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2012 წლის  4 დეკემბრის 
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მოდიფიცირებულა 

სტუ-ს აკადემიური საბჭოს 
        2013 წლის 28 მაისის  
        #935 დადგენილებით 

 
 

ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა 
 
პროგრამის სახელწოდება 

ევროპისმცოდნეობა 

European Studies  

ფაკულტეტი   

ბიზნეს-ინჟინერინგი 

Business- Engineering 

პროგრამის    ხელმძღვანელი 
სრული პროფესორი მურმან პაპაშვილი  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია და პროგრამის მოცულობა კრედიტებით 

შუალედური კვალიფიკაცია ევროპისმცოდნეობაში 
Intermediary  Qualification in  European Studies 
მიენიჭება საგანმანათლებლო პროგრამაში არსებული მოკლე ციკლის გავლის შემთხვევაში 
(არანაკლებ 120 კრედიტი) 

 ევროპისმცოდნეობის ბაკალავრი. 
Bachelor of   European Study 
მიენიჭება საგანმანათლებლო პროგრამაში არსებული მოკლე ციკლის, სპეციალობის მოდულებისა და 
თავისუფალი კომპონენტების ან/და არჩევითი საგნების კომბინირებით არანაკლებ 240 კრედიტის 
შესრულების შემთხვევაში. 

სწავლების ენა 

ქართული 

პროგრამის მიზანი 

ევროპისმცოდნეობის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს მისცეს: 
• ფართო ცოდნა  ევროპის წამყვანი ქვეყნების ისტორიის, იდეების, კულტურის, ეკონომიკის, 

სამართლის, ინსტუტუციური, მმართველობის სისტემის,  სოციალური პროცესებისა და სხვა 
სფეროების შესახებ მსოფლიო-ისტორიული პროცესების კონტექსტში. 

 
 

• ფართო თეორიული ცოდნა  ევროპის ქვეყნების ინტეგრაციის იდეებზე, კონცეფციებზე, 
პროცესებზე, რეგიონულ და ადგილობრივ მიდგომებზე; 

• კომპლექსური ცოდნა და სპეციალური მომზადება ევროპის წამყვანი ქვეყნების საშინაო და 
საგარეო პოლიტიკაზე, სამართლებრივ სისტემებსა და პროცედურებზე, მათი თეორიული 
საფუძვლების განვითარებაზე, ეროვნული და ურთიერთანამშრომლობის პოლიტიკაზე, 
ევროკავშირის განვითარებისა და ინტეგრაციის კომპლექსურ პროცესებზე, ევროპული 
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იდენტობისა და ევროპული მოქალაქეობის მნიშვნელობაზე, ინსტუტუციებისა და 
გადაწყვეტილებების შემუშავების პოლიტიკაზე, პოლიტიკური კულტურის თავისებურებებზე, 
პოლიტიკური პროცესის სპეციფიკაზე. 
 

 
ევროპისმცოდნეობის  საბაკალავრო პროგრამის მიზანია სტუდენტს გამოუმუშაოს: 

• ევროპის ქვეყნებში მიმდინარე სხვადასხვა ახალი პროცესებისადმი ყურადღების მიდევნების, 
რელევანტურობის აღქმისა და   ცოდნის მუდმივი განახლებისა და სწავლის უნარი. 

 
 

• ევროკავშირის ინსტიტუციური პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის, პრობლემების 
შეფასების, ანალიზის, მსჯელობის, დასაბუთების, ამოცანების გადაწყვეტისათვის 
აუცილებელი უნარები; 

• პროფესიული ეთიკისა და ევროპული ინტეგრაციის ღირებულებების დასამკვიდრებლად 
სწრაფვის უნარი; 

• ფლობს  ევროინტეგრაციის სფეროში პრაქტიკული საქმიანობისას სამართლიანობის, 
სოციალური და დემოკრატიული ფასეულობების დაცვის კულტურას.   

