (2016 წ) 

8. გაეროს ბავშვთა ფონდი - სასწავლო მოდული 

მართლმსაჯულების სისტემაში მოხვედრილ 

მოზარდებთან მომუშავე პროფესიონალებისთვის - 

მოზარდებთან მუშაობის თავისებურებები - 

ფსიქოლოგიური საკითხები - მ.ცირამუა (2015); 

9. გაეროს მინიმალური სტანდარტული წესები 

არასრულწლოანთა მიმართ მართლმსაჯულების 

განხორციელების შესახებ (ე.წ. ,,პეკინური 

წესები“)(1985); 

10. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 

გადაწყვეტილებები, გაეროს ბავშვთა ფონდი (2013); 

11. საქართველოს მთავრობის დადგენილება #681 

არასრულწლოვანთა რეფერირების წესის დამტკიცების 

შესახებ (2019 წ) 

12. გაეროს სახელმძღვანელო პრინციპები 

არასრულწლოვანთა შორის დანაშაულის თავიდან 

აცილების შესახებ (რიადის სახემძღვანელო 

პრინციპები); 
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13. ძალადობის მსხვერპლი ბავშვებისთვის 

ფსიქოლოგიურ-სოციალური მომსახურების ცენტრის 

კონცეფციის მოწონების შესახებ საქართველოს 

მთავრობის განკარგულება # 1825, (2020 წ) 

14. მომიყევი რა მოხდა - დაზარალებული და მოწმე 

ბავშვების დაკითხვა/გამოკითხვა, ე. თავართქილაძე, ქ. 

მარგალიტაძე, ქ. დავითაშვილი, (2014) 

38.  
ეკონომიკური 

უსაფრთხოება 
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I 

ეკონომიკი

ს 

საფუძვლე

ბი 

 

ზურაბ გარაყანიძე 

 

ეკონომიკის 

დოქტორი 

(აფილირებული 

პროფესორი) 

1. ოთინაშვილი რ., ეკონომიკური უსაფრთხოება, 

ანალიზის ანტიკრიმინალური ასპექტები, თბილისი: 

სტუ, 2005.-440გვ. სტუ–ს ბიბლიოთეკის შიფრი: 

330.101.54 (02) 

2. მაღლაკელიძე თ., ეკონომიკური უსაფრთხოება, 

საგამომცემლო ფირმა „სიახლე“, თბ.,2002წ.-304გვ. სტუ–

ს ბიბლიოთეკის შიფრი: 338.2/18 

3. ოთინაშვილი რ. საქართველოს ეკონომიკა. 

სახელმძღვანელო. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური 

უნივერსიტეტი“, თბილისი 2012წ. 556 გვ.სტუ–ს 

ბიბლიოთეკის შიფრი: M-69889/1-10; 

4. ბერულავა გ., მელიქაძე ნ., საქართველოს 

მთავრობის ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკის 

უსაფრთხოების ასპექტის გაძლიერება. თბ., 2007წ. 

შიფრი: 330.101.54 (02) 
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ეთიკა და 

ქცევის ზოგადი 

წესები საჯარო 

სამსახურში 
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არ გააჩნია 

გუჯა მაკლათია 

სამართლის 

მაგისტრი 

დოქტორანტი, 

მოწვეული ლექტორი 

• საქართველოს მთავრობის დადგენილება 

„საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფციის 

დამტკიცებისა და მასთან დაკავშირებული ზოგიერთი 

ღონისძიების შესახებ“ 2014 წ. 

