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N სახელწოდება ლექტორი წინაპირობა კრედიტი საკონტაქტო 

სთ. 

დამოუკიდებელი 

სთ. 

 პროგრამის  

სავალდებულო სასწავლო კურსები 

  18 კრედიტი   

1 აკადემიური წერა მოწვ. ლექტორი 

ი. აღაპიშვილი 

ასისტენტ-პროფ. 

ქ. აფთარაშვილი 

წინაპირობის 

გარეშე 

6 კრედიტი 48 სთ. 102 სთ. 

2 განათლების სისტემის 

სამართლებრივი საფუძვლები 

ასოც. პროფ 

თ. ზაალიშვილი 

წინაპირობის 

გარეშე 

6 კრედიტი 33 სთ. 117 სთ.  

3 თანამედროვე საგანმანათლებლო 

ტექნოლოგიები 

მოწვ. ლექტ. 

იან ბოემი 

წინაპირობის 

გარეშე 

6 კრედიტი 33 სთ. 117 სთ.  

 მოდული: განათლების კვლევები 

(სავალდებულო სასწავლო კურსები) 

  42 კრედიტი   

4 განათლების ეკონომიკა და 

სახელმწიფო პოლიტიკა 

ასოც. პროფ. 

თ. ზაალიშვილი 

განათლების 

სისტემის 

სამართლებრივი 

საფუძვლები 

6 კრედიტი 33 სთ. 117 სთ.  

5 კვლევის მეთოდები განათლებაში  მოწვ. ლექტ. 

ტაირონ ბინოე 

ასოც. პროფ. 

შალვა ტაბატაძე 

 

წინაპირობის 

გარეშე 

6 კრედიტი 33 სთ.  117 სთ. 

6 მონაცემთა ანალიზი: სტატისტიკა და 

SPSS 

პროფ. ა. გაგნიძე 

ას. პროფ. ა. 

წინაპირობის 

გარეშე 

6 კრედიტი 32 სთ. 118 სთ. 

სასწავლო გეგმა  - განათლების კვლევები და ადმინისტრირება 
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დვალი 

7 სწავლებისა და სწავლის 

თანამედროვე მეთოდები 

მოწვ. ლექტ. 

ტაირონ ბინოე 

ასისტ-პროფ. ქ. 

აფთარაშვილი 

თანამედროვე 

საგანმანათლებლო 

ტექნოლოგიები 

6 კრედიტი 33 სთ. 117 სთ.  

8 შედარებითი განათლება 

(პედაგოგიკა)  

მოწვ. ლექტ. 

იან ბოემი 

წინაპირობის 

გარეშე 

6 კრედიტი 33 სთ. 117 სთ.  

9 განათლების ფილოსოფია მოწვ. ლექტ. 

ელიზბარ 

ელიზბარაშვილი 

წინაპირობის 

გარეშე 

6 კრედიტი 48 სთ.  102 სთ.  

10 საკურსო პროექტი აესუ აკადემიური 

პერსონალი/ 

მოწვეული 

ლექტორები 

სტუდენტს 

გავლილი უნდა 

ჰქონდეს 

პროგრამისა და 

მოდულის 

სავალდებულო 

სასწავლო 

კურსები  

6 კრედიტი  30 სთ. 120 სთ. 

 მოდული: განათლების კვლევები 

(არჩევითი სასწავლო კურსები) 

  24 კრედიტი   

 სტუდენტი ირჩევს მისთვის 

სასურველ სასწავლო კურსს როგორც 

პროგრამის, ისე განათლების 

ადმინისტრირების სავალდებულო 

და არჩევითი სასწავლო კურსებიდან 

     

 მოდული: განათლების 

ადმინისტრირება  

(სავალდებულო სასწავლო კურსები) 

  42 კრედიტი   

11 განათლების მენეჯმენტი და 

ლიდერობა  

პროფ.  

ი. ბარბაქაძე 

წინაპირობის 

გარეშე 

6 კრედიტი 48 სთ. 102 სთ. 
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12 ბიუჯეტისა და ფინანსების მართვა 

განათლების სფეროში 

ასოც. პროფ. 

თ. ზაალიშვილი 

განათლების 

სისტემის 

სამართლებრივი 

საფუძვლები 

6 კრედიტი 33 სთ. 117 სთ.  

13 ადამიანური რესურსების მართვა პროფ. 

ლ.ბიბილაშვილი 

წინაპირობის 

გარეშე 

6 კრედიტი 32 სთ. 118 სთ.  

14 სტრატეგიული მენეჯმენტი  ასოც. პროფ. ნ. 

შოშიტაიშვილი 

პროფ. შ. 

მაჭავარიანი 

წინაპირობის 

გარეშე 

6 კრედიტი 48 სთ. 102 სთ.  

15 განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფა  

მოწვ. ლექტ. 

ლ. ბაქრაძე 

ი. დარჩია 

პროფ.  

დ. 

ბოსტოღანაშვილი 

 

განათლების 

სისტემის 

სამართლებრივი 

საფუძვლები 

6 კრედიტი 32 სთ. 118 სთ. 

