საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და საზოგადოებრივი ურთიერთობების
ფაკულტეტი
საკონკურსო ადგილები

საგანთა
ჯგუფი N

სასწავლო კურსი

1

1.ლინგვოქვეყანათმცოდნეობა
2. ქართული ენის ლექსიკა
3. ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული კურსი - 1
4. ქართული ენის ფონეტიკა
5. ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული
6. ქართული ენის გრამატიკა (მორფოლოგიის საკითხები)
7. ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ელემენტები
8. ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული კურსი - 2
9. ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული კურსი - 2
10. ქართული მართლწერისა და პუნქტუაციის საკითხები
11. ქართული ენის გრამატიკა (სინტაქსის საკითხები)
12. დარგობრივი ლექსიაკა (სოციოლოგია, მასობრივი კომუნიკაცია,
ჟურნალისტიკა)
13. დარგობრივი ლექსიკა (ეკონომიკა, ბიზნესი)
14. დარგობრივი ლექსიკა (სატრანსპორტო)
15. დარგობრივი ლექსიკა (მშენებლობა და არქიტექტურა)
16. დარგობრივი ლექსიკა (ქიმია)
17. დარგობრივი ლექსიკა (მათემატიკა)
18. დარგობრივი ლექსიკა (სამართალმცოდნეობა)
19. დარგობრივი ლექსიკა (ინფორმატიკა)

პროფესორი

1. თანამედროვე ქართული ჟურნალისტიკა (დოქტორანტურა)
2. მასკომუნიკაციის ძირითადი თეორიები და კონცეფციები
(დოქტორანტურა)
3. საზოგადოებასთან ურთიერთობის
ჟურნალისტიკისმცოდნეობითი ასპექტები (დოქტორანტურა)

ასოცირებული
პროფესორი

ასისტენტ
პროფესორი

2-(210)

3-(540)

ასისტენტი

4. გლობალიზაციის პროცესი (დოქტორანტურა)
5. მასკომუნიკაციის საშუალებათა მენეჯმენტის აქტუალური
საკითხები (დოქტორანტურა)
6. მასკომუნიკაციის კვლევები-1 (მაგისტრატურა)
7. მედიაფილოსოფია (მაგისტრატურა)
8. მასკომუნიკაციის ევოლუციის ეტაპები და ქართული მედია
სივრცე-1-2 (მაგისტრატურა)
9. პოლემიკური ოსტატობა (მაგისტრატურა)
10. მასკომუნიკაციის კვლევები-2(მაგისტრატურა)
11. გლობალიზაცია და ეროვნული
თავისთავადობა(მაგისტრატურა)
12. ჟურნალისტიკის შემოქმედების ფსიქოლოგიური კვლევები
13. პროფესიული ტექსტის სტრუქტურა და
ტიპოლიგია(მაგისტრატურა)
14. თანამედროვე მულტიმედია ტექსტი
15. მასმედია ინფორმაციულ საზოგადოებაში (მაგისტრატურა)
16. საინფორმაციო-ჰიბრიდული ომი და მედია
17. კონტენტის მონეტიზაცია(მაგისტრატურა)
18. მედიაგანათლება და მედიაწიგნიერება (მაგისტრატურა)
19. ფსიქოლინგვისტიკა(მაგისტრატურა)
20. Information Warfare/ინფორმაციული ომი (ინგლისურ
ენაზე)(მაგისტრატურა)
1. შესავალი მასობრივ კომუნიკაციაში
2. ახალი ამბების ჟურნალისტიკა
3. ვიზუალური მასკომუნიკაციის საფუძვლები
4. ქართული ჟურნალისტიკის ისტორია
5. რეკლამა მასკომუნიკაციაში
6. პროფესიული ეთიკა
7. ბეჭდური მედია
8. ანალიტიკური ჟურნალისტიკა
9. ჟურნალისტის სამეტყველო ოსტატობა
10. კულტურის ანალიზი და რეპრეზენტაცია
მასკომუნიკაციებში(რუსული)
11. ტელევიზიისა და მასმედიის სისტემები

