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თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის სოციალური მეცნიერებების სამაგისტრო პროგრამა 
სწავლების მეორე საფეხურია. 
სოციალური მეცნიერებების სამაგისტრო პროგრამა სწავლებასა და კვლევაზე ორიენტირებული 
პროგრამაა, რაც ეხმიანება ევროპა 2020 სტრატეგიას უმაღლესი განათლების მოდერნიზაციის 
კუთხით. 
პროგრამის კურიკულუმი შედგენილია, იმდაგვარად რომ მაგისტრანტისთვის მაქსიმალურად 
შესაძლებელი იყოს საკუთარი ინტერესების მიხედვით წარმართოს სასწავლო პროცესი. 
სამაგისტრო პროგრამის დიდი ნაწილი ეთმობა ინდივიდუალურ მუშაობას, რომელსაც სტუდენტი 
აწარმოებს სამეცნიერო ხელმძღვანელის ინსტრუქტაჟით. 
სამაგისტრო პროგრამის სასწავლო კომპონენტი უზრუნველყოფს მაგისტრანტის კვლევის მაღალ 
დონეზე ჩატარებისათვის, სათანადო მეთოდოლოგიური მომზადებითა და დარგობრივი 
ინსტრუმენტებით მასტარნტის აღჭურვით. 
ამავდროულად, სოციალური მეცნიერებების სამაგისტრო პროგრამა ორიენტირებულია 
მაგისტრანტებში იმ აუცილებელი უნარ–ჩვევების გამომუშავებაზე, რომელიც მნიშვნელოვანია 
ერთი მხრივ სამეცნიერო მუშაობის დოქტორანტურაში გაგრძელებისთვის და მეორე მხრივ,  
თანამედროვე შრომის ბაზარზე წარმატებული კარიერისათვის. 
 
სამაგისტრო პროგრამის მიზანი 
 
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის სოციალური მეცნიერებების სამაგისტრო პროგრამის 
მიზანია:  
 

• სოციალურ მეცნიერებებში ღრმა და სისტემური ცოდნის მიცემა; 
• სოციალურ მეცნიერებებში, სამაგისტრო დონეზე, ხარისხიანი კვლევების ინიცირება, 

რომელთა უფრო მაღალ დონეზე ან ფართო მასშტაბით გავრცობა პოტენციურად 
შესაძლებელი იქნება;  

• სოციალურ მეცნიერებებში მაღალი დონის მაგისტრანტების მომზადება რომლებიც 
შეძლებენ წამყვან სადოქტორო პროგრამებზე კვლევის გაგრძელებას და/ან სამუშაო ბაზარზე 
წარმატებულად დასაქმებას. 

 
დასახული მიზნების მისაღწევად სამაგისტრო პროგრამა მაგისტრანტს: 
 

• ეხმარება ხელმძღვანელის შერჩევასა და კვლევის ორგანიზებაში; 
• სთავაზობს კვლევის მაღალ დონეზე ჩატარებისათვის საჭირო მეთოდოლოგიურ და 

თეორიულ ცოდნას; 
• უქმნის სათანადო გარემოს სამუშაოს ეფექტიანი შესრულებისათვის (სამუშაო სივრცე, 

კომპიუტერული ტექნიკით აღჭურვა, ბიბლიოთეკა, ელექტრონული ბიბლიოთეკა, 
საერთაშორისო კავშირები). 

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის მიზანია სწავლების ყველა საფეხურზე, მათ შორის, 
მაგისტრატურის დონეზე შექმნას სწავლის, სწავლებისა და კვლევის ისეთი გარემო, რომელიც 
საუკეთესო იქნება საქართველოში და მისაწვდომი გამორჩეული ახალგაზრდებისთვის.  
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სამაგისტრო პროგრამაზე მიღება 
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სოციალური მეცნიერებების სამაგისტრო პროგრამაზე დაიშვება პირი, რომელსაც აქვს ბაკალავრის 
კვალიფიკაცია. სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვა ხდება კანონმდებლობით დადგენილი  და 
უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი წესით. 
სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვისთვის აუცილებელია მაგისტრანტრობის კანდიდატმა 
წარმატებით ჩააბაროს საერთო სამაგისტრო გამოცდები, აგრეთვე უნივერსიტეტის მიერ 
დადგენილი შიდა გამოცდები.  
საგანმანათლებლო პროგრამაზე პირი შეიძლება ჩაირიცხოს ასევე მობილობის წესით, 
კანონმდებლობით დადგენილი რეგულაციების გათვალისწინებით.  
საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლა 
დასაშვებია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით და 
დადგენილ ვადებში: 
ა) მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს შესაბამისი 
უმაღლესი განათლების აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 
ბ) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის (გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო 
პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე 
სტუდენტებისა), რომლებიც სწავლობენ/სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ 
კრედიტები/კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებული 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მაგისტრატურაში; 
გ) საქართველოს მოქალაქეებისათვის (გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო 
პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე 
სტუდენტებისა), რომლებიც საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ 
განსაზღვრული ვადით ცხოვრობენ/ცხოვრობდნენ, სწავლობენ/სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ 
კრედიტები/კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებული 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მაგისტრატურაში; 
დ) მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის, რომლებიც უმაღლეს საგანმანათლებლო 
დაწესებულებაში ჩაირიცხნენ უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის 52-ე მუხლის 
მე-3 პუნქტით დადგენილი წესით.მაგისტრანტობის კანდიდატს ინგლისური ენის ცოდნა 
მოეთხოვება B2 დონეზე. თუ მაგისტრანტობის კანდიდატს არ აქვს B2 დონეზე ინგლისური ენის 
ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს მისთვის გამოცდის 
ჩატარებას. 
 