16 მარკეტინგული ანალიზი ასოც. პროფ. ნ. 

შოშიტაიშვილი 

მოწვ. ლექტ. მ. 

ღაღანიძე 

წინაპირობის 

გარეშე 

6 კრედიტი 42 სთ. 108 სთ.  

17 კურიკულუმის განვითარება მოწვ. ლექტ. 

ლ. ბაქრაძე 

ი. დარჩია 

პროფ. ზ. როგავა 

თანამედროვე 

საგანმანათლებლო 

ტექნოლოგიები 

6 კრედიტი 32 სთ. 118 სთ.  

 მოდული: განათლების 

ადმინისტრირება  

(არჩევითი სასწავლო კურსები) 

  24 კრედიტი   

 არჩევითი სასწავლო კურსები 

ზოგადი განათლების 

მიმართულებით 
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18 მულტიკულტურული განათლება ასოც. პროფ 

შ. ტაბატაძე 

 

წინაპირობის 

გარეშე 

6 კრედიტი 33 სთ. 117 სთ. 

19 ინკლუზიური განათლება მოწვ. ლექტ. 

შ. ძამუკაშვილი 

გ. გახელაძე 

განათლების 

ფსიქოლოგია 

6 კრედიტი 34 სთ. 116 სთ. 

20  განათლების ფსიქოლოგია მოწვ. ლექტ. 

შ. დუნდუა 

გ.გახელაძე 

წინაპირობის 

გარეშე 

6 კრედიტი 34 სთ. 116 სთ. 

21 კლასის მართვა  მოწვ. ლექტ. 

შ. დუნდუა 

გ.გახელაძე 

განათლების 

ფსიქოლოგია 

6 კრედიტი 34 სთ. 116 სთ. 

 არჩევითი სასწავლო კურსები 

უმაღლესი განათლების 

მიმართულებით 

     

22 უმაღლესი განათლების სისტემის 

ორგანიზება და მართვა 

ასოც. პროფ. 

ნ. სოზაშვილი 

მოწვ. ლექტ. 

გ.გახელაძე 

წინაპირობის 

გარეშე 

6 კრედიტი 34 სთ. 116 სთ. 

23 განათლების სისტემა და რესურსების 

განვითარება 

მოწვ. ლექტ. 

ნ. ფარჯანაძე 

განათლების 

სისტემის 

სამართლებრივი 

საფუძვლები  

6 კრედიტი 33 სთ. 117 სთ. 

24 ზრდასრულთა განათლება  მოწვ. ლექტ. 

თ. ჩანხაშვილი 

წინაპირობის 

გარეშე 

6 კრედიტი 33 სთ. 117 სთ. 

25 ბოლონიის პროცესი და საქართველო  მოწვ. ლექტ. 

ლ. ბაქრაძე 

ი. დარჩია 

წინაპირობის 

გარეშე 

6 კრედიტი 32 სთ. 118 სთ. 

26 განათლების სისტემების 

შედარებითი ანალიზი  

მოწვ. ლექტ. 

ნ. ფარჯანაძე 

წინაპირობის 

გარეშე 

6 კრედიტი 33 სთ. 117 სთ. 
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27 საერთაშორისო განათლება: 

თეორიები და პოლიტიკა 

მოწვ. ლექტ. 

ა. გოგლიჩიძე 

წინაპირობის 

გარეშე 

6 კრედიტი 33 სთ. 117 სთ. 

 პროგრამის არჩევითი სასწავლო 

კურსები  

     

28 კონფლიქტების მართვა, გუნდი და 

გუნდში ლიდერის როლი 

 

მოწვ. ლექტორი 

ლ. თოფურია 

ლ. ბიბილაშვილი 

წინაპირობის 

გარეშე 

6 კრედიტი 48 სთ. 102 სთ. 

29 უცხოური ენა 1 

(ინგლისური/გერმანული/ფრანგული) 

მოწვ. ლექტ. გ. 

კალატოზიშვილი 

ე. ნარსია 

აკად. პერსონალი 

წინაპირობის 

გარეშე 

6 კრედიტი 33 სთ. 117 სთ. 

30 უცხოური ენა 2 

(ინგლისური/გერმანული/ფრანგული) 

მოწვ. ლექტ. გ. 

კალატოზიშვილი 

ე. ნარსია 

აკად. პერსონალი 

უცხოური ენა 1 6 კრედიტი 33 სთ. 117 სთ.  

31 პროფესიული პრაქტიკა აესუ აკადემიური 

პერსონალი/ 

მოწვეული 

ლექტორები 

პროგრამისა და 

მოდულის 

სავალდებულო 

სასწავლო 

კურსებისთვის 

განკუთვნილი 

კრედიტების 

დაგროვება 

6 კრედიტი 30 სთ. 120 სთ. 

32 სამაგისტრო ნაშრომი აეუ-ს 

აკადემიური 

პერსონალი/ 

მოწვეული 

ლექტორები 

პროგრამისა და 

მოდულის 

სავალდებულო 

სასწავლო 

კურსებისთვის 

განკუთვნილი 

კრედიტების 

დაგროვება 

30 კრედიტი   
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