კონკურსანტთა საყურადღებოდ!
ყველა კონკურსანტი ვალდებულია საბუთებთან ერთად წარმოადგინოს
ანკეტის ელექტრონული ვერსია კომპაქტ-დისკზე.

საკონკურსო
თანამდებობა

პროფესორი
ასოცირებული
პროფესორი

ვაკანსია

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტი
საკონკურსო საგნები/საგანთა ჯგუფები და ვაკანსიები

1 (200)
1(400)
1(200)

საკონკურსო საგნები/საგანთა ჯგუფები სწავლების
საფეხურების მიხედვით
№

საგანმანათლებლო
პროგრამა

ჩამონათვალი

1

ბაკალავრიატი
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

IIR0007-LS შესავალი საერთაშორისო

ურთიერთობებში (რუს.)
MWH0007-LS მსოფლიო უახლესი
ისტორია (რუს.)
HPG0007-LS პოლიტიკური გეოგრაფია
(რუს.)
POPS007-LS პოლიტიკური ფსიქოლოგია
(რუს.)
GLGOV 07-LS გლობალური
მმართველობა (რუს.)
IIR0007-LS შესავალი საერთაშორისო
ურთიერთობებში
MWH0007-LS მსოფლიო უახლესი
ისტორია
POPS007-LS პოლიტიკური ფსიქოლოგია
TIR0007-LS საერთაშორისო
ურთიერთობების თეორია
GIP0007-LS საქართველო საერთაშორისო
პოლიტიკაში
MD00007-LS თანამედროვე დიპლომატია
HPG007-LS ისტორიული და
პოლიტიკური გეოგრაფია
IOI0007-LS საერთაშორისო ორგანიზ. და
ინსტიტუტები
SCIR007-LS პატარა ქვეყანა
საერთაშორისო ურთიერთობებში
NATH007-LS ნაციონალიზმის თეორია
GDIP007-LS ქართული დიპლომატია
HPEU007-LS ევროკავშირის ინსტიტუტ.
და პოლიტიკა
IRD0007-LS მე-20 საუკუნის
საერთაშორისო ურთიერთობები და
დიპლომატია
ARN0007-LS მოლაპარაკების ხელოვნება
ECOD007-LS ეკონომიკური დიპლომატია
(რუს)
RFIR007-LS რელიგიური ფაქტორი
საერთაშორისო ურთიერთობებში
EPR0007-LS რუსეთის ევრაზიული

საერთაშორისო
ურთიერთობები

პოლიტიკა
23. NNSE007-LS ნატოს ახალი სტრატეგია
ევრაზიაში
24. GPLO007-LS გლობალური პოლიტიკა
25.
PPA0007-LS საჯარო პოლიტიკის
ანალიზი
26. ICTSF007-LS საერთაშორისო
კონფლიქები და მათი დარეგულირების
ფორმები
27. MPLTE07-LS თანამედროვე ევროპის
პოლიტიკურ სამართლებრივი
აზროვნება
28. POPS007-LS პოლიტიკური ფსიქოლოგია
29. GPM0007-LS გეოპოლიტიკა:წარსული და
თანამედროვეობა
30. RIBSB07-LS შავი ზღვის აუზში
მიმდინარე რეგიონალიზაციისა და
ინტეგრაციის პროცესი
31. INT007-LS საერთაშორისო ტერორიზმი
32. IPU0007-LS საერთაშორისო პოლიტიკა
და მასმედია
33. ISP0007-LS საერთაშორისო
უსაფრთხოება
34. NEPA007-LS ახლო აღმოსავლეთი
რეგიონალურ პოლიტიკაში
35. POLID07-LS პოლიტიკური
იდეოლოგიები
36. PR00007-LS საზოგადოებრივი
ურთიერთობები
მაგისტრატურა
1. MIIP007-LS საერთაშორისო პოლიტიკის
თანამედროვე საკითხები
2. DFC0007-LS საზღვარგარეთის ქვეყნების
დიპლომატია
3. CTIR007-LS საერთაშორისო
ურთიერთიერთობების კლასიკური
თეორიები
4. GNWO007-LS გლობალიზაცია და
ახალი მსოფლიო წესრიგი
5. TGAN007-LS გლობალიზაცია და
ნაციონალიზმის თეორიები
6. ECDIP07-LS ეკონომიკური
დიპლომატია
7. RMIR007-LS საერთაშორისო
ურთიერთობების კვლევის მეთოდები
8. CDMT007-LS კონფლიქტები და
გადაწყვეტილების მიღების
ტექნოლოგიები
9.WMA0007-LS მსოფლიო პოლიტიკური
და ეკონომიკური რუკა რეგიონალური
პროცესების კვლევის ანალიზი
10.POLP007-LS პოლიტიკური
ფილოსოფია
11.INW0007-LS ინფორმაციული ომი

