
 

 
 

სასწავლო 

კურსის 

კოდი 

სასწავლო კურსის/მოდულის 

დასახელება 
ECTS 

კრედიტი 

/საათი 

სტუდენტის სასწავლო 

დატვირთვა 
სწავლების 

სემესტრი 

დაშვების 

წინაპირობა 

საკონტაქტო 

საათები 
დამოუკიდებელი 

საათები 

A - საბაზისო სასწავლო კურსები (24 ECTS) 

BPL001 ინფორმაციული ტექნოლოგიები  6/150 48 102 1 არ გააჩნია 

BPL002 სოციოლოგიის საფუძვლები 6/150 48 102 1 არ გააჩნია 

BPL003 ფილოსოფიის შესავალი 6/150 48 102 1 არ გააჩნია 

BPL004 აკადემიური წერის საფუძვლები 6/150 48 102 2 არ გააჩნია 

B -ინგლისური ენის კომპონენტი 

სავალდებულო სასწავლო კურსები (36 ECTS)  

BPL005 ინგლისური ენა - 1 6/150 70 80 1 არ გააჩნია 

BPL006 ინგლისური ენა - 2 6/150 70 80 2 BPL005 

BPL007 ინგლისური ენა - 3 6/150 70 80 3 BPL006 

BPL008 ინგლისური ენა  - 4 6/150 70 80 4 BPL007 

BPL009 პროფესიული ინგლისური ენა 1  6/150 48 77 5 BPL008 

BPL010 პროფესიული ინგლისური ენა 2 6/150 48 77 6 BPL009 

C - სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები (120 ECTS)  

BPL011 ფსიქოლოგიის საფუძვლები 1 6/150 48 102 1 არ გააჩნია 

BPL012 ფსიქოლოგიის საფუძვლები 2 6/150 48 102 2 BPL011 

BPL013 ფსიქოლოგიის ბიოლოგიური 

საფუძვლები 

6/150 48 102 2 არ გააჩნია 

BPL014 სოციალური ფსიქოლოგია 6/150 48 102 2 BPL011 

BPL015 განვითარების ფსიქოლოგია 1 6/150 48 102 3 BPL012 

BPL016 პროფესიული ეთიკა 6/150 48 102 3 BPL012 

BPL017 პიროვნების თეორიები 6/150 48 102 3 BPL012 

BPL018 კოგნიტური ფსიქოლოგია 1 6/150 48 102 3 BPL012 

BPL019 განვითარების ფსიქოლოგია 2 6/150 48 102 4 BPL015 

BPL020 ფსიქოლოგიური კვლევის 

მეთოდები 

6/150 48 102 4 BPL018 

BPL021 კოგნიტური ფსიქოლოგია 2 6/150 48 102 4 BPL018 

BPL022 ორგანიზაციული ფსიქოლოგია 

 

6/150 48 102 4 BPL014 

BPL017 

BPL023 ექსპერიმენტული ფსიქოლოგია 6/150 48 102 5 BPL020 

BPL024 კლინიკური ფსიქოლოგიის 

საფუძვლები 

6/150 48 102 5 BPL017 

BPL025 სტატისტიკა სოციალურ 

მეცნიერებებში 

6/150 48 102 5 BPL002 

BPL026 განათლების ფსიქოლოგია 6/150 48 102 5 BPL021 

BPL027 ფსიქოდიაგნოსტიკა 

 

6/150 48 102 6 BPL017 

BPL020 

BPL028 ნეიროფსიქოლოგიის საფუძვლები 6/150 48 102 6 BPL013 

BPL029 მონაცემთა დამუშავება  6/150 48 102 6 BPL025 

BPL030 ფსიქოკონსულტირების  

საფუძვლები 

6/150 48 102 6 BPL024 

D - სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები (40 ECTS) 