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

ბაკალავრიატში სწავლის უფლება აქვს მხოლოდ სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი 
სახელმწიფო სერტიფიკატის ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის მფლობელს, რომელიც 
ჩაირიცხება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

სწავლის შედეგები და კომპეტენტურობები  (ზოგადი და დარგობრივის) 

        ცოდნა და გაცნობიერება : 
 

• ევროპული ინტეგრაციის სფეროს მრავალმხრივი და სპეციალიზებული თეორიული ცოდნა, 
რომელიც საფუძვლად უდევს ევროკავშირის  ქვეყნების ისტორიის, ფასეულობების, 
პოლიტიკური სისტემის ფუნქციონირების, ეკონომიკის, სამართლის, წამყვანი 
ინსტიტუტების მუშაობის სპეციფიკის, მმართველობის, გლობალიზაციის პირობებში 
ევროკავშირის განვითარების ტენდენციების აუცილებელი უნარების გამომუშავებას და 
შესაბამისად პროფესიული საქმიანობის საზღვრების გაცნობიერებას.   

 
 

• ევროპისმცოდნეობის სფეროს ფართო თეორიული ცოდნა; 
• ევროკავშირის ცნებების, სტრუქტურის, ელემენტებისა და ტერმინოლოგიის ცოდნა; 
•  ევროპის ქვეყნების პოლიტიკური სისტემების, კონსტიტუციური წყობის, პოლიტიკური 

რეჟიმების ხასიათის, ხელისუფლების ყველა შტოს ფუნქციონირების, ცენტრისა და 
რეგიონის აგებულების კომპლექსური ცოდნა; 

•  წამყვანი ევროპის ქვეყნების საშინაო და საგარეო, ეროვნული უსაფრთხოების პრობლემების 
ანალიზის მეთოდების ცოდნა; 

• მსოფლიო პოლიტიკასა და კულტურაში ევროპის წამყვანი ქვეყნების ადგილისა და როლის 
გაცნობიერება; 

• ევროპის წამყვანი ქვეყნების ეროვნული ინტერესების, პრიორიტეტების, დოქტრინების, 
საგარეო პოლიტიკის მექანიზმების, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საშინაო 
ფაქტორებთან მათი ურთიერთკავშირის ცოდნა; 

• სოციალურად მნიშვნელოვანი პრობლემებისა და პროცესების  დადგენის უნარი. 
     
       ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი : 
 

• მრავალმხრივი და სპეციალიზებული თეორიული  ცოდნის საფუძველზე შემეცნებითი და 
პრაქტიკული უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება  ევროპისმცოდნეობის სფეროში 
აბსტრაქტული პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად. 
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•  თანამედროვე გლობალიზაციისა და რეგიონალიზაციის საფუძველზე ევროკავშირის 

პოლიტიკის კრიტიკულად აღქმა და  გააზრება; 
•  საქართველოს სახელმწიფოებრივი განვითარების სფეროში ევროკავშირთან 

ურთიერთთანამშრომლობის პოლიტიკის ადგილობრივ ჩარჩოში ინტერპრეტირება. 
• ევროკავშირის ქვეყნების კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებული დოკუმენტების 

კომენტირება და ანოტირება; 
•  ევროპული მოვლენების,  ეროვნული, რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების 

პროცესების დადგენის უნარი ; 
• ევროინტეგრაციის იდეებისა და კონცეფციების განვითარებაში მონაწილეობის მიღება;  
• ევროპული ინტეგრაციის თეორიისა და პრაქტიკის საფუძველზე ევროპული ფასეულობების 

საქართველოს რეალობასთან  მისადაგებისა და დანერგვის უნარი. 
 

       დასკვნის   უნარი:  
•  მკაფიოდ გამოკვეთილი პრობლემების ამოცნობა, სიტუაციათა შედარება, სტანდარტული  
      მეთოდებით მათი გაანალიზება და დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება; 

 
•  ევროპის წამყვანი ქვეყნების განვითარებისა და ინტეგრაციის პროცესებზე ახალი 
      ინფორმაციის მოძიებისა და დამუშავების უნარი;         
 
• სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით  ევროკავშირის  
      ინსტიტუტების გადაწყვეტილებების მიღების პოლიტიკაზე დასაბუთებული დასკვნის 
      ჩამოყალიბების უნარი. 

 
         კომუნიკაციის უნარი : 

• საკუთარი აზრისა და მიღებული ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და  
      თანმიმდევრულად გადაცემის უნარი სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის, 
      როგორც მშობლიურ, ასევე უცხოურ ენაზე. 
           