საერთაშორისო
ურთიერთობები

12.
1.

მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა

დოქტორანტურა
1. დოქტორანტის ხელმძღვანელობა
მონათესავე საგნები
მაგისტრატურა
1. RMIR007-LS საერთაშორისო
ურთიერთობების კვლევის მეთოდები
2. POLP007-LS პოლიტიკური ფილოსოფია

ასისტენტპროფესორი

ვაკანსია

საკონკურსო
თანამდებობა

3. MIIP007-LS საერთაშორისო პოლიტიკის
თანამედროვე საკითხები
4. CDMT007-LS კონფლიქტები და
გადაწყვეტილებების მიღების
ტექნოლოგიები
5. DFC0007-LS საზღვარგარეთის ქვეყნების
დიპლომატია
6. CTIR007-LS საერთაშორისო
ურთიერთობების კლასიკური თეორიები
7. WMA0007-LS მსოფლიო პოლიტიკური
და ეკონომიკური რუკის რეგიონალური
პროცესების კვლევის ანალიზი
საკონკურსო საგნები/საგანთა ჯგუფები
სწავლების საფეხურების მიხედვით
#

3(400)

1

ჩამონათვალი
ბაკალავრიატი
IIR0007-LS შესავალი საერთაშორისო
ურთიერთობებში (რუს.)
2. MWH0007-LS მსოფლიო უახლესი
ისტორია (რუს.)
3. HPG0007-LS პოლიტიკური
გეოგრაფია (რუს.)
4. POPS007-LS პოლიტიკური
ფსიქოლოგია (რუს.)
5. GLGOV 07-LS გლობალური
მმართველობა (რუს.)
6. IIR0007-LS შესავალი საერთაშორისო
ურთიერთობებში
7. MWH0007-LS მსოფლიო უახლესი
ისტორია
8. POPS007-LS პოლიტიკური
ფსიქოლოგია
9. TIR0007-LS საერთაშორისო
ურთიერთობების თეორია
10. GIP0007-LS საქართველო
საერთაშორისო პოლიტიკაში
11. MD00007-LS თანამედროვე
დიპლომატია
12. HPG007-LS ისტორიული და
პოლიტიკური გეოგრაფია
13. IOI0007-LS საერთაშორისო ორგანიზ.
და ინსტიტუტები
1.

საგანმანათლებლო
პროგრამა

საერთაშორისო
ურთიერთობები

14. SCIR007-LS პატარა ქვეყანა
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

საერთაშორისო ურთიერთობებში
NATH007-LS ნაციონალიზმის
თეორია
GDIP007-LS ქართული დიპლომატია
HPEU007-LS ევროკავშირის
ინსტიტუტ. და პოლიტიკა
IRD0007-LS მე-20 საუკუნის
საერთაშორისო ურთიერთობები და
დიპლომატია
ARN0007-LS მოლაპარაკების
ხელოვნება
ECOD007-LS ეკონომიკური
დიპლომატია (რუს)
RFIR007-LS რელიგიური ფაქტორი
საერთაშორისო ურთიერთობებში
EPR0007-LS რუსეთის ევრაზიული
პოლიტიკა

23. NNSE007-LS ნატოს ახალი სტრატეგია

ევრაზიაში
24. GPLO007-LS გლობალური პოლიტიკა
25. PPA0007-LS საჯარო პოლიტიკის

ანალიზი
26. ICTSF007-LS საერთაშორისო

27.

28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.

