
 

  

  

 

 

სასწავლო 

კურსის 

კოდი 

სასწავლო კურსის/მოდულის 

დასახელება 
ECTS 

კრედიტი 

/საათი 

სტუდენტის სასწავლო 

დატვირთვა 
სწავლების 

სემესტრი 

დაშვების 

წინაპირობა 

საკონტაქტო 

საათები 
დამოუკიდებელი 

საათები 

საბაზისო სასწავლო კურსები (46 ECTS) 

სავალდებულო საბაზისო სასწავლო კურსები (40 ECTS) 

BIR 001 სოციოლოგიის საფუძვლები 6/150 48 102 1 არ გააჩნია 

BIR 002 ინფორმაციული ტექნოლოგიები  6/150 48 102 1 არ გააჩნია 

BIR 003 პოლიტიკის მეცნიერების შესავალი 6/150 48 102 1 არ გააჩნია 

BIR 004 აკადემიური წერის საფუძვლები  6/150 48 102 2 არ გააჩნია 

BIR 005 ეკონომიკის პრინციპები 6/150 48 102 2 არ გააჩნია 

BIR 006 სამართლის საფუძვლები 5/125 48 77 3 არ გააჩნია 

BIR 007 სოციალური კვლევის მეთოდები 5/125 48 77 3 არ გააჩნია 

არჩევითი საბაზისო სასწავლო კურსები (6 ECTS) 

BIR 008 ფსიქოლოგიის საფუძვლები 6/150 48 102 2 არ გააჩნია 

BIR 009 ფილოსოფიის შესავალი 6/150 48 102 2 არ გააჩნია 

BIR 010 სამოქალაქო საზოგადოება 6/150 48 102 2 არ გააჩნია 

ინგლისური ენის კომპონენტი 

სავალდებულო სასწავლო კურსები (34 ECTS) 

BIR 011 ინგლისური ენა - 1 6/150 70 80 1 არ გააჩნია 

BIR 012 ინგლისური ენა - 2 6/150 70 80 2 BIR 011 

BIR 013 ინგლისური ენა - 3 6/150 70 80 3 BIR 012 

BIR 014 ინგლისური ენა  - 4 6/150 70 80 4 BIR 013 

BIR 015 პროფესიული ინგლისური ენა - 1 5/125 48 77 5 BIR 014 

BIR 016 პროფესიული ინგლისური ენა - 2 5/125 48 77 6 BIR 015 

სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები (105 ECTS) 

BIR 017 შესავალი საერთაშორისო 

ურთიერთობებში  

6/150 48 102 1 არ გააჩნია 

BIR 018 დიპლომატიის ისტორია 6/150 48 102 2 არ გააჩნია 

BIR 019 შესავალი მსოფლიო ეკონომიკაში 5/125 48 77 3 BIR 005 

BIR 020 შესავალი მსოფლიო პოლიტიკაში 5/125 48 77 3 BIR 017 

BIR 021 საქართველოს პოლიტიკური 

სისტემა 

4/100 48 52 3 BIR 003 

BIR 022 ერები და ნაციონალიზმი 5/125 48 77 4 არ გააჩნია 

BIR 023 საერთაშორისო საჯარო სამართალი 5/125 48 77 4 BIR 006 

BIR 024 საერთაშორისო ურთიერთობების 

თეორიები 

5/125 48 77 4 BIR 017 

BIR 025 პოლიტიკური ფსიქოლოგია 4/100 48 52 4 BIR 003 

BIR 026 ეროვნული და საერთაშორისო 

უსაფრთხოება 

5/125 48 77 4 BIR 017 

BIR 027 საერთაშორისო ეკონომიკური 

ურთიერთობები 

5/125 48 77 5 BIR 019 

BIR 028 საჯარო პოლიტიკა 5/125 48 77 5 BIR 021 

BIR 029 საერთაშორისო ორგანიზაციები და 

ტრანსნაციონალური კორპორაციები 

5/125 48 77 5 BIR 023 

BIR 030 საერთაშორისო და რეგიონული 

კონფლიქტები  

5/125 48 77 5 BIR 026 

BIR 031 დიპლომატიური პროტოკოლი და 

ეტიკეტი  

5/125 48 77 5 BIR 023 

BIR 032 საქართველოს საგარეო პოლიტიკა 5/125 48 77 6 BIR 029 

სასწავლო გეგმა - საერთაშორისო ურთიერთობები 
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BIR 033 მოლაპარაკებების ძირითადი 