 
რესურსები 
 
სამაგისტრო პროგრამის განხორციელებაში მონაწილეობენ თბილისის თავისუფალი 
უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი, აგრეთვე მოწვეული პერსონალი. მაგისტრანტისთვის 
ხელმისაწვდომია თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტში არსებული ყველა რესურსი: 
ბიბლიოთეკა, ელექტრონული ბაზები, კვლევითი ცენტრები. 
 
სამაგისტრო პროგრამის სწავლის შედეგები 
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კურსდამთავრებულს აქვს შემდეგი დარგობრივი და ზოგადი კომპეტენციები: 

ცოდნა და გაცნობიერება: 
• სხვადასხვა პოლიტიკური სისტემების შესახებ ღრმა და სისტემური ცოდნა; 
• ახლო და შორეული აღმოსავლეთის ქვეყნების პოლიტიკური წყობის ცოდნა; 
• დასავლური პოლიტიკური კულტურის და ისტორიის ცოდნა; 
• შედარებითი პოლიტიკის მიმართულებით სწავლების მეთოდების ცოდნა; 
• კონსტიტუციონალიზმის იდეის და საფუძვლების ფუნდამენტური ცოდნა; 
• თანამედროვე პოლიტიკური თეორიების ცოდნა;  
• საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიის ცოდნა. 

 
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

• შედარებით პოლიტიკაში თეორიული/თვისობრივი კვლევის ჩატარების უნარი, უახლესი 
მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით; 

• ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინირ გარემოში მოქმედების უნარი; 
• შედარებითი პოლიტიკის სფეროს თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზის, კვლევის და 

თეორიის პრაქტიკაში დანერგვის, გამოყენების შესახებ კონსულტირების გაწევის უნარი; 
• სხვადასხვა პოლიტიკური სისტემების კვლევის უნარი;  
• შედარებით პოლიტიკაში პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიების 

უნარი.  
 

დასკვნის უნარი: 
• რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესი კვლევების) კრიტიკული 

ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; 
• უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი.  

 
 

კომუნიკაციის უნარი: 
 

• საკუთარი დასკვნების, არგუმენტებისა და კვლევის მეთოდების გადაცემის უნარი 
აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ და ინგლისურ ენებზე; 

• საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სრულყოფილად გამოყენების უნარი. 
 

სწავლის უნარი: 
• ინფორმაციის მოძიება/დამუშავება/გამოყენება; 
• სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება 

და სტრატეგიულად დაგეგმვის მაღალი დონე. 
 
ღირებულებები: 

• პროფესიული პასუხისმგებლობის და პროფესიული ეთიკური ქცევის პრინციპების ცოდნა; 
• ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულებების შეფასება და ახალი 

ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა.  
 

 
დასაქმების სფეროები 
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სოციალური მეცნიერებების სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს 
საშუალება ექნება იმუშაოს მკვლევარად კერძო და სახელმწიფო პროექტებში; არასამთავრობო 
ორგანიზაციებში; კონსულტანტად, როგორც კერძო, ისე სახელმწიფო ორგანიზაციებში. 

 
 

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები 
სწავლის შედეგების მისაღწევად საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების დროს  
გამოიყენება შემდეგი მეთოდები: ვერბალური (ზეპირსიტყვიერი) მეთოდი;  დისკუსია/დებატები; 
დემონსტრირების მეთოდი; საველე სამუშაო; პრეზენტაცია; ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და 
სინთეზი;  წერითი მუშაობის მეთოდი. სწავლის შედეგების მისაღწევად პროფესორი ან 
საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებაში ჩართული პირი, უფლებამოსილია იყენებდეს 
ერთ, რამდენიმე მეთოდს ან ნებისმიერ სხვა მეთოდს კონკრეტული სასწავლო-კვლევითი მიზნების 
მისაღწევად. 

 
სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა 
 
სასწავლო კურსის შეფასება მოხდება 100 ქულიანი სისტემით, კანონმდებლობით დადგენილი 
წესის შესაბამისად. შეფასების დეტალური წესი, შეფასების კომპონენტები და მათი ხვედრითი 
წილი წარმოდგენილია კურსების სილაბუსებში. ლექტორი უფლებამოსილია სასწავლო კურსის 
შინაარსისა და სწავლების მეთოდოლოგიის გათვალისწინებით, განსაზღვროს შეფასების სათანადო 
წესი. შეფასების სისტემისადმი  ინდივიდუალური მიდგომა უზრუნველყოფს სტუდენტის მიერ 
გამომუშავებული კომპეტენციების ზუსტ და ადეკვატურ დადგენას. შეფასების სიტემის ასეთი 
მრავალფეროვნება უზრუნველყოფს პროგრამაში განსაზღვრული სწავლის შედეგების მიღწევას.   
სტუდენტს დამატებით გამოცდაზე გასვლის უფლება აქვს იმავე სემესტრში. დასკვნით და 
შესაბამის დამატებით გამოცდას შორის შუალედი უნდა იყოს არანაკლებ 10 დღისა. სტუდენტის  
ცოდნის შეფასებისას გამოიყენება შემდეგი სქემა: 

ქულები შეფასება 

91-100 ფრიადი, A	

81-90 ძალიან კარგი, B	

71-80 კარგი, C	

61-70 დამაკმაყოფილებელი, D	

51-60 საკმარისი, E	

41-50 ვერ ჩააბარა, FX-ეძლევა დამატებით გამოცდაზე 

ერთხელ გასვლის უფლება; 

0-40 ჩაიჭრა, F-საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 
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სასწავლო გეგმა (კურიკულუმი) 
 