12. თანამედროვე საზღვარგარეთის მედია
13. კომპიუტერული ვიდეომონტაჟის ტექნოლოგიები
14. პროფესიული ოსტატობა
15. კულტურის ანალიზი და რეპრეზენტაცია მაკომუნიკაციაში
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16. ახალი მედია(ინტერნეტ ჟურნალისტიკა)
17. მასკომუნიკაციის სოციოლოგია
18. ბეჭდურ მედიაორგანიზაციათა შემოქმედებითი და საწარმოო
დაგეგმარება
19. ფოტო-ვიდეო ტექნოლოგიები
20. საგამოძიებო ჟურნალისტიკა
21. სამაუწყებლო ახალი ამბები
22. მედია და პოლიტტექნოლოგიები
23. კრიტიკული აზროვნება
24. თანამედროვეობის პრობლემატიკა მასკომუნიკაციაში
25. მედიამენეჯმენტი
26. ეკოლოგიური ჟურნალისტიკა
27. მედიაპროდუქციის რედაქტირება
28. რადიოგადაცემების მომზადება
29. ემიგრანტული ჟურნალისტიკა
30. სატელევიზიო კინოდოკუმენტალისტიკა
31. ვერბალური კომუნიკაციები
32. სატელევიზიო რეჟისურის საფუძვლები
33. ტელესაეთერო ოსტატობა
34. კომუნიკაციის თეორიები და მოდელები (რუსული)
35. ჟურნალისტიკის საფუძვლები (რუსული)
36. კულტურათაშორისი კომუნიკაცია(რუსულ)
37. სპეცტერმინოლოგიის შესავალი(რუსული)
38. რუსული ენის პრაქტიკული სტილისტიკა (რუსული)
39. მასკომუნიკაციის ტექნოლოგიები (რუსული)
40. მასმედიის ისტორია(რუსული)
41. თანამედროვე დასავლური ტექნოლოგიები მასკომუნიკაციაში
(რუსული)
42. ჟურნალისტის პროფესიული ოსტატობა(რუსული)
43. ახალი მედია(რუსული)

1-(240)
2-(120)

6-(420)
1-(210)

1-(540)

44. ჟურნალისტიკის სოციოლოგია(რუსული)
45. ბეჭდური მედიის ტექნოლოგიები(რუსული)
46.მედია და პოლიტტექნოლოგიები(რუსული)
47. ორატორული ხელოვნება (საჯარო კამათის ტექნოლოგიები)
(რუსული)
48. ბეჭდვითი პუბლიცისტიკის ენა და სტილი (პროფესიული
ლექსიკა) (რუსული)
49. მედიადაგეგმარება (ჟურნალისა სა გაზეთის გამოცემის
ტექნოლოგიები)(რუსული)
50. საგამოძიებო ჟურნალისტიკა (რუსული)
51. რეკლამა ჟურნალისტიკაში(რუსული)
52. ფოტო-ვიდეოტექნოლოგიები(რუსული)
53. მედიაპროდუქციის რედაქტირება(რუსული)
54. ჟურნალისტიკის სამართლებრივი საფუძვლები(რუსული)
55. ტექსტური პროდუქციის შექმნის სტრატეგიები(რუსული)
56. სამაუწყებლო მედია(რუსული)
57. ეკოლოგიური ჟურნალისტიკა(რუსული)
58. ინტერნეტ-ჟურნალისტიკა(რუსული)
59. ჟურნალისტის პროფესიული ეთიკა (რუსული)
60. თანამედროვეობის პრობლემატიკა მასკომუნიკაციაში(რუსული)
61. კომპიუტერული ვიდეომონტაჟი(რუსული)
62. ურთიერთობის დამყარება მასობრივი ინფორმაციის
საშუალებებთან(რუსული)
63. ტოლერანტობის და კულტურათაშორისი ურთიერთქმედების
საფუძვლები(რუსული)
64. მედია მენეჯმენტი(რუსული)
1. მათემატიკური სტატისტიკა
2. რეგიონული ეკონომიკა
3. ინოვაციური ეკონომიკა
4. საზღვარგარეთის ქვეყნების ინსტიტუც. სისტემები
5. ინვესტიციები
6. უძრავი ქონების შეფასება
7. საინჟინრო-ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომ
8. საინჟინრო-ეკონომიკური ფსიქოლოგია
9. მიკროეკონომიკა II (მაგ)