სტრატეგიები და უნარები  

5/125 48 77 6 BIR 017 

BIR 034 ევროკავშირი: ისტორია  და 

ინსტიტუტები 

5/125 48 77 6 BIR 029 

BIR 035 ტერორიზმი და კონტრტერორიზმი: 

თეორია და პრაქტიკა 

5/125 48 77 6 BIR 026 

BIR 036 გეოპოლიტიკა 5/125 48 77 6 BIR 020 

BIR 037 შესავალი შედარებით პოლიტიკაში 

(ინგლისურ ენაზე) 

5/125 48 77 7 BIR 016 

BIR 020 

სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები (45 ECTS) 

BIR 038 აშშ-ის საგარეო პოლიტიკა 5/125 48 77 7-8 BIR 020 

BIR 039 ევროკავშირის პოლიტიკა 5/125 48 77 7-8 BIR 034 

BIR 040 ჩინეთის საგარეო პოლიტიკა 5/125 48 77 7-8 BIR 020 

BIR 041 რუსეთის საგარეო პოლიტიკა და 

პოსტსაბჭოთა სივრცე 

5/125 48 77 7-8 BIR 020 

BIR 042 ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების 

საგარეო პოლიტიკა 

5/125 48 77 7-8 BIR 020 

BIR 043 პოლიტიკური თეორიები 5/125 48 77 7-8 BIR 003 

BIR 044 საერთაშორისო ორგანიზაციების 

როლი კონფლიქტების მოგვარების 

საქმეში 

5/125 48 77 7-8 BIR 030 

BIR 045 ნატოს უსაფრთხოების პოლიტიკა 5/125 48 77 7-8 BIR 026 

BIR 046 კიბერუსაფრთხოება 5/125 48 77 7-8 BIR 026 

BIR 047 კლიმატის ცვლილებები და 

საერთაშორისო ურთიერთობები 

(ინგლისურ ენაზე) 

5/125 48 77 7-8 BIR 016 

BIR 020 

BIR 048 ადამიანის უფლებათა დაცვის 

საერთაშორისო სამართალი 

5/125 48 77 7-8 BIR 023 

BIR 049 დიპლომატიური და საკონსულო 

სამართალი 

5/125 48 77 7-8 BIR 023 

BIR 050 საერთაშორისო სახელშეკრულებო 

სამართალი 

5/125 48 77 7-8 BIR 023 

სასწავლო-კვლევითი კომპონენტი (10 ECTS) 

BIR 051 საბაკალავრო  ნაშრომი 10/250   8 BIR 007 
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ინფორმაცია ადამიანური რესურსის შესახებ 
 