სამაგისტრო პროგრამის კურიკულუმი მოიცავს ოთხ კომპონენტს: 
 

- საერთო სავალდებულო საგნების მოდული   -   20 ECTS 
- სპეციალური სავალდებულო მოდულები - (3 მოდული, თითო 15 ECTS) 45 ECTS 
- კვლევის მოდული  - 35 ECTS 
- სამაგისტრო ნაშრომი - 20 ECTS 

 
საერთო სავალდებულო კომპონენტი მიზნად ისახავს მაგისტრანტის დარგობრივ და 
მეთოდოლოგიურ სფეროში დახელოვნებას. საერთო სავალდებულო კომპონენტი მოიცავს: 
 

- აკადემიური წერა  - 5 ECTS 
- კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებებში - 5 ECTS 
- სამაგისტრო სემინარი: სოციალური და პოლიტიკური თეორია - 5 ECTS  
- სწავლების პრაქტიკა - 5 ECTS 

 
სპეციალური სავალდებულო მოდული მოიცავს:  
 
მოდული 1: ტუტორიალი + არჩევითი საგანი 15 ECTS 
მოდული 2: ტუტორიალი + არჩევითი საგანი15 ECTS 
მოდული 3: ტუტორიალი + არჩევითი საგანი 15 ECTS 
 
კვლევის მოდული მოიცავს სამაგისტრო სემინარს და კვლევის მომზადებას  - 35 ECTS. 
 
სამაგისტრო ნაშრომი  (20 ECTS) წარმოადგენს დამოუკიდებელი კვლევის შედეგად შესრულებულ 
აკადემიურ ნაშრომს და სრულდება სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის დასკვნით ეტაპზე.  
 
 
კურიკულუმის კომპონენტების აღწერა 
აკადემიური წერა - 5 ECTS 
ეს საგანი მაგისტრანტს სამაგისტრო ნაშრომის შექმნაში ეხმარება. მასში განიხილება ანგარიშების, 
სამაგისტრო ნაშრომის წერის წესები და სამაგისტრო ნაშრომის ყველა შესაძლო ფორმატი და 
სტილი. აკადემიური წერისას ისწავლება ტექსტის შესავალი, ძირითადი, დასკვნითი ნაწილების 
შედგენის ფორმები, ასევე ტექსტის კრიტიკული ანალიზი, ლიტერატურის მიმოხილვა, 
პლაგიარიზმის მაგალითები და სწორი ციტირების ხერხები. 
 
 
კვლევის მეთოდები - 5 ECTS 
ამ კურსის ფარგლებში მაგისტრანტები დაეუფლებიან პრაქტიკულ გამოცდილებას თვისობრივი და 
რაოდენობრივი კვლევის განხორცილების ყველა ეტაპზე. კერძოდ, კურსი მოიცავს თვისობრივი 
კვლევის მეთოდებისთვის საკვლევი კითხვების განსაზღვას, კვლევის დიზაინს, საკვლევი 
ინსტრუმენტების (მაგ. გაიდის/გზამკვლევის) შექმნას, სამიზნე ჯგუფის შერჩევას, მონაცემთა 
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შეგროვებასა და ანალიზს. ასევე კურსის ფარგლებში რამდენიმე შეხვედრა დაეთმობა თვისობრივი 
მონაცემების დამუშავების პროგრამას (როგორიცაა QDA Miner 4).  

 
სწავლების პრაქტიკა - 5 ECTS 
ეს საგანი მაგისტრანტს აძლევს იმ ცოდნას და უნარებს, რომელიც საჭიროა უმაღლეს 
საგანმანათლებლო სივრცეში საქმიანობისათვის. “სწავლების პრაქტიკა” პრაქტიკულ სამუშაოებზე 
ორიენტირებული კურსია. კურსის თეორიული ნაწილი და მოსამზადებელი სამუშაოები 
განკუთვნილია იმისთვის, რომ სტუდენტებს შეუქმნას ადეკვატური საფუძველი პრაქტიკული 
დავალებების წარმატებით დასაძლევად. კურსის პრაქტიკული ნაწილი შედგება სტუდენტის მიერ 
არჩეული კურსის სილაბუსის შედგენისა და ამ კურსიდან ერთი ლექციის წაკითხვისაგან. 
 
სამაგისტრო   სემინარი: სოციალური და პოლიტიკური თეორია -  5 ECTS   
კურსის მიზანია, მაგისტრანტები გაერკვნენ სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერებების 
ფუნდამენტურ საკითხებში და უახლესი კონცეპტუალური მიდგომების ჭრილში შეეძლოთ 
საკვლევი საკითხის დასმა. ამ სემინარების დროს მაგისტრანტები გაეცნობიან და გაანალიზებენ 
თანამედროვე პრობლემატიკას სოციალურ და პოლიტიკურ თეორიაში. ამ კურსის ფარგლებში 
მაგისტრი დაეუფლება სამეცნიერო ტექსტებთან მუშაობის სპეციფიკას. კერძოდ შეძლებს 
სამეცნიერო ტექსტის კრიტიკულად კითხვისა და ანალიზის უნარების გამომუშავებას. კურსის 
ფარგლებში მაგისტრი გაიღრმავებს მიღებული ინფორმაციის საპრეზენტაციო ფორმატში 
გადატანის და ჯგუფურ დისკუსიებში მინაწილეობის უნარ-ჩვევებს. 
 
