
 
 

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა  
ფაკულტეტი 

 
 

საკონკურსო 
თანამდებობა 
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თ
ი საკონკურსო საგანთა ჯგუფი 

(ჯგუფები)/საგნები სწავლების 
საფეხურების მიხედვით 

საგანმანათ-
ლებლო 

პროგრამა 
# ჩამონათვალი 

პროფესორი 4(500) 1 ბაკალავრიატი   
ეკონომიკა ასოც. პროფ. 4(500) ფირმის ეკონომიკა 

 ასოც. პროფ. 2(250) ეკონომიკური ანალიზი 
ასისტენტ 
პროფესორი 

1(500) 
ეთიკური ეკონომიკა 

ასისტენტი  1(500) ეკონომიკური პროცესების 
მათემატიკური მოდელირება 

  ინტერნეტ ეკონომიკა 
  უძრავი ქონების შეფასება 
  საქალაქო მეურნეობის ეკონომიკა 
  მიწის კადასტრი 
  ბიზნესის ეკონომიკა 
                 მაგისტრატურა 
  ეკონომეტრიკა 
  კვლევის მეთოდები სოციალურ 

მეცნიერებებში 
ეკონომიკა 

  ცოდნის ეკონომიკა 
   მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა 
                  დოქტორანტურა 
   ეკონომიკური კვლევის მეთოდები 
   ეკონომიკური უსაფრთხოება 
  ინსტიტუციური ეკონომიკა  

ეკონომიკა   გადაწყვეტილებათა  მიღება 
  დოქტორანტის ხელმძღვანელობა 

 
 
 
 
 



საკონკურსო 
თანამდებობა 
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(ჯგუფები)/საგნები სწავლების 
საფეხურების მიხედვით 

საგანმანათ-
ლებლო 

პროგრამა 
# ჩამონათვალი 

  2 ბაკალავრიატი მასობრივი 
კომუნიკაცია/ჟ
ურნალისტიკა 

 ასოც. პროფ. 2(500) ბეჭდური მედია 
  მასკომუნიკაციის სოციოლოგია 
  ბეჭდურ მედიაორგანიზაციათა 

შემოქმედებითი და საწარმოო 
დაგეგმარება 

  ახალი რიტორიკა -საჯარო  კამათის 
ტექნოლოგიები 

  კრიტიკული აზროვნება 
  წერითი და ზეპირი კმუნიკაციები 
  მაგისტრატურა მასობრივი 

კომუნიკაცია/ჟ
ურნალისტიკა 

   მასკომუნიკაციის ევოლუციის 
ძირითადი ეტაპები და ქართული 
მედია სივრცე  -1 

   მასკომუნიკაციის ევოლუციის 
ძირითადი ეტაპები და ქართული 
მედია სივრცე  -2 

   მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა 
  დოქტორანტურა მასობრივი 

კომუნიკაცია/ჟ
ურნალისტიკა 

  თანამედროვე ქართული 
ჟურნალისტიკა 

   დოქტორანტის ხელმძღვანელობა 
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(ჯგუფები)/საგნები სწავლების 
საფეხურების მიხედვით 

საგანმანათ-
ლებლო 

პროგრამა 
# ჩამონათვალი 

   პროფესორი
  

1(500) 3 ქარათული ენის გრამატიკა 
(მორფოლოგია) 

ქართულ ენაში 
მომზადების 
საგანმანათლებ
ლო პროგრამა 

 პროფესორი  1(250) ქარათული ენის გრამატიკა 
(სინტაქსი) 

ასოც. პროფ.  2(500) ქართული მართლწერისა და 
პუნქტუაციის საკითხები 

  ფონეტიკა 
  ტოლერანტობისა და 

მრავალფეროვნების ელემენტები 
  ლინგვოქვეყანამცოდნეობა 
  ქართული ზეპირმეტყველების 

პარაქტიკული კურსი1 
  ქართული ზეპირმეტყველების 

პარაქტიკული კურსი2 
  ქართული წერითი მეტყველების 

პარაქტიკული კურსი 1 
  ქართული წერითი მეტყველების 

პარაქტიკული კურსი 2 
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(ჯგუფები)/საგნები სწავლების 
საფეხურების მიხედვით 

საგანმანათ-
ლებლო 

პროგრამა 
# ჩამონათვალი 

ასოც. პროფ.  1(500) 4 ბაკალავრიატი ჟურნალისტიკა 
(რუსულენოვან
ი) 

  ჟურნალისტიკის შესავალი 
  ჟურნალისტიკის საფუძვლები 
  ჟურნალისტის პროფესიული 

ოსტატობა 
  მედიადაგეგმარება (ჟურნალისა და 

გაზეთის გამოცემის ტექნოლოგიები) 
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(ჯგუფები)/საგნები სწავლების 
საფეხურების მიხედვით 

საგანმანათ-
ლებლო 

პროგრამა 
# ჩამონათვალი 

ასოც. პროფ.  2(500) 5 ბაკალავრიატი ევროპისმცოდნ 
ეობა    ასოც. პროფ.  1(250) ევროპის უახლესი  ისტორია 