• "საჯარო დაწესებულებაში ეთიკისა და ქცევის 

ზოგადი წესების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს 

მთავრობის დადგენილების კომენტარები 2018 წ.; 

• „ეთიკა და ქცევის ზოგადი წესები საჯარო 

სამსახურში“ პრაქტიკული სახელმძღვანელო, მესამე 

გამოცემა 2017 წ.; 

• „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა 

შეუთავსებლობა“ გზამკლევი 2018 წ.; 

• „მართვა და ლიდერობა საჯარო სამსახურში“ 

2020 წ.; 

• „საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის 

შესახებ“ კომენტარები 2018 წ. 
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მონიტორინგი 

და შეფასება 

საჯარო 

სამსახურში 

PUB355 

I

V

-

V

II

I 

არ 

გააჩანია 

გიორგი ქოჩიშვილი 

საჯარო 

ადმინისტრირების 

დოქტორი 

4. საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 ივლისის 

N1015 განკარგულება „შიდა აუდიტის სტანდარტების 

დამტკიცების შესახებ“; 

5. საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 ივლისის 

N1015 განკარგულება „შიდა აუდიტის მეთოდოლოგიის 

დამტკიცების შესახებ“; 

6. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 20 

დეკემბრის N629 დადგენილება „პოლიტიკის 

დოკუმენტების შემუშავების, მონიტორინგისა და 

შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ“; 

7. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 30 

დეკემბრის N629 დადგენილება “პოლიტიკის დაგეგმვის 

დოკუმენტის „პოლიტიკის დაგეგმვის 

სახელმძღვანელოს“ დამტკიცების თაობაზე”; 

8. საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 20 აპრილის 

N200 დადგენილება „საჯარო დაწესებულებაში ეთიკისა 

და ქცევის ზოგადი წესების განსაზღვრის შესახებ“; 

9. საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 28 აპრილის 

N208 დადგენილება „პროფესიული საჯარო მოხელის 

შეფასების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“. 
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40.  

შესავალი 

სახელმწიფო 

თავდაცვის 

მართვაში 
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არ გააჩნია 

ვეფხვია 

გრიგალაშვილი 

საჯარო 

ადმინისტრირების 

დოქტორი 

• ბუკურ-მარკუ, ჰარი;. ფლური, ფილიპ;, ტაგარევი, 

თოდორ  თავდაცვის მენეჯმენტი: შესავალი. ჟენევა,  

2013; 

• გია ნოდია, დავით დარჩიაშვილი,  სამხედრო-

სამოქალაქო ურთიერთობები : თეორიული საკითხები 

და საქართველოს მაგალითი, მშვიდობის, 

დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური 

ინსტიტუტი, თბილისი, 2000; 

41.  

საჯარო 

სერვისების 

მარკეტინგი 
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პროფესიუ

ლი 

ინგლისურ

ი 1 

ნინო ჯოჯუა, 

ბიზნესის 

ადმინისტრირების 

დოქტორი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

● რიდერი “საჯარო სექტორის მარკეტინგი” 

● კოტლერი, არმსტრონგი - "მარკეტინგის 

საფუძვლები" - ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 

მეთოთხმეტე გამოცემა,2015 წელი  

Debra Z. Basil, Michael D. Basil.  Social Marketing in Action: 

Cases from Around the World. Springer Nature Switzerland 

AG 2019 

https://www.academia.edu/43712176/Springer_Texts_in_Bu

siness_and_Economics_Social_Marketing_in_Action_Cases_

from_Around_the_World 
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42.  

რისკების 

მართვა საჯარო 

სამსახურში 
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არ გააჩნია 

მოწვეული 

ლექტორი, 

სამართლის 

მაგისტრი 

დავით ხარაშვილი 

1. ლექტორის რიდერი (პრეზენტაციის სლაიდები და 

საკითხავი მასალა); 

2. Erik W. Larson, Clifford F. Gray, Project Management, The 

Managerial Process 7E; 

3. ISO Guide 73:2009 (Risk Management Vocabulary); 

4. ISO 31000:2018; 

5. ISO 31010:2009; 

6. Chartered Institute of Internal Auditors, COSO ERM 2017 

update. 

7. ,,სახელმწიფო სექტორში რისკის მართვის 

სახელმძღვანელოს დამტკიცების შესახებ’’ 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 30 

დეკემბრის N644 ბრძანება, პირველი პუნქტი (რისკის 

არსი და მისი განსაზღვრება), ცხრილი N5 (რისკის 

კატეგორიები); 

 


