სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტი
საკონკურსო ადგილები
საგანთა
ჯგუფი N

1

სასწავლო კურსი
პროფესორი

1.შესავალი სამართალმცოდნეობაში
2.ქართული სამართლის ისტორია
3.რომის სამართალი
4.საზღვარგარეთის ქვეყნების სამართლის ისტორია
5.აკადემიური წერა და კვლევის მეთოდები

ასოცირებული
პროფესორი

2-(240)
1-(120)

ასისტენტ
პროფესორი

2-(270)

ასისტენტი

1-(300)

6.სამართლის ფილოსოფია
1. შესავალი საკონსტიტუციო სამართალში
2. საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი
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3. ადამიანის ძირითადი უფლებები
და თავისუფლებები
4. საარჩევნო სამართალი
5. საკონსტიტუციო სამართალწარმოება
6. საზღვარგარეთის ქვეყნების
7. ნორმატიული აქტების სამართალი და
8. განათლების სამართალი
9. გარემოს დაცვის სამართლის საფუძვლები
10. სამშენებლო სამართალი

11. მედია სამართალი
12. შედარებითი კონსტიტუციური სამართალი
13. სახელმწიფოს ტერიტორიულ-პოლიტიკური
14 პერსონალურ მონაცემები და

2-(240)
2-(120)

2-(420)
1-(210)

1-(600)
1-540
1-(300)

15. საქმეთა განხილვა და გადაწყვეტილების მიღების
1. ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი I
2. ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი II
3. ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი
4. სამოხელეო სამართალი

3

4

5

5. იმიტირებული პროცესი ადმინისტრაციულ
6. ადგილობრივი თვითმმართველობის (მუნიციპალური)
7. ადმინისტრაციული სამართლის საფუძვლები
8. ადმინისტრაციული სამართალი - თანამედროვე
9.ადმინისტრაციული საპროცესო სამართალი და
10. ადმინისტრაციული კატეგორიის საქმეთა დამუშავება
11.სამოსამართლეო ეთიკა
1. საგადასახადო სამართალი
2. საფინანსო სამართალი
3 ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები
4 თანამედროვე საგადასახადო სამართალი და
5. ევროკავშირის საგადასახადო პოლიტიკა
6
1. საერთაშორისო საჯარო სამართალი
2. ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი
3. ევროკავშირის სამართალი
4. საერთაშორისო სახელშეკრულებო სამართალი
5. ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ
პირთა სამართალი
6. დიპლომატიური და საკონსულო სამართალი
7. საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართალი
8. საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი
9.თანამედროვე საერთაშორისო სამართლის
აქტუალური პრობლემები
10.ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი

1-(240)

1-(270)

1-(120)

2-(420)

1-(240)

2-(420)
1-(210)

1-(300)

1-(540)

2-(600)
1-(300)

5

6

11. ევროკავშირის სამართალი და მისი გავლენა
ქართულ სამართალზე
12. დისკრიმინაციის აკრძალვის სამართალი
1. შესავალი სამოქალაქო სამართალში
2. სანივთო (ქონებრივი) სამართალი
3. ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილი
4. სახელშეკრულებო სამართალი
5. კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობების
სამართალი
6. შრომის სამართალი
7. სამეწარმეო სამართალი
8. საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი
9. საერთაშორისო კერძო სამართალი
10. სანოტარო სამართალი
11. ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი
12. სამეწარმეო სამართლისსაფუძვლები
13.შედარებითი კერძო სამართალი
14.შედარებითი საკორპორაციო სამართალი
15. საერთაშორისო კერძო სამართალი და
საერთაშორისო სამოქალაქო პროცესი
16. მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სამართალი

1-(240)

2-(420)
1-(210)

1-(540)

2-(600)
1-(300)

3-(240)
1-(120)

4-(420)
3-(210)

1-(540)

3-(600)
1-(300)

1-(240)

4-(420)
1-(210)

17. შრომითი დავები პრაქტიკაში
18. საოჯახო და მემკვიდრეობითი
დავების სამართალწარმოება და განხილვის
თავისებურებები
19. ინტელექტუალური სამართლის დავების
სამართალწარმოება და განხილვის თავისებურებები
1.
2.
3.
4.
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სამოქალაქო სამართლის პროცესი I
სამოქალაქო სამართლის პროცესი II
იმიტირებული პროცესი სამოქალაქო სამართალში
დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული საშუალებები

1-(600)
4 -(300)