კონფლიქები და მათი
დარეგულირების ფორმები
MPLTE07-LS თანამედროვე ევროპის
პოლიტიკურ სამართლებრივი
აზროვნება
POPS007-LS პოლიტიკური
ფსიქოლოგია
GPM0007-LS გეოპოლიტიკა:წარსული
და თანამედროვეობა
RIBSB07-LS შავი ზღვის აუზში
მიმდინარე რეგიონალიზაციისა და
ინტეგრაციის პროცესი
INT007-LS საერთაშორისო
ტერორიზმი
IPU0007-LS საერთაშორისო
პოლიტიკა და მასმედია
ISP0007-LS საერთაშორისო
უსაფრთხოება
NEPA007-LS ახლო აღმოსავლეთი
რეგიონალურ პოლიტიკაში
POLID07-LS პოლიტიკური
იდეოლოგიები
PR00007-LS საზოგადოებრივი
ურთიერთობები
მაგისტრატურა

1. MIIP007-LS საერთაშორისო
პოლიტიკის თანამედროვე
საკითხები

2. DFC0007-LS საზღვარგარეთის
ქვეყნების დიპლომატია
3. CTIR007-LS საერთაშორისო
ურთიერთიერთობების კლასიკური
თეორიები
4. GNWO007-LS გლობალიზაცია და
ახალი მსოფლიო წესრიგი
5. TGAN007-LS გლობალიზაცია და
ნაციონალიზმის თეორიები
6. ECDIP07-LS ეკონომიკური
დიპლომატია
7. RMIR007-LS საერთაშორისო
ურთიერთობების კვლევის
მეთოდები
8. CDMT007-LS კონფლიქტები და
გადაწყვეტილების მიღების
ტექნოლოგიები
9. WMA0007-LS მსოფლიო
პოლიტიკური და ეკონომიკური
რუკა რეგიონალური პროცესების
კვლევის ანალიზი
10. POLP007-LS პოლიტიკური
ფილოსოფია
11. INW0007-LS ინფორმაციული ომი

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

მონათესავე საგნები
მაგისტრატურა
RMIR007-LS საერთაშორისო
ურთიერთობების კვლევის
მეთოდები
POLP007-LS პოლიტიკური
ფილოსოფია
MIIP007-LS საერთაშორისო
პოლიტიკის თანამედროვე
საკითხები
CDMT007-LS კონფლიქტები და
გადაწყვეტილებების მიღების
ტექნოლოგიები
DFC0007-LS საზღვარგარეთის
ქვეყნების დიპლომატია
CTIR007-LS საერთაშორისო
ურთიერთობების კლასიკური
თეორიები
WMA0007-LS მსოფლიო
პოლიტიკური და ეკონომიკური
რუკის რეგიონალური პროცესების
კვლევის ანალიზი

საერთაშორისო
ურთიერთობები

ასოცირებული
პროფესორი

ვაკანსია

საკონკურსო
თანამდებობა

1(400)

საკონკურსო საგნები/საგანთა ჯგუფები სწავლების
საფეხურების მიხედვით
#

საგანმანათლებლო
პროგრამა

ჩამონათვალი

ბაკალავრიატი

3
1.
2.
3.