სპეციალური სავალდებულო მოდულები 45 ECTS  
 
სამაგისტრო პროგრამის ეს კომპონენტი მოიცავს სამ სავალდებულო მოდულს. თითოეულ 
მოდულს აქვს 15 კრედიტი. აქედან 10 კრედიტი ეთმობა ინტენსიურ ტუტორიალებს და 
ტუტორიალების ფარგლებში წარმოებულ დამოუკიდებელ სამუშაოს მოდულის ტუტორის 
ხელმძღვანელობით, ხოლო დანარჩენი 5 კრედიტი სტუდენტმა უნდა შეასრულოს არჩევითი 
კურსის ფარგლებში.  შესაბამისად, თითუელი მოდული  გულისხმობს მრავალკომპონენტიან 
სამუშაოს რომელსაც მაგისტრანტი აწარმოებს მისი სამეცნიერო ხელმძრვანელის და/ან მოდულის 
ტუტორის  ინსტრუქტაჟით.  
მოდულის ერთი კომპონენტი მოიცავს ინდივიდუალურ კვლევას - ლიტერატურის დამუშავებას, 
საკუთარი კვლევის ინტერესების განსაზღვრა-გაღრმავებას, სამაგისტრო ნაშრომის მიმართულებით 
აუცილებელი ბიბლიოგრაფიის დამუშავებას და დამუშავებული ლიტერატურის საფუძველზე 
საკვლევი საკითხის და მეთოდის განსაზღვრას. მოდულის მეორე კომპონენტი გულისხობს 
არჩევითი კურსების აღებას არჩევითი კურსების ბლოკიდან (იხილეთ ქვემოთ მოცემული ცხრილი). 
თითოეულ ბლოკში შედის სხვდასხვა სპექტრის საგნები მიმართულების საგნები (შედარებითი 
პოლიტიკა, პოლიტიკის ფილოსოფია, სოციალური და კულტურული კვლევები), საიდანაც 
სტუდენტი ირჩევს კურსს თავისი კვლევითი ინტერესებიდან გამომდინარე. მოდულის აასეთი 
სტრუქტურის მიზანია, ერთი, რომ სტუდენტს რაც შეიძლება მეტი ლავირების საშუალება ქონდეს, 
იმისთვის რომ სასწავლო პროგრამა მოარგოს საკუთარ კვლევით ინტერესებს და მეორე, რომ თუ 
ასეთი შემთხვევა იქნება სტუდენტმა შეეძლოს სოციალურ მეცნიერებებში ინტერ-
დისციპლინარული ინტერესების გამომჟღავნება/დაკმაყოფილება რის საშუალებასაც არ იძლევა 
კონკრეტული სპეციალობების მიხედვით წინასწარ განსაზღვრული კურიკულუმი.  
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ამასთანავე, მოდულის ფარგლებში შემავალი სამუშაოს მიზანია, რომ სტუდენტმა ეტაპობრივად (1) 
მოახდინოს საკუთარი ინტერესების გამოვლენა (მოდული 1); (2) კვლევითი ინტერესების 
მაქსიმალურად დაკონკრეტება (მოდული 2); (3) ჩამოაყალიბოს საკვლევი თემატიკა და მეთოდი 
(მოდული 3).  
 
 
 
მოდულის არჩევითი კურსების აღწერა 
 
 

1. რელიგია და პოლიტიკა 
 
რელიგიის ადგილისა და მნიშვნელობის განსაზღვრა სხვადასხვა ქვეყნის საზოგადოებრივ-
პოლიტიკურ ცხოვრებაში, რელიგიურ იდეათა და კონცეპტთა როლის გარკვევა ძველ, ახალ, 
თანამედროვე თუ პოსტთანამედროვე საზოგადოებებში, პოლიტიკისა და რელიგიისა სინთეზი ან 
გამიჯვნა აღმოსავლურ თუ დასავლურ სახელმწიფოებში ისტორიის განსხვავებულ ეტაპებზე. 
ინდივიდუალური საჭიროებიდან გამოდინარე, ლექტორი გაითვალისწინებს თითოეული 
სტუდენტის კვლევის ინტერესებს და მისი სამაგისტრო ნაშრომის გათვალისწინებით მისცემს მას 
მიმართულებას. 
 

2. შორეული აღმოსავლეთის რელიგიები  
 
კურსი მიზნად ისახავს შეასწავლოს სტუდენტს მოცემული რეგიონის ძირითადი რელიგიები და 
რელიგიური აზრის სპეციფიურობა, რაც რეგიონის კულტურის განუყოფელი ნაწილია. კურსის 
გავლის შემდეგ სტუდენტი შეიძენს ისეთ ცოდნას, რომელიც მისცემს საშუალებას გამოიკვლიოს და 
დაამუშავოს მოცემულ რელიგიათა გავლენის საკითხები შესაბამისი ქვეყნების ისტორიაში ამა თუ 
იმ სფეროზე (საზოგადოებრივი მოწყობის ნორმები, პოლიტიკური აზრის მიმართულება, 
ხელოვნება თუ სხვა). 
 

3. ახლო აღმოსავლეთის რელიგიები  
 
ახლო აღმოსავლეთი არის სამი მონოთეისტური რელიგიის – იუდაიზმი, ქრისტიანობა, ისლამი – 
სამშობლო. რელიგია დიდ როლს თამაშობს რეგიონის პოლიტიკურ ცხოვრებაში და რეგიონში 
მცხოვრები ადამიანის ყოველდღიურ ცხოვრებაში. იუდაიზმი ისრაელის სახელმწიფოს 
დომინანტური რელიგიაა; ქრისტიანობა, რომელიც ახლო აღმოსავლეთში წარმოიშვა, ამჟამად 
მხოლოდ ანკლავების სახითაა წარმოდგენილი და ქრისტიანთა რაოდენობა დღითიდღე მცირდება. 
კვიპროსი რეგიონის ერთადერთი ქრისტიანული ქვეყანაა. ქრისტიანები ასევე ცხოვრობენ ლიბანში 
(მარონიტები), სირიაში (მართლმადიდებლები, კათოლიკები), ეგვიპტეში (კოპტები), ირანში 
(სომეხი გრიგორიანელები). რეგიონში მცირე რაოდენობის მიმდევრები ყავს ანგლიკანურ, 
ლუთერანულ და პროტესტანტულ ეკლესიებს. ისლამი არის რეგიონის 12 ქვეყნის სახელმწიფო 
რელიგია. სუნიტური ისლამი დომინირებს თურქეთსა და არაბულ ქვეყნებში, გარდა ერაყისა. 
ირანსა და ერაყში შიიზმია გავრცელებული. მუსლიმთა 90% სუნიტია, 10% – შიიტი. 
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4. სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგია 