  რელიგია და პოლიტიკური 
პროცესები ევროპაში 

  ევროინტეგრაცია და ახალი 
მსოფლიო წესრიგი 

   ევროპული პოლიტიკური წესრიგი 
  შავი ზღვის ქვეყნების უსაფრთხოება  

და ევროკავშირი 
  ევროპული კულტურა 
  ევროპის სოციალური პოლიტიკის 

საფუძვლები 
  ტერორიზმის გეოპოლიტიკა 
  საქართველოს საგარეო პოლიტიკის 

ევროპული ორიენტირები 
  ევროპული  იდეა და საქართველოს  

ევროინტეგრაცია 
  გლობალიზაცია და თანამედროვე 

ცივილიზაცია 
  მაგისტრატურა  
  გლობალიზაცია და პატარა ქვეყანა 
   ევროინტეგრაციის პოლიტიკური 

თეორიები და პრაქტიკა 
  მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა 
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(ჯგუფები)/საგნები სწავლების 
საფეხურების მიხედვით 

საგანმანათ-
ლებლო 

პროგრამა 
# ჩამონათვალი 

 პროფესორი 1(500) 6 ბაკალავრიატი არქეოლოგია 
 პროფესორი 1(250) არქეოლოგიის საფუძვლები 
ასოც. პროფ.  3(500) ნუმიზმატიკა 

  საქართველოს არქეოლოგია 
 
 

 საქართველოს ისტორიული 
გეოგრაფია 

  მასალათმცოდნეობა 
  მუზეუმმცოდნეობა 
  სიძველეთა ტექნიკური ანალიზი 
  რესტავრაცია - კონსერვაციის 

საფუძვლები 
  საქართველოს ისტორიული 

ეთნოლოგია 
  საქართველოს კულტურული 

ცხოვრება XIX-XX სს-ში 
  კულტურის ხელშემწყობი და 

შემოქმედებითი ორგანიზაციები 
საქართველოში                                      

 

  ქართული ნაქარგობის 
ტექნოლოგიები 

 

  მაგისტრატურა არქეოლოგია 
 
 

  არქეოლოგიური არტეფაქტები 
  სიძველეთა ტექნიკური ექსპერტიზა 
  საქართველოს ძველი ისტორიის 

წყაროები 
  თბილისის  არქეოლოგია 
  მატერიალური კულტურის ძეგლების  

კონსერვაცია 
  ნივთმცოდნეობა 
  ძველი ახლო აღმოსავლეთის 

ეთნოსები და კავკასია 
  მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა 
  დოქტორანტურა არქეოლოგია 
  სამეცნიერო კვლევის მეთოდები 

არქეოლოგიაში 
  დოქტორანტის ხელმძღვანელობა 
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(ჯგუფები)/საგნები სწავლების 
საფეხურების მიხედვით 

საგანმანათ-
ლებლო 

პროგრამა 
# ჩამონათვალი 

profesori 3(500) 7 ბაკალავრიატი საზოგადოებრი
ვი 
ურთიერთობებ
ი  

asoc. prof. 3(500) პიარის საფუძვლები 
asistent 
profesori 

1(500) 
ფილოსოფიური ანთროპოლოგია 

  კომუნიკაციის მენეჯმენტი 
  PR სტრატეგია და ტაქტიკა 
  PR და მედიაურთიერთობები 
  PR და პოლიტიკა 
  წერა პიარისთვის 
  მარკეტინგის საფუძვლები 
  PR  და კულტურა 
  PR და ბიზნესი 
  PR კამპანიები  
  PR და ბრენდინგი  
  კონფლიქტოლოგია  
  იმიჯმეიკინგი  
  ივენთ მენეჯმენტი  
  PR და კრიზის მენეჯმენტი  
  PR და რეკლამა  
  ლიდერობა და მართვის 

თანამედროვე პრინციპები 
 

  სოციალური მედია და ციფრული 
კომუნიკაცია/ Online Communication 
and Social Media(ქართულენოვანი და 
ინგლისურენოვანი) 

 

  მაგისტრატურა საზოგადოებრი
ვი 
ურთიერთობებ
ი 

  კორპორაციული  სოციალური 
პასუხიმგებლობა; 

  მედია და საზოგადოება 
  მედიაპუბლიცისტიკა_საზოგადოებას

თან ურთიერთობის ფორმა 
  მოლაპარაკების წარმოება 
  ინტეგრირებული მარკეტინგული 

კომუნიკაციები 
  რეკლამა და პრომოცია; 
  სოციალური პროცესების დინამიკა 



  რეკლამის ფსიქოლოგია/ Advertising 
Psychology (ქართულენოვანი და 
ინგლისურენოვანი) 

  ინოვაციური მენეჯმენტი 
  მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა 
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(ჯგუფები)/საგნები სწავლების 
საფეხურების მიხედვით 

საგანმანათ-
ლებლო 

პროგრამა 
# ჩამონათვალი 

ასოც. პროფ. 1(500) 8 ფილოსოფიის შესავალი;  
ფილოსოფიის  საფუძვლები. 

საუნივერსიტეტ
ო სასწავლო 
კურსები  პროფესორი 3(500) საქართველოს ისტორია და 

კულტურა (ქართულენოვანი და 
რუსულენოვანი); 
საქართველოს ისტორია 
(ქართულენოვანი და 
რუსულენოვანი). 

პროფესორი 
 ასოც. პროფ. 

1(500) 
1(500) 

გამოყენებითი ფსიქოლოგია; 
სოციოლოგია; 

 პროფესორი  1(500) რუსული ენა; 
ბიზნესკომუნიკაცია (რუსული); 
დარგობრივი ტექსტის თარგმნის 
თეორია და პრაქტიკა(რუსული). 
 

 
 
 