INFL07-LS ფილოსოფიის შესავალი

საუნივერსიტეტო/საფაკ
ულტეტო საგნები

PHILO07-LS ფილოსოფია (რუს.)
PHIAN007-LS ფილოსოფიის

საკონკურსო
თანამდებობა

პროფესორი
პროფესორი

ვაკანსია

ანთროპოლოგია
4. ELLG007-LS ლოგიკა
5. POPS007-LS გამოყენებითი ფსიქოლოგია
(რუს.)
6. GEPSY007-LS ზოგადი ფსიქოლოგია
7. SOCPS07-LS სოციალური ფსიქოლოგია
8. APPSY07-LS გამოყენებითი
ფსიქოლოგია
9. SOC0007-LS სოციოლოგია
10.SOC0007-LS ზოგადი სოციოლოგია (რუს.)
11.SOC0007 შესავალი სოციოლოგიაში
12.POL0007-LS პოლიტოლოგია (ქართ.რუს.)
13.POLID07-LS პოლიტიკური იდეოლოგიები
14.BOPOO07 პოლიტიკის საფ-ბი
15.GEHAC07-LS საქართველოს ისტორია და
კულტურა (ქართ. რუს.)
16.GEHIS07 საქართვ. ისტორია (ქართ. რუს)
17.GULTU07-LS კულტურა და
თანამედროვეობა
18.CUL0007 კულტუროლოგია (ქართ. რუს.)
მონათესავე საგნები
მაგისტრატურა
1. AWSRM07-L საქართველოს
კულტურულ ისტორიული
მემკვიდრეობა
2. GEC0007-LS საქართველოს ეთნოლოგია
3. WCICU07-LS მსოფლიო ცივილიზაცია
და კულტურა

1 (400)
2 (200)

საკონკურსო საგნები/საგანთა ჯგუფები სწავლების
საფეხურების მიხედვით
#

საგანმანათლებლო
პროგრამა

ჩამონათვალი

4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ბაკალავრიატი
FOUNM07-LS (ქართ.)FOUNM07-LS (რუს)
მენეჯმენტის საფუძვლები
ORGTH07-LS ორგანიზაციის თეორია
OPERM07-LS ოპერაციული მენეჯმენტი
CORPM07-LS კორპორაციული
მენეჯმენტი
RISKM07-LS რისკმენეჯმენტი
PROJM07-LS პროექტის მენეჯმენტი
HRESM07-LS ადამიანური რესურსების

ბიზნესის
ადმინისტრირება

მენეჯმენტი
8. ECONB07-LS ბიზნესის ეკონომიკა
9. STECB07-LP სტატისტიკა ეკონომიკასა
და ბიზნესში
10. FOUNB07-LS (ქართ. ) FOUNB07-LS (რუს)
ბიზნესის საფუძვლები
11. INTBU07-LS (ქართ. ) INTBU07-LS (რუს)
საერთაშორისო ბიზნესი
12. MARKT07-LS მარკეტინგის
საფუძვლები
13. EKANA07-LS ეკონომიკური ანალიზი
14. INMAR07-LS ინტერნეტ-მარკეტინგი
15. BR00007-LS ბიზნეს-ურთიერთობები
16. BUSAN07-LP ბიზნესის ანალიზის
მეთოდები
17. STPLB07-LS ბიზნესის სტრატეგიული
დაგეგმვა და განვითარება
18. PRETH07-LS ბიზნესის შეფასება
19. SMB0007-LS საბირჟო საქმე
20. SFMBT07-LS ფასიანი ქაღალდები და
ფინანასური ბაზრები
21. FINCN07-LS ფინანსური კონტროლი
22. FMATH07-LP ფინანსური მათემატიკა
23. TAX0007-LS გადასახადებიADდა
გადასახადების დაბეგვრა
24. ACC0007-LS საბუღალტრო
აღრიცხვა(რუს)
25. ACC0007-LS საბუღალტრო აღრიცხვის
საფუძვლები
26. ACPUB07-LS საბუღალტრო აღრიცხვა
საჯარო სამართლის სუბიექტებში
27. MANAC07-LS მმართველობითი
აღრიცხვის საფუძვლები
28. INT0007-LB ინფორმაციული
ტექნოლოგიები აღრიცხვაში
29. BASAU07-LS აუდიტის საფუძვლები
30. TOUTE07-LS ტურიზმის თეორია
31. HITEM07-LS სასტუმრო ინდუსტრიის
ტექნოლოგია და მართვა
32. TOUME07-LS ტურიზმის მენეჯმენტი
33. TOUMA07-LS ტურიზმის მარკეტინგი
34. TSTPL07-LS ტურიზმის სტარტეგიული
დაგეგმვა
35. TRRO207-LS საქართველოს
ტურისტული რეკრეაციული
რესურსები
მაგისტრატურა
1. INMAN07-LS ინოვაციური მენეჯმენტი
2. RESST07-LP კვლევის სტატისტიკური
მეთოდები
3. INMKG07-LS საერთაშორისო

ბიზნესის
ადმინისტრირება

მარკეტინგი
4.
5.
6.
7.