• ყველა დაკავშირებულ სფეროში მიზნების მისაღწევად საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 
      ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენების უნარი;             
• დარგობრივი სფეროს შესაბამისი ტერმინოლოგიის გამოყენებით ლაკონურად და  
      გასაგებად წერის უნარი; 
• პრეზენტაციებისა ან წერილობითი ინფორმაციის მომზადების უნარი; 
• მშობლიურ და უცხოურ ენებზე სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის 
      ინფორმაციის ზეპირი და წერილობითი ჩამოყალიბების და კომუნიკაციის უნარი. 
  

 
          სწავლის უნარი : 

•  სწავლის მიმართულების განსაზღვრა შექმნილი გარემოსა და პრიორიტეტების  
       გათვალისწინებით; 
 
•  ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით საკუთარი სწავლის პროცესის  
      თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, ცოდნის განახლების საჭიროების 
      თვითშეფასება და განათლების მეორე საფეხურზე (მაგისტრატურა) სწავლის  
    გაგრძელების საჭიროების დადგენა; 

 
• ევროპისმცოდნეობის სფეროში ცოდნისა და გამოცდილების     
      გამდიდრების  მიზნით თანამედროვე მასალების მოძიება, შეფასება და სხვებისთვის  
    გაზიარება; 

• საინფორმაციო და საგნმანათლებლო ტექნოლოგიების საფუძველზე თვითსწავლის 
       განვითარების უნარი.  
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            ღირებულებები : 
 
• ევროპისმცოდნეობის  სფეროს პრინციპების, ფასეულობებისა და ღირებულებების ცოდნა, 

                 შეფასება და სხებისათვის გაზიარება; 
 

•  საჯაროდ და საყოველთაოდ აღიარებული საერთაშორისო სამოქალაქო და საზოგადოებრივი 
    ეთიკური ნორმების, პრინციპებისა და ფასეულობების გააზრება, აღიარება, დაცვა და  
    პატივისცემა; 
• ღირებულებების, ზნეობრივი ნორმების და  საერთოევროპული ფასეულობების ფორმირების 
     პროცესში  მონაწილეობის მიღებისა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვის უნარი. 

 
სწავლის შედეგების მიღწევის ფორმები და მეთოდები 

 ლექცია      სემინარი (ჯგუფში მუშაობა)      პრაქტიკული      ლაბორატორიული      პრაქტიკა 

 საკურსო სამუშაო/პროექტი      დამოუკიდებელი მუშაობა   საშინაო დავალების პრეზენტაცია  
 
სწავლის შედეგების მიღწევის ფორმების და მეთოდების განმარტებები თან ერთვის საგანმანათლებლო 
პროგრამას, აგრეთვე განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე 
http://www.gtu.ge/pdf/sc.pdf 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა 
 
შეფასება ხდება 100 ქულიანი სისტემით. 
დადებით შეფასებად ჩაითვლება: 
 

• (A) - ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;  
• (B) - ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%;  
• (C) - კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%;  
• (D) - დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%;  
• (E) - საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%;  

 
უარყოფით შეფასებად ჩაითვლება:  

• (FX ) - ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად 
მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე 
ერთხელ გასვლის უფლება.   

• (F) - ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ 
ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 
 

სილაბუსებში მოცემულია სტუდენტის ცოდნის შეფასების შესაბამისი ფორმები და მეთოდები. შეფასების 
ფორმების შესაბამისი მეთოდების, კრიტერიუმებისა და სკალების აღწერა თან ერთვის საგანმანათლებლო 
პროგრამას, აგრეთვე განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე 

 http://www.gtu.ge/quality/axali/shefasebisforma.pdf 

 
 
 
დასაქმების სფერო 

         ევროპისმცოდნეობის ბაკალავრი შეიძლება დასაქმდეს სახელმწიფო ან კერძო დაწესებულებაში, 
რომელთა საქმიანობაც დაკავშირებულია საქართველოს ევროპული  სტრუქტურების ინტეგრაციასთან; 
ევროკავშირთან და ევროპულ ქვეყნებთან დაკავშირებული საქმიანობის ფართო სპექტრთან; 
ევროპული ქვეყნების საგარეო პოლიტიკასა და დიპლომატიასთან; საერთაშორისო მთავრობათშორისი 
და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. 

http://www.gtu.ge/quality/axali/shefasebisforma.pdf�
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სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები  

პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური და  მატერიალური რესურსი 

პროგრამა უზრუნველყოფილია შესაბამისი ადამიანური და მატერიალური რესურსით. დამატებითი 
ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ სილაბუსებში. 