10. ეკონომიკური პოლიტიკა (მაგ)
11. მაკროეკონომიკა II (მაგ)
12. ღია ეკონომიკა (დოქ)
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1. საქართველოს ეკონომიკა
2. ეკონომიკური პროცესების მოდელირება
4. საქართველოს მიწის სამართ. რეგულირება
5. შრომის ეკონომიკა
7. ეთიკური ეკონომიკა
8. ევროკავშირის ეკონომიკური პოლიტიკა
11. კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებებში (მაგ)
12. კვლევის სტატისტიკური მეთოდები (მაგ)
18.საქართველოს ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობა (მაგ)
19. გეოეკონომიკა (მაგ)
20. ეკონომეტრიკა (მაგ)
21. ევროკავშირი გლობალურ ეკონომიკაში (მაგ)
23. ეკონომიკის მეცნიერების კვლევის მეთოდები (დოქ)
24. გადაწყვეტილებათა მიღების მოდელები ეკონომიკაში (დოქ)
25. კრეატიული ეკონომიკა (დოქ)
1. ევროპის ისტორია
2. შესავალი რეგიონმცოდნეობაში
3. შესავალი ევროპისმცოდნეობაში
4. ევროპული პოლიტიკური აზროვნების ისტორია
5. ევროკავშირის პოლიტიკური ინსტიტუტები და მმართველობის
ფორმები
6. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა
7. ევროინტეგრაცია და ახალი მსოფლიო წესრიგი
8. საქართველოს ევროპული იდენტობა
9. გლობალიზაცია-ცივილიზაციის პარადიგმები
10. ევროპული ცივილიზაცია
11. რელიგია და პოლიტიკური პროცესები ევროპაში
12. თანამედროვე დიპლომატია
13. ევროპის ინდივიდუალურობა: კულტურა და იდეოლოგია
14. ევროპული პოლიტიკური იდეოლოგიები
15. ევროპული დემოკრატია: ევოლუცია და მოდელები

1-(240)
2-(120)

3-(420)
2-(210)

1-(540)
2-(270)

1-(300)

16. ევროპის სოციალური პოლიტიკის საფუძვლები
17. ნატო - უსაფრთხოების რეგიონული ორგანიზაცია
18. ტერორიზმის გეოპოლიტიკა
19. ქართული ემიგრაცია ევროპაში
20. ევროკავშირის საშინაო პოლიტიკა
21. ევროპული კონფლიქტები
22. თანამედროვე ევროპის მედია
23. თანამედროვე სამყაროს კულტურები და ორგანიზაციები
24. საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ევროპული ორიენტირები
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25. ევროპის ქვეყნების შედარებითი პოლიტიკა
26. გლობალიზაცია და რეგიონალიზმი
27. ევროპის საარჩევნო სისტემები და ტექნოლოგიები
28. ევროკავშირის ეკონომიკური პოლიტიკა
29. ევროკავშირის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკა
30. შავი ზღვის აუზის ქვეყნების უსაფრთხოება და ევროკავშირი
31. ევროინტეგრაციის თეორია და მეთოდოლოგია
(მაგისტრატურა)
32. ევროპული რეგიონალიზმის თეორია და მეთოდოლოგია
(მაგისტრატურა)
33. გლობალიზაცია და პატარა ქვეყანა (მაგისტრატურა)
34. გლობალური მმართველობა(მაგისტრატურა)
35. ევროპის რეგიონული პოლიტიკა და ადგილობრივი
განვითარება (მაგისტრატურა)
36. ეკონომიკური დიპლომატია
37. ევროინტეგრაციის პოლიტიკური თეორიები და პრაქტიკა
38. ევროკავშირი გლობალურ ეკონომიკაში
39. ქართულ-ევროპული იდენტობის კვლევა
40. გლობალიზაცია და ახალი მსოფლიო წესრიგი
41. ევროკავშირის დიპლომატია და პრაქტიკა
42. ევროპული პოლიტიკური წესრიგი

1-(240)

2-(420)