INMAR07-LS ინტერნეტ-მარკეტინგი
SMG0007-LS გაყიდვების მენეჯმენტი
TAX0107-LS საგადასახადო პოლიტიკა
MNIAU07-LS მმართველობითი(შიდა)

აუდიტი

საკონკურსო
თანამდებობა

პროფესორი

ვაკანსია

8. ITAUD07-LB აუდიტის კომპიუტერული
საინფორმაციო სისტემები
9. SIRT007-LS ტურიზმის სახელმწიფო და
საერთაშორისო რეგულირება
10. INTMN07-LS საინვესტიციო
მენეჯმენტი ტურიზმში
11. სამაგისტრო ხელმძღვანელობა
დოქტორანტურა
1. დოქტორანტის ხელმძღვანელობა
მონათესავე საგნები
მაგისტრატურა
1.
MARMG07-LS მარკეტინგმენეჯმენტი
2.
INVMN07-LS საინვესტიციო
მენეჯმენტი
3. STRMN07-LS სტრატეგიული
მენეჯმენტი
4. INTMN07-LS საერთაშორისო
მენეჯმენტი
5. MANAD07-LS მენეჯმენტი და
ადმინისტრირება
6. FINAN07-LP ფინანსური ანალიზი
7. FINRP07-LS ფინანსური ანგარიშგება
8.
AUFAC07-LS ფინანსური
ანგარიშგების აუდიტი
9. MCTOUR7-LS კულტურული
ტურიზმის მენეჯმენტი
10. TUBUS07-LS ტურიზმის ბიზნესი

1(400)

საკონკურსო საგნები/საგანთა ჯგუფები
სწავლების საფეხურების მიხედვით

№

ჩამონათვალი
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ბაკალავრიატი
1. BAL0107-LS შესავალი
სამართალმცოდნეობაში
2. BAL0207-LS საზღვარგარეთის ქვეყნების
სამართლის ისტორია
3. BAL0307-LS რომის სამართალი
4. BAL0407-LS ქართული სამართლის
ისტორია
5. BAL0507-lS სამართლის მეთოდები
6. PAL0107-LS საქართველოს სახელმწიფო
(კონსტიტუციური) სამართალი
7. PAL0207-LM ადამიანის ძირითადი
უფლებები

ბიზნესის
ადმინისტრირება
ბიზნესის
ადმინისტრირება

საგანმანათლებლო
პროგრამა

სამართალმცოდნეობა

8. PAL0307ადმინისტრაციული
სამართალი
9. PAL0407-LS სამეწარმეო წესრიგის
სამართალი
10. PAL0607-LS საფინანსო სამართალი
11. PAL0707-LS ადმინისტრაციული
სამართლის პროცესი
12. PAL0807-LS საზღვარგარეთის
ქვეყნების კონსტიტუციური სამართალი
13. PAL0907-LS ეკოლოგიური სამართალი
14. PAL1007-LS სამოხელეო სამართალი
15. PAL1107-LS ადგილობრივი
თვითმმართველობის (მუნიციპალური)
სამართალი
16. PAL1207-LS საგადასახადო სამართალი
17. PAL1307ნორმატიული აქტების
სამართალი და კანონშემოქმედებითი
ტექნიკა
18. PAL1407-LS საარჩევნო სამართალი
19. PAL0507-LS საერთაშორისო საჯარო
სამართალი
20. IPL-0107-LS ადამიანის უფლებათა
დაცვის საერთაშორისო სამართალი
21. IPL-0207-LS ევროკავშირის სამართალი
22. IPL-0307-LS საერთაშორისო
ჰუმანიტარული სამართალი
23. IPL-0407-LS საერთაშორისო
ორგანიზაციების სამართალი
24. IPL-0507-LS საერთაშორისო
სახელშეკრულებლო სამართალი
25. IPL0607-LS ლტოლვილთა და
იძულებით გადაადგილებულ პირთა
სამართალი
26. IPL-0707-LS დიპლომატიური და
საკონსულო სამართალი
მაგისტრატურა
1. CAL0907-LS სამოხელეო სამართალი და
სასამართლო პრაქტიკა
2. CAL1007-LS შედარებითი
მუნიციპალური სამართალი
3. CAL1107-LS ჯანდაცვის სამართალი
4.მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა
მონათესავე საგნები
მაგისტრატურა
1. LOF0107-LS სამართლის ფილოსოფია
2. CAL0107-LS თანამედროვე
კონსტიტუციური სამართალის
აქტუალური პრობლემები
3. CAL0207-LS თანამედროვე
ადმინისტრაციული სამართალი და
სასამართლო პრაქტიკა
4. CAL0407-LS ადმინისტრაციული
პროცესი და სასამართლო პრაქტიკა
5. CAL0507-LS თანამედროვე