ამ კურსის ძირითადი მიზანია მაგისტრანტები დაეუფლონ სოციოკულტურული ანთროპოლოგიის 
ძირითად კონცეფციებს, შესწავლის საგანსა და მეთოდებს, როგორც ადამიანის და მისი გარემოს 
შესწავლის განსხვავებულ პრიზმას. კლასიკური და თანემედროვე ეთნოგრაფიული კვლევების 
საფუძველზე სტუდენტები გაიაზრებენ კულტურული მრავალფეროვნების მნიშვნლებას, 
ეცოდინებათ თუ რამდენად განსხვავებული შეიძლება იყოს საზოგადოებრივი სტრუქტურა, 
პოლიტიკური წყობა, ეკონომიკური სისტემები, კულტურული ნორმები, ტრადიციები და 
ადამიანური ურთიერთობები.  

ზოგადად, ამ კურსის მიზანია სტუდენტს განუვითაროს ადამიანის, ადამიანთა ჯგუფის, მათი 
ქცევისა და  სოციოკულტურული გარემოს შესახებ კრიტიკული მსჯელობის და ანალიზის უნარი. 
კურსის ფარგლებში სტუდენტები დაუეფლებიან კონცეპტუალურ ინსტრუმენტებს, თეორიულ 
მოდელებს და კვლევის მეთოდებს რომლებიც აუცილებელია სოციალური ინსტიტუტების და 
კულტურული ფენომენების შესასწავლად.  

 

5. პოლიტიკური ანთროპოლოგია 
 
სხვადასხვა მაგალითზე დაკვირვებით, წარმოდგენილი კურსი განიხილავს თუ როგორ გავლენას 
ახდენენ საზღვრები ადამიანების ქცევასა და აზროვნებაზე და რა მნიშვნელობას იძენენ ეს 
საზღვრები პოლიტიკური სივრცის განსაზღვრასა და წარმოდგენაში. პოლიტიკურ 
ანთროპოლოგიაში საზღვრის ცნებამ განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა ერის, ეთნოსის, 
კულტურისა და სახელმწიფოს ცნებების გაანალიზებაში. მაშინ როცა პოლიტიკური საზღვრები ერ-
სახელმწიფოებს ერთმანეთისგან გამოყოფენ, ისინი ყოველთვის არ ასახავენ საზღვრებთან 
თავმოყრილ კომპლექსურ სოციალურ თუ კულტურულ რეალობებს. ეს გარემოება ხშირად 
წარმოქმნის ძალადობის ისეთ ფორმებს, როგორიცაა მარგინალიზაცია ან ექსკლუზია, რაც ზოგჯერ 
კონფლიქტის წყაროდაც იქცევა ხოლმე. ისტორიული, პოლიტიკური, კულტურული თუ 
სოციალური კონტექსტების გაანალიზება, რომელშიც სახელმწიფოების საზღვრები ყალიბდებიან, 
იცვლებიან და გავლენას ახდენენ ადამიანების ქცევასა და აზროვნებაზე. ამიტომ წარმოდგენილი 
კურსის მიზანია: წარმოაჩინოს რომ საზღვარი და ადამიანი ურთიერთზეგავლენას ახდენენ 
ერთმანეთზე; ილუსტრირება გაუკეთოს საზღვრის მნიშვნელობის ცვლილებას ერ სახელმწიფოებში 
გლობალური კავშირების გააქტიურების ფონზე; გაანალიზოს საზღვრის გავლენა ყოველდღიურ 
ცხოვრებაზე და ამ ცნების პოლიტიკურ ანთროპოლოგიაში გამოყენების მნიშვნელობაზე. 
 

6. პოლიტიკის ფილოსოფია 
 
კურსის მიზანია პოლიტიკის ფილოსოფიის საგნის, მისი ადგილის ზოგადად ფილოსოფიაში  და 
მისი დანიშნულების თანამედროვე საზოგადოებებში შესწავლა; პოლიტიკის ფილოსოფიის 
ძირითადი ცნებების და კატეგორიების შესწავლა, პოლიტიკის ფილოსოფიის ცენტრალური 
პრობლემებისა და დებატების გაგება და სიღრმისეული გააზრება; პოლიტიკური საკითხების 
ფილოსოფიური გააზრების საჭიროებისა და მეთოდების გაცნობა ფილოსოფიური მიდგომის 
პრაქტიკული შესაბამისობისა და ფარგლების გააზრება; პოლიტიკური საკითხებისა და 
პრობლემების ნორმატიული და მორალურ-პოლიტიკური შეფასების უნარების გამომუშავება; 
პოლიტიკური პრაქტიკისა და პოლიტიკური ინსტიტუტების ფილოსოფიური, ნორმატიული და 
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მორალურ-პოლიტიკური რესურსებით შეფასებისა და კრიტიკის უნარების გამომუშავება; 
პოლიტიკის ფილოსოფიის საკითხების აკადემიური კვლევის მეთოდების შესწავლა და კვლევითი 
უნარების განვითარება. 