 
 

თანდართული სილაბუსების რაოდენობა: 70 

 
პროგრამაში არსებული მოკლე ციკლის საგნობრივი დატვირთვა 

№ 

 

საგანი 
დაშვების 

წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 

საგნის კოდი I წელი II წელი 

სემესტრი 

I II III IV 

1 FLN1107-P უცხოური (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, 
რუსული)  ენა 1 

არ გააჩნია 6    

2 INFB108-LB ინფორმაციული ტექნოლოგიები I არ გააჩნია 4    

3 WOC0007-LS წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები არ გააჩნია 5    

4 SOC0007-LS სოციოლოგია არ გააჩნია 5    

5 POL0007-LS პოლიტოლოგია არ გააჩნია 5    

6 IRS0007-LS შესავალი რეგიონმცოდნეობაში არ გააჩნია 5    

7 IES0007-LS შესავალი ევროპისმცოდნეობაში არ გააჩნია  5   

8 

FLN1207-P უცხოური (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, 
რუსული)  ენა 2 

უცხოური 
(ინგლისური, 
გერმანული, 

ფრანგული, რუსული)  
ენა 1 

 6   

9 INFB208-LB ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2 ინფორმაციული 
ტექნოლოგიები I 

 4   

10 HOE0007-LS ევროპის ისტორია არ გააჩნია  5   

11 MPTME07_LS ძირითადი პოლიტიკური მიმდინარეობები 
თანამედროვე ევროპაში 

პოლიტოლოგია  5   

12 IOI0007-LS საერთაშორისო ორგანიზაციები და ინსტიტუტები პოლიტოლოგია  5   

13 
ESG0007-LS ევროპის პოლიტიკური მმართველობის სისტემა შესავალი 

ევროპისმცოდნეობა
ში 

  5  

14 

FLN1307-P უცხოური (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, 
რუსული)  ენა 3 

უცხოური 
(ინგლისური, 
გერმანული, 

ფრანგული, რუსული)  
ენა 2 

  5  

15 MHOE007-LS ევროპის უახლესი ისტორია ევროპის ისტორია   5  

16 

BEL0007-LS ევროპის სამართლის საფუძვლები ევროპის 
პოლიტიკური 
მმართველობის 
სისტემა 

  5  
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№ 

 

საგანი 
დაშვების 

წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 

საგნის კოდი I წელი II წელი 

სემესტრი 

I II III IV 

17 EUI0007-LS ევროპული ინტეგრაცია ევროპის ისტორია   5  

18 

FLN1407-P უცხოური(ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, 
რუსული)  ენა 4 

უცხოური 
(ინგლისური, 
გერმანული, 
ფრანგული, რუსული)  
ენა 3 

   5 

19 EIG0007-LS საქართველოს ევროპული იდენტობა           არ გააჩნია    5 

20 
GLRE007-LS გლობალიზაცია და რეგიონალიზმი ევროპული 

ინტეგრაცია 
   5 

21 
HUR0007-LS ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო 

სამართალი 
ევროპის 

სამართალის 
საფუძვლები 

   6 

22 EEU0007-L-S ევროპის ეკონომიკა            არ გააჩნია    4 

  სპეციალობის არჩევითი საგნები    5 5 

23 MCI0007-LS თანამედროვე ევროპული პოლიტიკურ-
სამართლებრივი აზროვნება 

არ გააჩნია    
 
 

  5 

 

24 COE0007-L-S ევროპული ცივილიზაცია           არ გააჩნია    

25 SCG0007-LS პატარა ქვეყანა საერთაშორისო ურთიერთობებში არ გააჩნია    

26 APPSY07-LS გამოყენებითი ფსიქოლოგია არ გააჩნია    

27 RFIR0007-LS რელიგიური ფაქტორი საერთაშორისო 
ურთიერთობებში 

არ გააჩნია     
 
 

5 
28 CAM0007-LS კულტურა და თანამედროვეობა არ გააჩნია    

29 KOMW007-LS თანამედროვე სამყაროს კულტურები და 
ორგანიზაციები 

არ გააჩნია    

30 ARN0007-L-S მოლაპარაკებების ხელოვნება           არ გააჩნია    

სემესტრში 30 30 30 30 

წელიწადში 60 60 

სულ 120 

 
 
