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N 
სახელწოდება წინაპირობა კრედიტი 

საკონტაქტო 

სთ. 
დამოუკიდებელი სთ. 

 საფაკულტეტო სასწავლო კურსები  36 კრედიტი   

1 აკადემიური წერა წინაპირობის გარეშე 6 კრედიტი 48 სთ. 102 სთ. 

2 შესავალი ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში წინაპირობის გარეშე 6 კრედიტი 48 სთ. 102 სთ. 

3 ინგლისური ენა 1 წინაპირობის გარეშე 6 კრედიტი 48 სთ. 102 სთ. 

4 ინგლისური ენა 2 ინგლისური ენა 1 6 კრედიტი 48 სთ. 102 სთ. 

5 ინგლისური ენა 3 ინგლისური ენა 2 6 კრედიტი 48 სთ. 102 სთ. 

6 ინგლისური ენა 4 ინგლისური ენა 3 6 კრედიტი 48 სთ. 102 სთ. 

 

 
სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები  114 კრედიტი   

7 შესავალი საერთაშორისო ურთიერთობებში წინაპირობის გარეშე 6 კრედიტი 65 სთ. 85 სთ. 

8 პოლიტიკური მეცნიერებების საფუძვლები წინაპირობის გარეშე 6 კრედიტი 65 სთ. 85 სთ. 

9 ახალი და უახლესი ისტორიის საფუძვლები წინაპირობის გარეშე 6 კრედიტი 65 სთ. 85 სთ. 

10 შესავალი სოციოლოგიაში წინაპირობის გარეშე 6 კრედიტი 65 სთ. 85 სთ. 

11 კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებებში წინაპირობის გარეშე 6 კრედიტი 65 სთ. 85 სთ. 

12 შესავალი ევროპისმცოდნეობაში წინაპირობის გარეშე 6 კრედიტი 65 სთ. 85 სთ. 

13 ეკონომიკის პრინციპები 1 წინაპირობის გარეშე 6 კრედიტი 65 სთ. 85 სთ. 

სასწავლო გეგმა  -  საერთაშორისო ურთიერთობები 
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14 ეკონომიკის პრინციპები 2 
ეკონომიკის 

პრინციპები 1 
 65 სთ. 85 სთ. 

15 შედარებითი სახელმწიფო მართვა ინგლისური ენა

 6 კრედიტი 65 სთ. 85 სთ. 

16 საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიები 

ინგლისური ენა

, 

შესავალი 

საერთაშორისო 

ურთიერთობებში 

6 კრედიტი 65 სთ. 85 სთ. 

17 საერთაშორისო ორგანიზაციები წინაპირობის გარეშე 6 კრედიტი 65 სთ. 85 სთ. 

18 საერთაშორისო საჯარო სამართალი წინაპირობის გარეშე 6 კრედიტი 65 სთ. 85 სთ. 

19 საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები 
ეკონომიკის 

პრინციპები 2 
6 კრედიტი 65 სთ. 85 სთ. 

20 
მეორე უცხო ენა 1 

(გერმანული/ფრანგული/რუსული) 
წინაპირობის გარეშე 6 კრედიტი 48 სთ. 102 სთ. 

21 
მეორე უცხო ენა 2 

(გერმანული/ფრანგული/რუსული) 

მეორე უცხო ენა 1 

 
6 კრედიტი 48 სთ. 102 სთ. 

22 
მეორე უცხო ენა 3 

(გერმანული/ფრანგული/რუსული) 

მეორე უცხო ენა 2 

 
6 კრედიტი 48 სთ. 102 სთ. 

23 
მეორე უცხო ენა 4 

(გერმანული/ფრანგული/რუსული) 

მეორე უცხო ენა 3 

 
6 კრედიტი 48 სთ. 102 სთ. 

24 საბაკალავრო ნაშრომი 
არანაკლებ 204 

კრედიტის დაგროვება 
12 კრედიტი 48 სთ. 252 სთ. 

 სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები  18 კრედიტი   

25 ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა ინგლისური ენა

, 6 კრედიტი 65 სთ. 85 სთ. 

                                                             
ინგლისური ენის ცოდნა B1 დონეზე (სერტიფიკატის არსებობის შემთხვევაში), ან ინგლისური ენა 3. 

ინგლისური ენის ცოდნა B1 დონეზე (სერტიფიკატის არსებობის შემთხვევაში), ან ინგლისური ენა 3. 
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შესავალი 

ევროპისმცოდნეობაში 

26 ევროინტეგრაციის ისტორია წინაპირობის გარეშე 6 კრედიტი 65 სთ. 85 სთ. 

27 მსოფლიო პოლიტიკის გლობალიზაცია ინგლისური ენა

 6 კრედიტი 65 სთ. 85 სთ. 

28 რეგიონალიზმი ინგლისური ენა

 6 კრედიტი 65 სთ. 85 სთ. 

29 მსოფლიო პოლიტიკის საფუძვლები ინგლისური ენა

 6 კრედიტი 65 სთ. 85 სთ. 

30 საერთაშორისო კონფლიქტები ინგლისური ენა

 6 კრედიტი 65 სთ. 85 სთ. 

31 საქართველოს დიპლომატიის ისტორია წინაპირობის გარეშე 6 კრედიტი 65 სთ. 85 სთ. 

32 XX საუკუნის დიპლომატია ინგლისური ენა

 6 კრედიტი 65 სთ. 85 სთ. 

33 ერები და ნაციონალიზმი წინაპირობის გარეშე 6 კრედიტი 65 სთ. 85 სთ. 

34 კონფლიქტოლოგია ინგლისური ენა

 6 კრედიტი 65 სთ. 85 სთ. 

35 სტატისტიკის შესავალი წინაპირობის გარეშე 6 კრედიტი 65 სთ. 85 სთ. 

36 პოლიტიკის ანილიზი წინაპირობის გარეშე 6 კრედიტი 65 სთ. 85 სთ. 

37 კლასიკური პოლიტიკური თეორიები წინაპირობის გარეშე 6 კრედიტი 65 სთ. 85 სთ. 

38 ნატოს უსაფრთხოების პოლიტიკა მსოფლიოში წინაპირობის გარეშე 6 კრედიტი 65 სთ. 85 სთ. 

39 თანამედროვე პოლიტიკური თეორიები 

კლასიკური 

პოლიტიკური 

თეორიები 

6 კრედიტი 65 სთ. 85 სთ. 

40 შიდა კომუნიკაციები წინაპირობის გარეშე 6 კრედიტი 65 სთ. 85 სთ. 

                                                             
ინგლისური ენის ცოდნა B1 დონეზე (სერტიფიკატის არსებობის შემთხვევაში), ან ინგლისური ენა 3. 
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41 
ამერიკის საგარეო პოლიტკა წინაპირობის გარეშე 6 კრედიტი 65 სთ. 85 სთ. 

42 
ცენტრალური და ადგილობრივი სამოხელეო წყობა 

შუა საუკუნეების საქართველოში 
წინაპირობის გარეშე 6 კრედიტი 65 სთ. 85 სთ. 

 თავისუფალი კრედიტები  72 კრედიტი   

      

 

 

 

 

 

 

 

 