 

 
7. დიდი იდეები: პიროვნება 

 
‘დიდი იდეები: პიროვნება’ არის ინტერდისციპლინური კურსი, რომელიც მაგისტრატურის 
სტუდენტებს გააცნობს პიროვნების, პიროვნული იდენტობის და დაკავშირებულ პრობლემებს 
სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების თვალთახედვით. პიროვნების პრობლემატიკა 
განხილული იქნება ფსიქოლოგიის, ათნროპოლოგიის, ფილოსოფიის, ლიტერატურისა და 
ეკონომისი პერსპექტივებიდან. პიროვნების და პიროვნული იდენტობის საკითხი დასმულია 
პრაქტიკულად ყველა ცივილიზაციის მიერ, თუმცა ამ შემთხვევაში განხილული იქნება პიროვნების 
საკითხი, როგორც ის შეიმუშავა დასავლურმა აზროვნებამ ფილოსოფიის ათენური სკოლიდან 
მეოცე საუკუნის პრობლემებამდე. ნაჩვენები იქნება, თუ როგორ გვთავაზობს სხვადასხვა 
დისციპლინა ერთი და იმავე კითხვების გადაჭრის საკუთარ გზებს, სად და როგორ იკვეთება ეს 
გზები დისციპლინათა შორის  და როგორ არის “პიროვნების იდეა” სხვადასხვა ეპოქაში 
დაკავშირებული პოლიტიკურ და ძალაუფლების ინსტიტუციებთან.  

 
 

8. სოციოლოგიური ანალიზი 
 
კურსის მიზანია ანალიტიკური აზროვნების სიღრმისეული განვითარება სოციალურ მოვლენებთან 
მიმართებაში. კერძოდ: თანამედროვე სოციოლოგიური თეორიებისა და მიდგომების გაცნობა და 
ღრმა ანალიზი; სოციალური პრობლემების საფუძვლიანი ახსნა და ანალიზი. კურსი გულისხმობს, 
სოციოლოგიური თეორიების მიხედვით, სოციალური მოვლენების ახსნასა და ანალიზს. კურსი 
მოიცავს თანამედროვე თეორიულ მიდგომებსა და მიმდინარე კვლევებს სოციალური მოვლენების 
შესახებ. განხილული იქნება 	რაციონალური არჩევნისა და სოციალური ქსელის თეორიები, ასევე 
ღირებულებებისა და  ემოციების როლი კოლექტიურ ქცევაში, დიფუზია, კულტურული 
ფაქტორები და სხვა. განსხვავებული თეორიებისა და მიდგომების საშუალებით მოხდება ისეთი 
თემების ანალიზი როგორიც არის საპროტესტო აქციები, ძალადობა, კონფლიქტები, გენდერული 
უთანასწორობა,  ა.შ. 

 
9. კავკასია და საქართველო 

 
კურსის ამოცანაა ორგვარია, რომ ერთი მხრივ სტუდენტებმა შეძლონ სოციალური და 
პოლიტიკური მეცნიერებების ძირითად თეორიებისა და მეთოდოლოგიების ადაპტაცია კავკასიის 
კულტურულ და პოლიტიკურ სივრცეში და, მეორე მხრივ, გაანალიზონ ის რთული გეო-
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პოლიტიკურ, კულტურულ, ეთნიკურ თუ რელიგიურ ლანდაშაფტი, რასაც ფართო გაგებით 
ვუწოდებთ კავკასიას, ასევე ისტორიულ პერსპექტივაში დაინახონ, თუ როგორ ყალიბდებოდა 
კავკასია, როგორც ერთეული და დასვან კითხვა, საბოლოო ჯამში კავკასია არის ერთიანობის 
აღმნიშვნელი სახელი თუ პირიქით, მუდმივი დიზინტეგრაციისა. კითხვები, რომლებიც დაისმება 
და კურსის მანძილზე შევეცდებით პასუხი გავცეთ, არის მრავალმხრივი: რამდენად ლეგიტიმურია 
‘კავკასია’ როგორც პოლიტიკური ან კულტურული ტერმინი? რას ნიშავს ეთნოსები, ნაციები და 
იდენტობები კავკასიურ კონტექსტში? შეიძლება ვილაპარაკოთ ზოგადად კავკასიაზე, თუ ცალკე 
უნდა განვიხილოთ ამიერ და იმიერ კავკასია დიაქრონიულ ჭრილში? როგორია კავკასიის 
რელიგიური ლანდაშაფტი, როგორ ყალიბდებოდა ის და რა გავლენას ახდენს თანამედროვე 
კავკასიაზე? რას ნიშნავს ქრისტიანული კავკასია და რას ნიშნავს ისლამური კავკასია? რა როლს 
თამაშობა კავკასია იმპერიებს შორის კონფლიქტებში, იქნება ეს რომი და ირანი, ბიზანტია და 
მუსლიმური სამყარო, საფავიდების ირანი თუ ოსმალური თურქეთი და ცხადია, რუსეთის იმპერია? 
როგორი იყო და არის რუსული იმპერიული პოლიტიკა კავკასიის მიმართ, როგორ ყალიბდებოდა 
რუსული პოლიტიკა და როგორ ტარდებოდა ის მეთვრამეტე საუკუნეში, მეცხრამეტე საუკუნეში, 
კომუნისტურ პერიოდში და დღეს? როგორ აღიქვამდნენ და აღიქვამენ საკუთარ თავს ე.წ. 
კავკასიელები და არსებობენ კი კავკასიელები? საბოლოოდ სად არის დღეს კავკასია და რა 
მომავალი აქვს მას საერთაშორისო პოლიტიკაში? 