 თავისუფალი  კომპონენტები (მოდული/საგანი) 

მოდული I (მოცულობა არაუმეტეს 60 კრედიტისა): ევროინტეგრაციული  პროცესები და სამართალი. 
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნინო გომართელი 

მოდულზე დაშვების წინაპირობა: შესავალი რეგიონმცოდნეობაში 

№ საგნის კოდი საგანი დაშვების წინაპირობა 
ECTS 

კრედიტი 

1 RIE0007-LS ევროკავშირის რეგიონული ინტეგრაცია არ გააჩნია 5 

2 IPL0007-LS საერთაშორისო საჯარო სამართალი არ გააჩნია 6 

3 IECI007-LS ევროპის ინდივიდუალურობა: კულტურა და 
იდეოლოგია 

არ გააჩნია 5 

4 EINWO07-LS ევროინტეგრაცია და ახალი მსოფლიო წესრიგი არ გააჩნია 5 
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5 EDEM007-LS ევროპული დემოკრატია: ევოლუცია და მოდელები არ გააჩნია 4 

6 GAEI007-LS საქართველო და ევროინტეგრაცია            არ გააჩნია 4 

7 

FLN1507-P უცხოური (ინგლისური, ფრანგული, გერმანული,  
რუსული)  ენა 5 

  უცხოური 
(ინგლისური, 
გერმანული, 
ფრანგული, 
რუსული) ენა 4 

         5 

8 
LIO0007-LS საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართალი საერთაშორისო 

საჯარო სამართალი 
6 

9 GEEU007-LS ქართული ემიგრაცია ევროპაში        არ გააჩნია 5 

10 ECWR007-LS მსოფლიო ეკონომიკა ევროპის ეკონომიკა 6 

11 

FLN1607-P უცხოური (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, 
რუსული) 6 

უცხოური 
(ინგლისური, 
გერმანული, 
ფრანგული, 
რუსული) ენა 5 

5 

12 
RIBSB07-LS შავი ზღვის აუზში მიმდინარე რეგიონალიზაციისა და 

ინტეგრაციის პროცესები 
ევროინტეგრაცია და 

ახალი მსოფლიო 
წესრიგი 

4 

სულ კრედიტი 60 

 
თავისუფალი  კომპონენტები (მოდული/საგანი) 

მოდული I I (მოცულობა არაუმეტეს 60 კრედიტისა): ევროკავშირის  გადაწყვეტილებების მიღების პოლიტიკა 
ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი ავთანდილ სონღულაშვილი  

მოდულზე დაშვების წინაპირობა: ევროკავშირის რეგიონული ინტეგრაცია 

№ საგნის კოდი საგანი 
დაშვების 

წინაპირობა 
ECTS 

კრედიტი 

1 EUSDP07-LS ევროკავშირის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკა არ გააჩნია 6 

2 
ICTSF07-LS საერთაშორისო კონფლიქტები და მათი დარეგულირების 

ფორმები 
არ გააჩნია 6 

3 HPE0007-LS ევროკავშირის საშინაო პოლიტიკა არ გააჩნია 5 

4 MDIP007-LS თანამედროვე დიპლომატია არ გააჩნია 5 

5 
SIPNS07-LS ეროვნული უშიშროების სისტემური ინფორმაციული 

უზრუნველყოფა 
არ გააჩნია 6 

6 TEW0007-LS დასავლური საარჩევნო ტექნოლოგიები არ გააჩნია 4 

7 
FPE0007-LS ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა ევროპის საშინაო 

პოლიტიკა 
5 

8 
BESP007-LS ევროპის სოციალური პოლიტიკა ევროპის საშინაო 

პოლიტიკა 
4 

9 

REDPC07-LS ევროკავშირის როლი ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტების 
მოგვარებაში 

საერთაშორისო 
კონფლიქტები და 

მათი 
დარეგულირების 

ფორმები 

5 

10 
GLPO007-LS გლობალური პოლიტიკა ევროკავშირის 

უსაფრთხოებისა 
და თავდაცვის 

5 



 8 

პოლიტიკა 

11 ITR0007-LS საერთაშორისო ტერორიზმი არ გააჩნია 5 

12 IEC007-LS  საერთაშორისო ეკონომიკა 
      მსოფლიო 
ეკონომიკა 

         5 

სულ კრედიტი 60 
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სწავლის შედეგების რუკა 