1-(540)
1-(270)
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43. საქართველო და ევროპა
44. ევროპული იდეა და საქართველოს ევროინტეგრაცია
45. ევროპული კულტურა
46. ევროპის უახლესი ისტორია
47. საქართველო და ევროინტეგრაცია
1. საქართველოს ისტორიული გეოგრაფია
2. არქეოლოგიის საფუძვლები
3. სახვითი ხელოვნების ნიმუშის პროფესიული აღწერა
4. საქართველოს ისტორიული ეთნოლოგია
5. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები
6. ნუმიზმატიკა
7. მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები
8. საქართველოს არქეოლოგია
9. საველე არქეოლოგია
10. მასალათმცოდნეობა
11. პალეოგრაფია
12. მუზეუმმცოდნეობა
13. რესტავრაცია-კონსერვაციის საფუძვლები
14. სიძველეთა ტექნიკური ანალიზი
15. საქართველოს კულტურული ცხოვრება XIX-XX სს-ში
16. ქართული ნაქარგობის ტექნოლოგიები
17. კულტურის ხელშემწყობი და შემოქმედებითი ორგანიზაციები
საქართველოში
18. საქართველოს ძველი ისტორიის წყაროები (მაგისტრატურა)
19. ძველი ახლო აღმოსავლეთის ეთნოსები და კავკასია
(მაგისტრატურა)
20. მატერიალური კულტურის ძეგლების
კონსერვაცია(მაგისტრატურა)
21. არქეოლოგიური არტეფაქტები(მაგისტრატურა)
22. ხელოვნების სტილთა ისტორია და თეორია(მაგისტრატურა)
23. კულტურათა ინტერაქცია(მაგისტრატურა)
24. სიძველეთა ტექნიკური ექსპერტიზა(მაგისტრატურა)

3-(420)

3-(270)

1-(600)
1-(300)

25. თბილისის არქეოლოგია(მაგისტრატურა)
26. ქართველთა ეთნოგენეზისი
27. სამეცნიერო კვლევის მეთოდები არქეოლოგიაში
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1. PR და კულტურა
2. კომუნიკაციის მენეჯმენტი
3. PR- ის სტრატეგია და ტაქტიკა
4. იმიჯმეიკინგი
5. საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯმენტი
6. ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები

1-(240)

1-(420)

1-(600)

1. საქართველოს ეკლესიის ისტორიის აქტუალური საკითხები

7

8

2. საეკლესიო ისტორიოგრაფია და კვლევის მეთოდოლოგია
3. კვლევის მეთოდები თეოლოგიაში
4. შედარებითი ღვთისმეტყველება
5. საქართველოს ეკლესიის სამართლის ძეგლების ანალიზი
1. კომუნიკაციის თანამედროვე სოციალური თეორიები
2. სოციალური კვლევის მეთოდოლოგია და მეთოდები
3. პოლიტიკის თანამედროვე თეორიები
4. სოციალური მეცნიერებების ფილოსოფია
5. ადამიანის ქცევა სოციუმში

1-(240)

1- (240)

1-(420)
(210)

3-

1-(270)

6. განათლებისა და მეცნიერების სოციალური იმპლიკაციები
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7.თანამედროვე სოციალური თეორიები
1. შესავალი ფსიქოლოგიაში
2. შესავალი ფსიქოლოგიაში (რუს)
3. გამოყენებითი ფსიქოლოგია
4. ბიზნეს ფსიქოლოგია
5. ზოგადი ფსიქოლოგია

1-(270)

6. სოციოლოგია
7. ზოგადი სოციოლოგია (რუს.)
8. შესავალი სოციოლოგიაში
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1. საქართველოს ისტორია და კულტურა
2. საქართველოს ისტორია და კულტურა (რუს)
3. საქართველოს ისტორია და კულტურა (ინგ.)