 

10. კონფლიქტები და საერთაშორისო ურთიერთობები 

კურსი მოიცავს სხვადასხვა ტიპის კონფლიქტების ანალიზს როგორც არსებული თეორიების, ასევე 
კონკრეტული მაგალითების გამოყენებით. კურსი ორი ნაწილისაგან შედგება: პირველ ნაწილში 
სტუდენტები შეისწავლიან კონფლიქტების შესახებ თეორიებს და გაეცნობიან კონფლიქტის ტიპებს, 
მათი წარმოშობის მიზეზებს, კონფლიქტის მხარეების ქმედებას და კონფლიქტის დარეგულირების 
გზებს, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაწილეობით; ასევე გაეცნობიან იმ 
კონცეფციებს, რომლებიც მათ კონფლიქტებისა და მათი მოგვარების ანალიზში დაეხმარებათ, 
მაგალითად ნაციონალიზმი, სეცესია, თვითგამორკვევის უფლება,  ფედერალიზმი.  

კურსის მეორე ნაწილში სტუდენტები შეისწავლიან კონკრეტულ კონფლიქტებს და მათ ანალიზს 
არსებული თეორიებისა და კონცეფციების გამოყენებით. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება 
ეთნოპოლიტიკურ კოფლიქტებზე, როგორებიც არის კვიპროსის, დნესტრისპირეთის (მოლდავეთი), 
აფხაზეთის კონფლიქტები; სეცესიონისტურ კონფლიქტებზე, როგორებიც არის კატალონიისა და 
შოტლანდიის მცდელობა გამოეყონ შესაბამისად ესპანეთსა და დიდ ბრიტანეთს, და საერთასორისო 
კონფლიქტებს, როგორიც არის სირიის კონფლიქტი. გარდა ამისა ყურადღება დაეთმობა უკრაინაში 
მიმდინარე მოვლენებისა და რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის თემას. სტუდენტები სხვადასხვა 
კონფლიქტებს შეადარებენ ერთმანეთს და გაანალიზებენ მათ მსგავსებებსა და განმასხვავებელ 
ნიშნებს კონფლიქტებში საერთაშორისო მოთამაშეების ჩართულობის კუთხით.  
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11. საერთაშორისო ურთიერთობათა თეორიები  
 
საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიის კურსი შეეხება საერთაშორისო ურთიერთობების 
თეორიების აღწერას, მათ შედარებას და კრიტიკულ ანალიზს. გარდა ამისა კურსის ფარგლებში 
სტუდენტები გაანალიზებენ რამდენად შეიძლება აღნიშნული თეორიების გამოყენება 
საერთაშორისო პოლიტიკის კონკრეტული სიტუაციებისა და პროცესების ანალიზისათვის და 
რამდენად გამოსადეგია ეს თეორიები რეალური სიტუაციების ასახსნელად.   
 

12. საერთაშორისო ტერორიზმი და უსაფრთხოება 
 
ტერორიზმი მე–20 საუკუნის მნიშვნელოვან ფენომენად იქცა. მიუხედავად ამისა, ტერორიზმის 
ზუსტი დეფინიცია ისევ დიდ სირთულეს წარმოადგენს.  ტერორიზმი შეიძლება გამოყენებულ 
იქნას, როგორც პოლიტიკური ბრძოლის იარაღი  ნებისმიერი ერის წინააღმდეგ, თუმცა 
განსხვავებულია ტერორიზმისადმი ამერიკული და ევროპული მიდგომა. დღეს თანამედროვე 
მსოფლიოში მრავალი ტერორისტული ორგანიზაცია მოქმედებს, რაც დიდ საფრთხეს უქმნის 
სახელმწიფოთა თუ ცალკეული ინდივიდების უსაფრთხოებას. ტერორისტული ორგანიზაციები 
ბრძოლის სხვადასხვა ხერხს მიმართავენ: გატაცება, მძევლების აყვანა, სუიციდური ბრძოლის 
მეთოდები და ა.შ. თანამედროვე მსოფლიო ცდილობს ებრძოლოს ტერორიზმს, რაც 
განსაკუთრებით აქტიურ ფაზაში 2001 წლის 11 სექტემბერს ნიუ იორკში განხორციელებული 
ტერაქტების შემდეგ შევიდა. 

 
 

13. ევროკავშირი: პროცესები და ინსტიტუტები 
 
ევროკავშირს ხშირად მოიხსენიებენ როგორც sui generis ორგანიზაციას; გაერთიანების უნიკალური 
ბუნება ერთის მხრივ, მისი შექმნის კონტექსით არის განპირობებული, ხოლო მეორეს მხრივ იმ 
გამოწვევებით, რომლებიც ევროპულ ინტეგრაციას უკავშირდება. ეს გამოწვევები არის როგორც 
თვისობრივი პოლიტიკური/ფილოსოფიური, ისე ტექნიკური სტრუქტურული/ორგანიზაციული. 
კურსის მიზანია მაგისტრანტებს შეუქმნას ამ ორგანიზაციასთან დაკავშირებული პრობლემების 
სისტემური ხედვა, რაც მათ დაეხმარებათ აღიქვან თანადროული პროცესები, აუცილებელი 
სამეცნიერო კონტექსტის გათვალისწინებით.  

14. თანამედროვე პოლიტიკური იდეოლოგიები 
 
თანათმედროვე პოლიტიკური იდეოლოგიების კურსის ფარგლებში სტუდენტები გაივლიან  
თეორიებს პოლიტიკური იდეების შესახებ. გაეცნობიან ამ იდეების გავლენას  ადამიანებზე, 
საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე. როგორ მუშაობენ ეს იდეები ადამიანების ცხოვრებაში, პოლიტიკურ 
სისტემებში და ა.შ. 

15. მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების ანალიზი 
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მიმდინარე პლიტიკური პროცესების ანალიზის საგანი მოიცავს აქტუალური პოლიტიკური 
პროცესების შესახებ რეფფლექსიას, მის კრიტიკულ გააზრებას და გარკვეული ტიპის დასკვნების 
გამოტანას, პროგნოზების კეთებას. 

16. საგარეო პოლიტიკის აკადემიური სიმულაცია 
  
ეს კურსი წარმოადგენს თეორიის ერთგვარ შერწყმას პრაქტიკასთან. სტუდენტების მიერ კურსის 
ფარგლებში შეძენილი ცოდნის შეჯამება ხდება იმიტირებულ (გაერო, ევროკავშირი, ნატო,) 
სხდომებზე. კურსი მთლიანად ინტერაქტიულია და ითვალისწინებს სტუდენტების მაქსიმალურ 
ჩართულობას იმიტირებულ სხდომებში. 

 
 

1 რელიგია და პოლიტიკა 5 ECTS 
2 შორეული აღმოსავლეთის რელიგიები 5 ECTS 
3 ახლო აღმოსავლეთის რელიგიები 5 ECTS 
4 სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგია 5 ECTS 
5 პოლიტიკური ანთროპოლოგია 5 ECTS 
6 პოლიტიკის ფილოსოფია 5 ECTS 
7 დიდი იდეები: პიროვნება 5 ECTS 
8 სოციოლოგიური ანალიზი 5 ECTS 

9 კავკასია და საქართველო 5 ECTS 
10 კონფლიქტები და საერთაშორისო ურთიერთობები 5 ECTS 
11 საერთაშორისო ურთიერთობათა თეორიები 5 ECTS 
12 საერთაშორისო ტერორიზმი და უსაფრთხოება 5 ECTS 
13 ევროკავშირი: პროცესები და ინსტიტუტები 5 ECTS 
14 თანამედროვე პოლიტიკური იდეოლოგიები 5 ECTS 
15 მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების ანალიზი 5 ECTS 
16 საგარეო პოლიტიკის აკადემიური სიმულაცია 5 ECTS 

 

 
 
 
კვლევის მოდული  - 35 ECTS 
 
გულისხმობს მაგისტრანტის მიერ ნაშრომის თემასთან დაკავშირებული სამეცნიერო მასალის 
მოძიებას და გაცნობას, არსებული ცოდნის მიმოხილვას, ჰიპოთეზის ჩამოყალიბებასა და 
ტესტირებას, მონაცემების შეგროვებას, მოპოვებული ინფორმაციის დამუშავება/ანალიზს, 
სამაგისტრო ნაშრომის შესრულებას, პრეზენტაციას და დაცვას (სამეცნიერო შეკითხვები, კამათი). 
კვლევის მოდული ორი დამოუკიდებელი კომპონენტისგან შედგება: სამაგისტრო სემინარი და 
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კვლევის მომზადება. სამაგისტრო სემინარი ფარგლებში სტუდენტი  შეისწავლოს მის მიერ არჩეულ 
კვლევის სფეროში არსებული კონცეფციებსა და პრობლემებს, მაგისტრანტი მიმოიხილავს 
არსებულ ლიტერატურას და პერიოდულ დარგობრივ ჟურნალებს არჩეულ სფეროში კვლევის 
საგნის შესახებ. სემინარის შედეგად მაგსიტრანტს შემუშავებული ექნება სამაგისტრო ნაშრომის 
კონცეპტუალური ჩარჩო, დამუშავებული ექნება შესაბამისი თეორიული ლიტერატურა, რომელის 
საფუძველზეც ჩამოაყალიბებს კვლევით მიზნებს და კვლევის მეთოდოლოგიას. სამაგისტრო 
კვლევის (მომდევნო სემესტრის კომპონენტი) გეგმა, მაგისტრანტმა უნდა შეიმუშაოს ამ სემინარის 
განმავლობაში შესრულებული სამუშაოს საფუძველზე. კვლევის მოდულის მეორე კომპონენტი - 
კვლევის მომზადება, გულისხმობს მაგისტრანტის მიერ ჩატარებულ სამუშაოს (ხელმძღვანელის 
ინსტრუქტაჟით), რომელიც ეთმობა ისეთ საკითხებს როგორიცაა კვლევის მომზადება, კვლევის 
ჩატარება, კვლევის ჩატარებისთვის საჭირო  ინსტრუმენტების ეფექტურად გამოყენება, რომელიც 
მნიშვნელოვანია კვლევის შედეგების ჩამოყალიბებისთვის, შემდგომ სამაგისტრო ნაშრომის  
მოსამზადებლად.   
 
სამაგისტრო ნაშრომი - 20 ECTS 
 
სამაგისტრო ნაშრომისთვის მოითხოვება ორიგინალური კვლევის ჩატარება, რომელიც ქმნის 
არჩეულ სფეროში დამატებით ცოდნას. ის წარმოადეგენს ფორმალურ აკადემიურ ნაშრომს, 
რომელიც ასახავს მაგისტრანტის მიერ შესწავლის საკითხის საფუძვლიან გაგებას. მაგისტრანტმა 
უნდა ჩამოაყალიბოს ჰიპოთეზა. დაადგინოს, როგორ განსხვავდება მისი კვლევის პროექტი აქამდე 
გაკეთებული კვლევებისგან, და რა პრაქტიკულ მნიშვნელობა მიენიჭება მაგისტრანტი კვლევის 
შედეგებს.   
 