7

8

5. გადახდისუუნარობის სამართალი
6. საბანკო სამართალი
7. დაზღვევის სამართალი
8. ფასიანი ქაღალდების სამართალი
9.პროფესიული ეთიკა
10. სამოქალაქო სამართლის პროცესი და
სასამართლო პრაქტიკა
11. სამოქალაქო საქმეთა დამუშავება და
გადაწყვეტილების მიღების მეთოდიკა
(პრაქტიკული კურსი)
12.
საბანკო და სადაზღვევო დავების
სამართალწარმოება და განხილვის თავისებურებანი
13. სამოსამართლო ეთიკა
1. სისხლის სამართალი (ზოგადი ნაწილი)
2. სისხლის სამართალი - კერძო I (ადამიანისა და
კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული)
3. სისხლის სამართალი - კერძო II
(დანაშაულის სხვა სახეები)
4. სასჯელაღსრულების სამართალი
5. კრიმინოლოგია
6. შედარებითი სისხლის სამართალი
7.სისხლის სამართლის თეორიის პრობლემები და
სასამართლო პრაქტიკა
8. ორგანიზაციული დანაშაულის კრიმინალიზაციისა და
სამართალშეფარდების პრობლემები
9. ნარკოტიკული დანაშაულის გამოძიებისა და
პრევენციის მეთოდიკა
10. ეკონომიკური დანაშაული - სამართალშეფარდება
და სასამართლო პრაქტიკა

1-(240)

4-(420)
1-(210)

1-240
2-120

2-420
1-210

1-(600)
4 -(300)

1-270

3-600
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10

11. კორუფციული დანაშული - სამართალშეფარდება
და სასამართლო პრაქტიკა
12. საერთაშორისო სისხლის სამართალი
1. სისხლის სამართლის პროცესი (ზოგადი ნაწილი)
2. სისხლის სამართლის პროცესი (კერძო ნაწილი)
3. იმიტირებული პროცესი სისხლის სამართალში
პრაქტიკა
4. სასჯელის შეფარდება
5 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება
6.სისხლის სამართლის პროცესი და სასამართლო
პრაქტიკა
7.
შედარებითი სისხლის სამართლის პროცესი
8. მტკიცებითი სამართალი
9.
სისხლის სამართლის საქმეთა დამუშავება და
სასამართლო გადაწყვეტილების
მიღების მეთოდიკა (პრაქტიკული კურსი)
1.საპროკურორო სამართალი
2.საგამოძიებო სამართალი
3.საპროცესო აქტების წარმოება
4.პროფესიული ეთიკა
5. კრიმინალისტიკა
6. სამოსამართლეო ეთიკა

2-(240)

3-(420)
1-(210)

1-(240)
1-(120)

1-(420)

5(240)

6-(420)

3-(600)

1. შესავალი საერთაშორისო ურთიერთობებში
2. შესავალი პოლიტიკის მეცნიერებაში
3. საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორია 1
4. შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში
5. პოლიტიკური იდეოლოგიები
6. საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორია 2
7. საერთაშორისო ურთიერთობის თეორია
8. გლობალური პოლიტიკა
9. პატარა ქვეყანა საერთაშორისო ურთიერთობებში
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1-(540)
1-(270)

1-(300)
1 -(300)

10. საერთაშორისო ორგანიზაციები და ინსტიტუტები
11. ისტორიული და პოლიტიკური გეოგრაფია
12. შესავალი კვლევის მეთოდებში
13. კონფლიქტების ანატომია
14. საქართველო საერთაშორისო პოლიტიკაში
15. ევროკავშირის ინსტიტუტები და პოლიტიკა
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16. საერთაშორისო უსაფრთხოება
17. დემოკრატიის თეორიები
18. შედარებითი პოლიტიკა
19. მოლაპარაკების ხელოვნება
20. საერთაშორისო ურთიერთობების კლასიკური და
თანამედროვე თეორიები
21. კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებაში
22. ინფორმაციული ომები და კიბერსივრცე
23. გლობალიზაცია და ახალი მსოფლიო წესრიგი
25. კონფლიქტების დარეგულირებისა და პრევენციის
საერთაშორისო მექანიზმები

26. სამეცნიერო კომუნიკაციის ტექნიკა
1. საქართველოს პოლიტიკური სისტემა
2. აშშ-ს საგარეო პოლიტიკა
3. პოსტსაბჭოთა ქვეყნების პოლიტიკა
4. ევროპეიზაცია და ქართული საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
აზროვნება
5. ქართული დიპლომატია
6. ერები და ნაციონალიზმი
7. განვითარებადი ქვეყნების პოლიტიკა
8. პოლიტიკური კომუნიკაციები

5(240)

6-(420)

1-(540)
1-(270)

1-(300)
1 -(300)