1-(240)

2-(300)
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1-(240)
4. საქართველოს ისტორია
5. რელიგიის ისტორია
1. უცხოური ენა (ინგლისური,გერმანული, ფრანგული) - B 1.1
2. უცხოური ენა (ინგლისური,გერმანული, ფრანგული) - B 1.2
3. უცხოური ენა (ინგლისური,გერმანული, ფრანგული) - B 2.1
4. უცხოური ენა (ინგლისური,გერმანული, ფრანგული) - B2.2
5. ინგლისური ენა-1
6. ინგლისური ენა-2
7. ინგლისური ენა-3
8. ინგლისური ენა-4
9. ინგლისური ენა B2+1/ B2+2
10. ინგლისური ენა ტექნიკური სპეციალობებისათვის - 1/2
11. უცხოური ენა (ინგლისური,გერმანული, ფრანგული) A1.1
12. უცხოური ენა (ინგლისური,გერმანული,ფრანგული) A1.2
13. უცხოური ენა (ინგლისური,გერმანული, ფრანგული) A2.1
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14. უცხოური ენა (ინგლისური,გერმანული, ფრანგული) A2.2
15. პროფესიული ინგლისური ენა1/2
16. ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული)
(მაგისტრატურა)
17. საქმიანიკომუნიკაცია უცხოურ ენაზე (ინგლისური,
გერმანული, ფრანგული) ( მაგისტრატურა)
18. დარგობრივი ტექსტის თარგმნის თეორია და პრაქტიკა
(ინგლისური, გერმანული,ფრანგული) (მაგისტრატურა)
19. გერმანული ენა 1
20. გერმანული ენა 2

6-(240)
(ინგლ)
1-(240)
(გერმ)
1- (120)
(გერმ)

5-(420) (ინგლ.)
1-(420) (გერმ)
1-(210) (ფრანგ)

21. გერმანული ენა 3
22. გერმანული ენა 4
23. გერმანული ენა ტექნიკური სპეციალობებისათვის - 1/2
24. პროფესიული გერმანული ენა 1/2
25. ფრანგული ენა 1
26. ფრანგული ენა 2
27. ფრანგული ენა 3
28. ფრანგული ენა 4
29.ფრანგული ენა ტექნიკური სპეციალობებისათვის - 1/2
30. პროფესიული ფრანგული ენა 1/2
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1. ფილოსოფიის შესავალი
2. ფილოსოფიის საფუძვლები
3. ფილოსოფიის საფუძვლები (რუს)
4. ფილოსოფიის შესავალი (რუს)
1. ქართული ენის გამოყენებითი სტილისტიკა
2. წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები
3. აკადემიური წერის ელემენტები
4. აკადემიური წერა (მაგისტრ)
5. წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები (რუს)
6. კრიტიკული აზროვნების ელემენტები
7. სამეცნიერო კომუნიკაციის ტექნიკა (დოქტრ)
8. აკადემიური წერა (დოქტრ)
9. სწავლების მეთოდები (დოქტრ)
10. აკადემიუწერა და სამეცნიერო კვლევის მეთოდები (დოქტრ)
11.სამეცნიერო კომუნიკაციის ტექნიკა და სწავლების თანამედროვ
ე მეთოდები (დოქტრ)
12. ჟურნალისტიკის საფუძვლები (რუს)
13. აკადემიური წერა (რუს)
14. კრიტიკული აზროვნება
15. ენობრივი კომუნიკაციის თანამედროვე ტექნლოგიები
16. ახალი რიტორიკა (საჯარო კომუნიკაციის ტექნოლოგიები)
17. ქართული ენა (ინგ)
18. აკადემიური წერა

2-(240)

2-(420)

19. კვლევის მეთოდები (დოქტრ)
20. სამეცნიერო კომუნიკაციის ტექნიკა და სწავლების მეთოდები
(დოქტრ)
1. ეკონომიკის პრინციპები
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2. შესავალი ეკონომიკაში
3. მიკროეკონომიკა
4. მიკროეკონომიკა
5. ეკონომიკური თეორიის საფუძვლები
6.საერთაშორისო ეკონომიკა
7.საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები
8. მაკროეკონომიკა
9. მაკროეკონომიკა
10.ცოდნის ეკონომიკა

1-(240)

1-(420)

მეოთხე საგანთა ჯგუფში სავალდებულოა უცხო ენის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენა ან გაიაროს ენის
ცოდნის დამდგენი ტესტირება C1 დონეზე სტუს საგამოცდო ცენტრში
შენიშვნა: მეთოთხმეტე საგანთა ჯგუფში სავალდებულოა რუსული ენის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენა ან
გაიაროს ენის ცოდნის დამდგენი ტესტირება C1 დონეზე სტუს საგამოცდო ცენტრში