სამართალი

სამართალი

ასოცირებული
პროფესორი

2 (400)
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საგადასახადო სამართალი და
სასამართლო პრაქტიკა
6. CAL0707-LS საკონსტიტუციო
მართლმსაჯულება და კონსტიტუციური
კონტროლი
7. CAL0807-LS ხელისუფლების
დემოკრატიული ორგანიზაცია
8. CAL0307-LS თანამედროვე
საერთაშორისო სამართლის აქტუალური
პრობლემები
9.CAL0607-LS ადამინის ძირითადი
უფლებები და მათი დაცვის მექანიზმები
ბაკალავრიატი
1. UL0107 -LS შესავალი სამოქალაქო
სამართალში
2.
BUL0207-LS სანივთო
(ქონებრივი) სამართალი
3. BUL0307-LS ვალდებულებითი
სამართლის ზოგადი ნაწილი
4. BUL0407-LS სახელშეკრულებო
სამართალი
5. BUL0507-LS კანონისმიერი
ვალდებულებითი ურთიერთობები
6. BUL0907-LS სამეწარმეო სამართალი
7. BUL0707-LS სამოქალაქო სამართლის
პროცესი
8. BUL0807-LS სამოქალაქო საქმეთა
განხილვა სასამართლოში
9. BUL0607-LS საოჯახო და
მემკვიდრეობის სამართალი
10. BUL1007-LS შრომის სამართალი
11. BUL1107-LS დაზღვევის სამართალი
12. BUL1207-LSU საბანკო სამართალი
13. BUL1307-LS საერთაშორისო კერძო
სამართალი
14. BUL1407-LS გადახდისუუნარობის
სამართალი
15. BUL1507-LS ფასიანი ქაღალდების
სამართალი
16. BUL16007-LS ინტელექტუალური
საკუთრების სამართალი
17. BUL1707-LS სანოტარო სამართალი
მაგისტრატურა
1. CIL0907-LS შედარებითი სანივთო
სამართალი
2. CIL1007-LS საოჯახო-მემკვიდრეობის
სამართალი და სასამართლო პრაქტიკა
3.მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა
მონათესავე საგნები
მაგისტარტურა
1. CIL0107-LS თანამედროვე სამოქალაქო
სამართალი
2. CIL0207-LS თანამედროვე სამოქალაქო