№ საგნის კოდი საგანი 

კომპეტენციები 

ცო
დ

ნა
 დ

ა 
გა

ცნ
ო

ბი
ერ

ებ
ა 

 
ცო

დ
ნი

ს 
პრ

აქ
ტ

იკ
აშ

ი 
გა

მო
ყე

ნე
ბი

ს 
უ

ნა
რ

ი 
დ

ას
კვ

ნი
ს 

 უ
ნა

რ
ი 

კო
მუ

ნი
კა

ცი
ის

 
უ

ნა
რ

ი 
 

სწ
ავ

ლ
ის

 უ
ნა

რ
ი 

ღ
ირ

ებ
უ

ლ
ებ

ებ
ი 

1.  FLN1107-P უცხოური(ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, 
რუსული)  ენა 1 

+ +  + +  

2.  INFB108-LB ინფორმაციული ტექნოლოგიები I + +  +   
3.  WOC0007-LS წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები + +  +   
4.  SOC0007-LS სოციოლოგია + +    + 
5.  POL0007-LS პოლიტოლოგია + + + +   
6.  IRS0007-LS შესავალი რეგიონმცოდნეობაში + + + + +  
7.  IES0007-LS შესავალი ევროპისმცოდნეობაში + + +  +  

8.  FLN1207-P უცხოური(ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, 
რუსული)  ენა 2 

 +  +  + 

9.  INFB208-LB ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2 + +  +   
10.  HOE0007-LS ევროპის ისტორია + + +    

11.  MPTME07_LS ძირითადი პოლიტიკური მიმდინარეობები 
თანამედროვე ევროპაში 

+ + +    

12.  IOI0007-LS საერთაშორისო ორგანიზაციები და ინსტიტუტები + + + + +  
13.  ESG0007-LS ევროპის პოლიტიკური მმართველობის სისტემა + + +    

14.  FLN1307-P უცხოური(ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, 
რუსული)  ენა 3 

+ + +  +  

15.  MHOE007-LS ევროპის უახლესი ისტორია + + +  +  
16.  BEL0007-LS ევროპის სამართლის საფუძვლები + + +  +  
17.  EUI0007-LS ევროპული ინტეგრაცია + + + +  + 
18.  EEU0007-LS ევროპის ეკონომიკა + +   +  

19.  FLN1407-P უცხოური(ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, 
რუსული)  ენა 4 

+ +  + +  

20.  EIG0007-LS საქართველოს ევროპული იდენტობა + + + + + + 
21.  GLRE007-LS გლობალიზაცია და რეგიონალიზმი + + +    

22.  HUR0007-LS ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო 
სამართალი 

+ + + + +  

23.  COE0007-LS ევროპული ცივილიზაცია  + + +   + 

24.  MPLTE07-LS 
 

თანამედროვე ევროპული პოლიტიკურ-
სამართლებრივი აზროვნება 

+ + +   + 

25.  SCG0007-L-S პატარა ქვეყანა საერთაშორისო ურთიერთობებში + + + +   

26.  RFIR007-L-S რელიგიური ფაქტორი საერთაშორისო 
ურთიერთობებში 

+ + +    

27.  CAM0007-L-S კულტურა და თანამედროვეობა + +  +  + 

28.  KOMW007-L-S თანამედროვე სამყაროს კულტურები და 
ორგანიზაციები 

+ + +    

29.  ARN0007-L-S მოლაპარაკებების ხელოვნება  + +  +  + 
30.  APPSY07-LS გამოყენებითი ფსიქოლოგია + + +  +  
31.  RIE0007-L-S ევროკავშირის რეგიონული ინტეგრაცია + + +    
32.  IPL0007-L-S საერთაშორისო საჯარო სამართალი + + + +   

33.  IECI007-L-S ევროპის ინდივიდუალურობა : კულტურა და 
იდეოლოგია 

+ +  + + + 

34.  EINW007-L-S ევროინტეგრაცია და ახალი მსოფლიო წესრიგი + + +    
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35.  EDEMOO7-L-S ევროპული დემოკრატია: ევოლუცია და მოდელები + + +    
36.  GAEI007-L-S საქართველო და ევროინტეგრაცია + + +    