საბაზისო სასწავლო კურსები 

1. რუსუდან ჩიქოვანი ფილოლოგიის დოქტორი, 

ასოცირებული პროფესორი 

 აკადემიური წერის საფუძვლები 

2. ალექსანდრე დვალი ასოცირებული პროფესორი  ინფორმაციული ტექნოლოგიები  

3. თორნიკე ზაალიშვილი მოწვეული სპეციალისტი  ინფორმაციული ტექნოლოგიები 

4. ბექა ჭედია პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი, 

ასოცირებული პროფესორი 

 პოლიტიკის მეცნიერების შესავალი 

 სამოქალაქო საზოგადოება 

5. ანა მიქელაძე ასისტენტ -პროფესორი  სოციოლოგიის საფუძვლები 

6. თინათინ დვალიშვილი პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი, 

ასისტენტ-პროფესორი 

 სოციალური კვლევის მეთოდები 

7. ვასილ კიკუტაძე ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული 

პროფესორი 

 ეკონომიკის პრინციპები 

8. დავით ბოსტოღანაშვილი სამართლის დოქტორი, პროფესორი  სამართლის საფუძვლები 

9. მარიამ კვარაცხელია ასისტენტ-პროფესორი  ფსიქოლოგიის საფუძვლები 

10. ირმა წერეთელი ფილოსოფიის დოქტორი, 

ასოცირებული პროფესორი 

 ფილოსოფიის შესავალი 

ინგლისური ენის კომპონენტი 

11. ვარდო გვარჯალაძე ფილოლოგიის მეცნიერებათა 

დოქტორი, პროფესორი 

 ინგლისური ენა - 1 

 ინგლისური ენა - 2 

12. ინგა ჟღენტი ფილოლოგიის  დოქტორი, 

ასოცირებული პროფესორი 

 ინგლისური ენა - 3 

 ინგლისური ენა - 4 

13. მარინე ჩაგელიშვილი - 

ურუმაშვილი 
პედაგოგიკის მეცნიერებათა 

დოქტორი, პროფესორი 

 ინგლისური ენა - 1 

 ინგლისური ენა - 2 

 ინგლისური ენა - 3 

 ინგლისური ენა - 4 

14. დავით წულაია ასისტენტ- პროფესორი  პროფესიული ინგლისური ენა - 1 

 პროფესიული ინგლისური ენა - 2 

15. ნინო გოგბერაშვილი მოწვეული სპეციალისტი  ინგლისური ენა  - 1 

 ინგლისური ენა  - 2 

16. ეკატერინე რობაქიძე მოწვეული სპეციალისტი  ინგლისური ენა  - 3 

 ინგლისური ენა  - 4 

სპეციალობის  სასწავლო კურსები 

17. გიზო ჭელიძე ასოცირებული პროფესორი  შესავალი საერთაშორისო ურთიერთობებში  

 საჯარო პოლიტიკა 

 მოლაპარაკებების ძირითადი სტრატეგიები და 

უნარები 

18. გრიგოლ ჯულუხიძე საერთაშორისო ურთიერთობების 

დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი 

 ტერორიზმი და კონტრტერორიზმი: თეორია და 

პრაქტიკა 

 საერთაშორისო და რეგიონალური კონფლიქტები 

 ნატოს უსაფრთხოების პოლიტიკა 

 საერთაშორისო ორგანიზაციების როლი 

კონფლიქტების მოგვარების საქმეში 

19. ბექა ჭედია პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი, 

ასოცირებული პროფესორი 

 საქართველოს პოლიტიკური სისტემა 

 პოლიტიკური თეორიები 

20. ლევან მახაშვილი ევროპული კვლევების დოქტორი, 

ასოცირებული პროფესორი 

 ევროკავშირი: ისტორია  და ინსტიტუტები 

 ევროკავშირის პოლიტიკა 

21. ირაკლი გელაშვილი მოწვეული სპეციალისტი  დიპლომატიის ისტორია 

22. სოფო ჩქოფოია სოციალური მეცნიერებების 

დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი 

 საერთაშორისო და რეგიონალური კონფლიქტები 

 ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების საგარეო 

პოლიტიკა 

23. მიხეილ თოქმაზიშვილი ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი  შესავალი მსოფლიო ეკონომიკაში 

 საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები 

24. მარიამ გრიგალაშვილი ასისტენტ-პროფესორი  საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიები 

25. თეონა სურმავა ასისტენტ-პროფესორი  ერები და ნაციონალიზმი 

 ეროვნული და საერთაშორისო უსაფრთხოება 
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26. თინათინ დვალიშვილი პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი, 

ასისტენტ-პროფესორი 

 საქართველოს საგარეო პოლიტიკა 

 საერთაშორისო ორგანიზაციები და 

ტრანსნაციონალური კორპორაციები 

27. გიორგი ბერიძე მოწვეული სპეციალისტი  დიპლომატიური პროტოკოლი და ეტიკეტი 

 დიპლომატიური და საკონსულო სამართალი 

28. ივანნა მაჩიტაძე პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი, 

მოწვეული სპეციალისტი 

 შესავალი შედარებით პოლიტიკაში (ინგლისურ 

ენაზე) 

 რუსეთის საგარეო პოლიტიკა და პოსტსაბჭოთა 

სივრცე 

29. ნინო ოხანაშვილი სოციალური მეცნიერებების 

დოქტორი, ასისტენტ-პროფესორი 

 ეროვნული და საერთაშორისო უსაფრთხოება 

30. შალვა კვინიხიძე სამართლის დოქტორი, პროფესორი  საერთაშორისო საჯარო სამართალი 

31. მარინა იზორია სოციალური მეცნიერებების 

დოქტორი, მოწვეული სპეციალისტი 

 პოლიტიკური ფსიქოლოგია 

 შესავალი მსოფლიო პოლიტიკაში 

 გეოპოლიტიკა 

32. ლევან აბაშიძე მოწვეული სპეციალისტი  აშშ-ის საგარეო პოლიტიკა 

33. გივი ბარამიძე მოწვეული სპეციალისტი  ჩინეთის საგარეო პოლიტიკა 

34. ანდრია გოცირიძე მოწვეული სპეციალისტი  კიბერუსაფრთხოება 

35. მაიქლ ლიუქენი დოქტორი, მოწვეული სპეციალისტი  კლიმატის ცვლილებები და საერთაშორისო 

ურთიერთობები (ინგლისურ ენაზე) 

36. დავით გეფერიძე სამართლის დოქტორი, მოწვეული 

სპეციალისტი 

 საერთაშორისო სახელშეკრულებო სამართალი 

 ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო 

სამართალი 

 

 

 

 