სამართალმცოდნეობა

სამართალი

სამართალი

პროფესორი

1 (400)
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სამართლის პროცესი და სასამართლო
პრაქტიკა
3.შედარებითი სახელშეკრულებო
სამართალი
4. CIL0407-LS შედარებითი
საკორპორაციო სამართალი
5. CIL0407-LS საერთაშორისო კერძო
სამართალი და საერთაშორისო
სამოქალაქო პროცესი
6. CIL0607-LS საბანკო და სადაზღვევო
სამართალი (თეორია და პრაქტიკა)
7. CIL0707-LS ინტელექტუალური
საკუთრების სამართალი:თეორია და
პრაქტიკა
8. CIL0807-LS შედარებითი საარბიტრაჟო
სამართალი და მედიაცია
ბაკალავრიატი
სამართალმცოდნეობა
1. CRL0107-LS სისხლის სამართალი
(ზოგადი ნაწილი)
2. CRL 0207-LS სისხლის სამართალი
(ადამიანისა და კაცობრიობის
წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული)
3. CRL 0307-LS სისხლის სამართალი
(დანაშაულის სხვა სახეები)
4. CRL 0407-LS სისხლის სამართლის
პროცესი
5. CRL 0507-LS სისხლის სამართლის
საქმეთა განხილვა სასამართლოში
6. CRL0607-LS საერთაშორისო სისხლის
სამართალი
7. CRL0707-LS ქმედების დანაშაულად
კვალიფიკაცია
8. CRL0807-LS გამოძიებისა და
სასამართლო წარმოების საფუძვლები
9. CRL0907-LS კრიმინოლოგია
10. CRL1007-LS კრიმინალისტიკა
(დანაშაულის გამოძიების მეთოდიკა)
11. CRL1107-LP სასამართლო უნარ-ჩვევები
12. CRL1207-LS სასჯელის შეფარდება და
სასჯელაღსრულების სამართალი
13. SPC0107-LS პროფესიული ეთიკა
მაგისტრატურა
1. CLP0907-LS ორგანიზებული
სამართალი
დანაშაული: სამართალშეფარდების
პრობლემები
2.CLP1007-LS შედარებითი სისხლის
სამართლის პროცესი
3. მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა
მონათესავე საგნები
სამართალი
მაგისტრატურა
1. CLP0107-LS თანამედროვე სისხლის
სამართლის თეორია
2. CLP0207-LS ნოვაციები სისხლის

საკონკურსო
თანამდებობა

ვაკანსია

სამართლის პროცესში
3. CLP0307-LS ინდივიდუალური
სამართლებრივი სიკეთის წინააღმდეგ
მიმართული დანაშაული
4. CLP0407-LS საერთაშორისო სისხლის
სამართალი: თეორია და პრაქტიკა
5. CLP0507-LS შედარებითი
კრიმინოლოგია
6. CLP0607-LS საყოველთაო
სამართლებრივი სიკეთის წინააღმდეგ
მიმართული დანაშაული
7. CLP0707-LS შედარებითი სისხლის
სამართალი
8. CLP0807-LS მტკიცებითი სამართალი

პროფესორი

3 (400)

ასოცირებული
პროფესორი

2 (400)

საკონკურსო საგნები/საგანთა ჯგუფები
სწავლების საფეხურების მიხედვით
#

ჩამონათვალი
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ბაკალავრიატი
1. PPA0007-LS საჯარო მმართველობის
საფ-ბი
2. BRE0007-LS საქმიანი ურთიერთობები
3. BSW0007-LS სოციალური მუშაობის
საფუძვლები
4. HRMAM07-LS ადამიანური
რესურსების მენეჯმენტი
5. NSSDE07-LS მდგრადი განვითარების
ეროვნული სტარატეგია
მაგისტრატურა
1. HPA0007-LS საქ. და საზღ. საჯარო
მმართ. ისტ.
2. DOCMA07-LS დოკუმენტმცოდნეობა
3. APOPA07-LS სახელ. მართვის
აქტუალური პრობლემები
4. MLG0007-LS მართვის თანამედროვე
მეთოდები ადგილ. ორგანიზაც.
5. ESL0007-L P საარჩევნო სისტემა და
კანონმდებლობა
6. ADM0007-LS ადმინისტრაც.
მენეჯმენტი
7. ARN0007-LS მოლაპარაკების
ხელოვნება
8. PR P0007-LS საზოგადოებრივი
ურთიერთობები და პოლიტიკა
9. MTLPS07-LP საჯარო გამოსვლების
თანამედროვე ტექნოლოგიები
10. SPO0007-LP სოციალური პოლიტიკა
11.ESS0007-LS საქართველოს ეკონომიკ.
უსაფრთხოების სისტემები
12.SPA0007-LSP სტატისტიკა
სახელმწიფო მართვაში

საგანმანათლებლო
პროგრამა

საჯარო მმართველობა

საჯარო მმართველობა

13.MSEPA07-LSP სახელმწ. მართვის
ეფექტიანობის მიღწევის თნამედ.
სისტემები
14.CAOSB07-LS თანამედროვე
სისტემები სახელმწიფოებრივი
მოწყობის მოდელების შედარებ.
ანალიზი
15.მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა
დოქტორანტურა
1. დოქტორანტის ხელმძღვანელობა
მონათესავე საგნები
მაგისტრატურა