37.  FLN1507-P უცხოური (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, 
რუსული) ენა 5 

+ +  + +  

38.  LIO0007-L-S საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართალი + + + + +  
39.  GEEU007-L-S ქართული ემიგრაცია ევროპაში + +    + 
40.  ECWR007-LS მსოფლიო ეკონომიკა + +   + + 

41.  FLN1607-P უცხოური (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, 
რუსული) ენა 6 

+ +  + +  

42.  RIBSB07-L-S შავი ზღვის აუზში მიმდინარე რეგიონალიზაციისა და 
ინტეგრაციის პროცესები 

+ + +    

43.  EUSDP07-L-S ევროკავშირის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის 
პოლიტიკა 

+ + + + +  

44.  ICTSF07-L-S საერთაშორისო კონფლიქტები და მათი 
დარეგულირების ფორმები 

+ + +    

45.  HPE0007-L-S ევროკავშირის საშინაო პოლიტიკა + + +    
46.  MDIP007-L-S თანამედროვე დიპლომატია + + +  +  

47.  SIPNS07-L-S ეროვნული უშიშროების სისტემური ინფორმაციული 
უზრუნველყოფა 

+ + +    

48.  TEW0007-L-S დასავლური საარჩევნო ტექნოლოგიები + +  +   
49.  FPE0007-L-S ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა + + +    
50.  ESP0007-L-S ევროპის სოციალური პოლიტიკა + + +  + + 

51.  REDPC07-L-S ევროკავშირის როლი ეთნოპოლიტიკური 
კონფლიქტების მოგვარებაში 

+ + +    

52.  GLPO007-L-S გლობალური პოლიტიკა + + +    
53.  INT0007-LS საერთაშორისო ტერორიზმი + + +  +  
54.  ICT0007-L-S საერთაშორისო ეკონომიკა + + +   + 

 
პროგრამის სასწავლო გეგმა 

 
 
 

 
 
№ საგნის კოდი 

 
 

საათები 
 

 
საგანი 
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რ

ი 
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შა

ო
ბა

) 

პრ
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ტ
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უ
ლ

ი 

ლ
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ო
რ
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ო

რ
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ლ
ი 

პრ
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ტ
იკ

ა 
სა

კუ
რ

სო
 ს
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უ

შა
ო

/პ
რ

ო
ექ

ტ
ი 

დ
ამ

ო
უ

კი
დ

ებ
ელ

ი 
მუ

შა
ო

ბა
 

1.  FLN1107-P უცხოური(ინგლისური, გერმანული, 
ფრანგული, რუსული)  ენა 1 

6/162   75    87 

2.  INFB108-LB ინფორმაციული ტექნოლოგიები I 4/108 15   30   63 

3.  WOC0007-LS წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები 5/135     30 30     75 

4.  SOC0007-LS სოციოლოგია 5/135 30 30     75 

5.  POL0007-LS პოლიტოლოგია 5/135 30 30     75 

6.  IRS0007-LS შესავალი რეგიონმცოდნეობაში 5/135 30 30     75 

7.  IES0007-LS შესავალი ევროპისმცოდნეობაში 5/135 30 30     75 

8.  FLN1207-P უცხოური(ინგლისური, გერმანული, 
ფრანგული, რუსული)  ენა 2 

6/162   75    87 

9.  INFB208-LB ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2 4/108 15   30   63 

10.  HOE0007-LS ევროპის ისტორია 5/135 30 30     75 
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№ საგნის კოდი 
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საგანი 
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11.  MPTME07_LS ძირითადი პოლიტიკური 
მიმდინარეობები თანამედროვე ევროპაში 5/135 30 30     75 

 
 