8. პოლიტიკური კომუნიკაციები
9. რუსეთის საგარეო პოლიტიკა
10 ქართული ემიგრაცია ევროპაში
11. რელიგიის ფაქტორი საერთაშორისო ურთიერთობებში
12. ტრანსფორმაციული პროცესები აღმოსავლეთ ევროპის
ქვეყნებში
13. გეოპოლიტიკა
14. საზოგადოებასთან ურთიერთობა
15. Modern International Migration
16. საერთაშორისო თანამედროვე მიგრაცია
17. თურქეთის საგარეო პოლიტიკა
18. ჩინეთის საგარეო პოლიტიკა
19. კავკასიაში არსებული კონფლიქტების ანალიზი
20. ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკა
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21. International Mechanisms of Human Rights Protection
22. პოლიტიკური ფსიქოლოგია
23. პოლიტიკური ლიდერობა (თეორია და პრაქტიკა)
24. საერთაშორისო პოლიტიკა და მასმედია
25. ახლო აღმოსავლეთი საერთაშორისო პოლიტიკაში
26. თანამედროვე ირანის საგარეო პოლიტიკა
27 საერთაშორისო ტერორიზმი
28. ეროვნული უშიშროების სისტემური ინფორმაციული
უზრუნველყოფა
29. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ძირითადი
მიმართულებები
30. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი და მისი როლი
საერთაშორისო უსაფრთხოების ფორმირებაში
31. საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ევროპული
ორიენტირები

6-(240)

7-(420)
1(210)

2(270)

1(600)

32. მსოფლიო ცივილიზაციები
33. საერთაშორისო ტერორიზმი
34. საზღვარგარეთის ქვეყნების დიპლომატიური სამსახურები
35. ევროატლანტიკური პოლიტიკა
36. პოლიტიკური კონფლიქტები თეორია და პრაქტიკა
37. საერთაშორისო უშიშროება - თანამედროვე გამოწვევები
38. გლობალიზაცია და ნაციონალიზმის თეორიები
39. საერთაშორისო პოლიტიკის თანამედროვე საკითხები
40. ეკონომიკური დიპლომატია
41. პოლიტიკური იმიჯოლოგია
42. ევროპული ნაციონალიზმის თანამედროვე გამოწვევები
43. პოსტსაბჭოთა ქვეყნების პოლიტიკის შედარებითი ანალიზი
44. რუსეთის საგარეო პოლიტიკური სტრატეგიები
45. ჩინეთის საგარეო პოლიტიკური სტრატეგიები
46. სტრატეგია და თავდაცვის დაგეგმვა
47. პოლიტიკური ფილოსოფია
48. „ხისტი“ და „რბილი“ ძალა საერთაშორისო 4ურთიერთობებში
49. ევროკავშირი მსოფლიო პოლიტიკაში (ინგლისურ ენაზე)
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50. საერთაშორისო ურთიერთობების
თეორიები (ENG)
51. საერთაშორისო ურთიერთობების
თეორიები (ქართული)
52. სამეცნიერო კვლევითი პროექტი
1. შესავალი პოლიტიკის მეცნიერებაში
2. შესავალი პოლიტოლოგიაში
3. პოლიტოლოგია
5. პოლიტოლოგია (რუსული)
6. პოლიტოლოგია (ინგლისური)
1. Введение в международные отношения
2. Введение в политическое и правовое мышление
3. Введение в политическую науку
4. История международных отношений и дипломатии

1(240)

1(210)

5. Политическая география
6. Теория
7.
Международные
Международных
интеграционные
отношений
процессы и международные
организации
8. Введение в методы исследования международных отношений
9. Введение в регионоведение
10. Грузия в системе международных отношений
11. Современная дипломатия: Теория и практика
12. Мировая политика
13. Институты и внешняя политика Европейского союза
14. Современные международные отношения
15. НАТО в системе международных отношений
16. Искусство международных переговоров
17. Современная международная безопасность
18. Международные конфликты и методы их регулирования
19.Внешняя политика США
20. Экономическая дипломатия
21.Внешняя политика Китая
22. Роль
Глобальная
экологическая
политика ивокружающая
среда
23.
Средств
Массовой Информации
международных
отношениях
24 Турция в системе международных отношений
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25Политические идеологии
26 Политические
27.
Этика и политическая
системыответственность
европейских стран
в международных
отношениях
28 Лидерство и политические лидеры
29 Демократия и демократизация
30. История, политика и экономика Канады
31Американо-Грузинские отношения
32. Международный деловой этикет и дипломатический протокол

1(240)

33. Япония в системе международных отношений
34 Гендерные вопросы в глобальной политике
35 Международные отношения в Азии
36. Международный терроризм
37. Современные тенденции ислама в Европе
38 Contemporary Trends of Islam in Europe
39 Экономика США
40 Правительство и политика США
41. Внешняя политика России
42.Современная международная миграция
43. Modern International Migration
44. Кибервойна и транснациональные угрозы
45 Экономика Китая
46 Стратегия национальной безопасности США
47 Иран и Ближний Восток: проблемы и перспективы
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კულტუროლოგია
კულტურა და თანამედროვეობა
културологиа

4- (240)

მეთერთმეტე, მეთორმეტე და მეცამეტე საგანთა ჯგუფეში სავალდებულოა უცხო ენის C1 დამადასტურებელი
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