საკონკურსო
თანამდებობა

ასისტენტპროფესორი

ვაკან
სია

1.
ARN0007-LS მოლაპარაკებების
ხელოვნება

1(400)

2.
PR P0007-LS საზოგადოებრივი
ურთიერთობები და პოლიტიკა
3. SPA0007-LSP სტატისტიკა
სახელმწიფო მართვაში
4.
APOPA07-LS სახელმწიფო
მართვის აქტუალური პრობლემები
5.
MTLPS07-LP საჯარო
გამოსვლების თანამედროვე
ტექნოლოგიები
6.
CSAMD07-LS სამოქალაქო
საზოგადოება და თანამედროვე
დემოკრატია
7.
SPO0007-LP სოციალური
პოლიტიკა
8.
MLG0007-LS მართვის
თანამედროვე მეთოდები ადგილობრივ
ორგანოში
9.
INM0007-LS ინოვაციური
მენეჯმენტი
10.
ESL0007-L P საარჩევნო სისტემა
და კანონმდებლობა
11. 11.SMA0007-L მომსახურების
მენეჯმენტი
საკონკურსო საგნები/საგანთა ჯგუფები
სწავლების საფეხურების მიხედვით
#
ჩამონათვალი
10
ბაკალავრიატი
1.
2.
3.
4.
5.

PPA0007-LS საჯარო მმართველობის
საფ-ბი
BRE0007-LS საქმიანი
ურთიერთობები
BSW0007-LS სოციალური მუშაობის
საფუძვლები
HRMAM07-LS ადამიანური
რესურსების მენეჯმენტი
NSSDE07-LS მდგრადი
განვითარების ეროვნული
სტარატეგია

საჯარო მმართველობა

საგანმანათლებლო
პროგრამა
საჯარო მმართველობა

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

მაგისტრატურა
HPA0007-LS საქ. და საზღ.
საჯარო მმართ. ისტ.
DOCMA07-LS
დოკუმენტმცოდნეობა
APOPA07-LS სახელ. მართვის
აქტუალური პრობლემები
MLG0007-LS მართვის
თანამედროვე მეთოდები ადგილ.
ორგანიზაც.
ESL0007-L P საარჩევნო სისტემა და
კანონმდებლობა
ADM0007-LS ადმინისტრაც.
მენეჯმენტი
ARN0007-LS მოლაპარაკების
ხელოვნება
PR P0007-LS საზოგედოებრივი
ურთიერთობები და პოლიტიკა

საჯარო მმართველობა

9.

MTLPS07-LP საჯარო
გამოსვლების თანამ.
ტექნოლოგიები
10. SPO0007-LP სოციალური
პოლიტიკა
11. ESS0007-LS საქართველოს
ეკონომიკ. უსაფრთხოების
სისტემები
12. SPA0007-LSP სტატისტიკა
სახელმწიფო მართვაში
13. MSEPA07-LSP სახელმწ. მართვის
ეფექტიანობის მიღწევის თნამედ.
სისტემები
14. CAOSB07-LS თანამედროვე
სისტემები სახელმწიფოებრივი
მოწყობის მოდელების შედარებ.
ანალიზი
მონათესავე საგნები
მაგისტრატურა
1. ARN0007-LS მოლაპარაკებების
ხელოვნება
2. PR P0007-LS საზოგადოებრივი
ურთიერთობები და პოლიტიკა
3. SPA0007-LSP სტატისტიკა
სახელმწიფო მართვაში
4. APOPA07-LS სახელმწიფო მართვის
აქტუალური პრობლემები
5. MTLPS07-LP საჯარო გამოსვლების
თანამედროვე ტექნოლოგიები
6. CSAMD07-LS სამოქალაქო
საზოგადოება და თანამედროვე
დემოკრატია
7. SPO0007-LP სოციალური პოლიტიკა
8. MLG0007-LS მართვის თანამედროვე
მეთოდები ადგილობრივ ორგანოში

საჯარო მმართველობა

INM0007-LS ინოვაციური
მენეჯმენტი
10. ESL0007-L P საარჩევნო სისტემა და
კანონმდებლობა
11. SMA0007-L მომსახურების
მენეჯმენტი
9.

6.