პროგრამის ხელმძღვანელი:   მურმან პაპაშვილი  
 
 
ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის   ივანე ჯაგოდნიშვილი 
 
სამსახურის უფროსი 

1.  IOI0007-LS საერთაშორისო ორგანიზაციები და 
ინსტიტუტები 5/135 30 30     75 

2.  ESG0007-LS ევროპის პოლიტიკური მმართველობის 
სისტემა 5/135 30 30     75 

3.  FLN1307-P უცხოური (ინგლისური, გერმანული, 
ფრანგული, რუსული)  ენა 3 5/135   60    75 

4.  MHOE007-LS ევროპის უახლესი ისტორია 5/135 30 30     75 

5.  BEL0007-LS ევროპის სამართლის საფუძვლები 5/135 30 30     75 

6.  EUI0007-LS ევროპული ინტეგრაცია 5/135 30 30     75 
7.  EEU0007-LS ევროპის ეკონომიკა 4/108 15 30     63 

8.  FLN1407-P უცხოური (ინგლისური, გერმანული, 
ფრანგული, რუსული)  ენა 4 5/135   60    75 

9.  EIG0007-LS საქართველოს ევროპული იდენტობა 5/135 30 30     75 

10.  GLRE007-LS გლობალიზაცია და რეგიონალიზმი 5/135 30 30         75 

11.  HUR0007-LS ადამიანის უფლებათა დაცვის 
საერთაშორისო სამართალი 6/162 30 30     102 

12.   არჩევითი საგნები 10/270 60 60     150 

13.  RIE0007-L-S ევროკავშირის რეგიონული ინტეგრაცია 5/135 30 30     75 

14.  IPL0007-L-S საერთაშორისო საჯარო სამართალი 6/162 30 30     102 

15.  IECI007-L-S ევროპის ინდივიდუალურობა : 
კულტურა და იდეოლოგია 5/135 30 30     75 

16.  EINW007-L-S ევროინტეგრაცია და ახალი მსოფლიო 
წესრიგი 5/135 30 30     75 

17.  
EDEMOO7-
L-S 

ევროპული დემოკრატია: ევოლუცია და 
მოდელები 4/108 15 30     63 

18.  GAEI007-L-S საქართველო და ევროინტეგრაცია 4/108 15 30     63 

19.  FLN1507-P უცხოური (ინგლისური, გერმანული, 
ფრანგული, რუსული) ენა 5 5/135   60    75 

20.  LIO0007-L-S საერთაშორისო ორგანიზაციების 
სამართალი 6/162 30 30     102 
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21.  GEEU007-L-S ქართული ემიგრაცია ევროპაში 5/135 30 30     75 

22.  ECWR007-LS მსოფლიო ეკონომიკა 6/162 30 30     102 

23.  FLN1607-P უცხოური (ინგლისური, გერმანული, 
ფრანგული, რუსული) ენა 6 5/135      60     75 

24.  
RIBSB07-L-S შავი ზღვის აუზში მიმდინარე 

რეგიონალიზაციისა და ინტეგრაციის 
პროცესები 

5/135 30 30     75 

25.  EUSDP07-L-S ევროკავშირის უსაფრთხოებისა და 
თავდაცვის პოლიტიკა 6/162 30 30     102 

26.  ICTSF07-L-S საერთაშორისო კონფლიქტები და მათი 
დარეგულირების ფორმები 6/162 30 30     102 

27.  HPE0007-L-S ევროკავშირის საშინაო პოლიტიკა 5/135 30 30     75 

28.  MDIP007-L-S თანამედროვე დიპლომატია 5/135 30 30     75 

29.  SIPNS07-L-S ეროვნული უშიშროების სისტემური 
ინფორმაციული უზრუნველყოფა 6/162 30 30     102 

30.  
TEW0007-L-
S 

დასავლური საარჩევნო ტექნოლოგიები 
4/108 15 30     63 

31.  FPE0007-L-S ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა 5/135 30 30     75 

32.  ESP0007-L-S ევროპის სოციალური პოლიტიკა 4/108 15 30     63 

33.  REDPC07-L-S ევროკავშირის როლი ეთნოპოლიტიკური 
კონფლიქტების მოგვარებაში 5/135 30 30     75 

34.  GLPO007-L-S გლობალური პოლიტიკა 4/108 15 30     63 

35.  ITR0007-LS საერთაშორისო ტერორიზმი 5/135 30 30     75 

36.  IEC0007-LS საერთაშორისო ეკონომიკა 5/135 30 30     75 
 
პროგრამის ხელმძღვანელი               მურმან პაპაშვილი  
 
ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის               ივანე ჯაგოდნიშვილი 
სამსახურის უფროსი 
ფაკულტეტის დეკანი   რუსუდან ქუთათელაძე 

მიღებულია 
      ბიზნეს-ინჟინერინგის 
ფაკულტეტის  საბჭოს სხდომაზე  
მოდიფიცირებული სახით 
    24   აპრილი   2013  წ. 
   რუსუდან ქუთათელაძე 

შეთანხმებულია 
სტუ–ს ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახურთან                                     გიორგი ძიძიგური 
 