BPL031 ფსიქოთერაპიული მეთოდები 5/125 48 77 7-8 BPL030 

BPL032 
შესავალი ფსიქიატრიაში 

5/125 48 77 7-8 BPL024 

BPL010 

BPL033 ფსიქოლოგიის ისტორია 5/125 48 77 7-8 BPL012 

BPL034 განწყობის ფსიქოლოგია 5/125 48 77 7-8 BPL012 

ფსიქოლოგია - სასწავლო გეგმა 
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BPL035 ფსიქოანალიზის საფუძვლები 

 

5/125 48 77 7-8 BPL010 

BPL024 

BPL036 გენდერის ფსიქოლოგია 

 

5/125 48 77 7-8 BPL010 

BPL019 

BPL037 პოზიტიური ფსიქოლოგია 

 

5/125 48 77 7-8 BPL010 

BPL030 

BPL038 
ჯგუფური მუშაობის მეთოდები 

5/125 48 77 7-8 BPL010 

BPL030 

BPL039 ბავშვთა პირველადი 

ფსიქოლოგიური დახმარება  

5/125 48 77 7-8 BPL019 

BPL040 არტთერაპია 5/125 48 77 7-8 BPL030 

BPL041 სასკოლო ინკლუზიის საფუძვლები 

 

5/125 48 77 7-8 BPL015 

BPL028 

BPL042 
პროფაილინგი (ქცევის ანალიზი) 

5/125 48 77 7-8 BPL010 

BPL014 

BPL043 რეკლამის ფსიქოლოგია 

 

5/125 48 77 7-8 BPL010 

BPL014 

BPL044 კონფლიქტების მართვა 5/125 35 90 7-8 BPL014 

BPL045 იურიდიული ფსიქოლოგია 5/125 48 77 7-8 BPL024 

BPL046 გავლენის ფსიქოლოგია 5/125 48 77 7-8 BPL014 

BPL047 სპორტის ფსიქოლოგია 5/125 48 77 7-8 BPL030 

BPL048 ორგანიზაციული სტრესი 

(ჯანმრთელობა და სამსახური) 

5/125 48 77 7-8 BPL010 

BPL014 

BPL049 ფსიქოკონსულტაცია 

ორგანიზაციებში 

5/125 48 77 7-8 BPL030 

BPL050 შესავალი ადამიანური რესურსების 

მენეჯმენტში 

5/125 48 77 7-8 BPL022 

E - პრაქტიკული კომპონენტი (10 ECTS)  

BPL051 სასწავლო  პრაქტიკა (კვლევის 

ბაზისური უნარების 

განმავითარებელი კლინიკა) 

5/125   7 C 

BPL052 სასწავლო  პრაქტიკა (ფსიქოლოგიის 

კლინიკა) 

5/125   7 C 

F- სასწავლო-კვლევითი კომპონენტი (10 ECTS)  

BPL053 საბაკალავრო  ნაშრომი 10/250   8 BPL051 
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სასწავლო გეგმის სარეკომენდაციო სემესტრული განაწილება 
 

1 სემესტრი ECTS 2 სემესტრი ECTS 

ინგლისური ენა  - 1 6/150 ინგლისური ენა - 2 6/150 

ინფორმაციული ტექნოლოგიები 6/125 აკადემიური წერის საფუძვლები  6/125 

სოციოლოგიის საფუძვლები 6/125 ფსიქოლოგიის ბიოლოგიური საფუძვლები 6/150 

ფილოსოფიის საფუძვლები 6/125 ფსიქოლოგიის საფუძვლები 2 6/150 

ფსიქოლოგიის საფუძვლები 1 6/150 სოციალური ფსიქოლოგია 6/150 

3 სემესტრი ECTS 4 სემესტრი ECTS 

ინგლისური ენა  - 3 6/150 ინგლისური ენა - 4 6/150 

განვითარების ფსიქოლოგია 1 6/150 განვითარების ფსიქოლოგია 2 6/150 

პროფესიული ეთიკა 6/150 ფსიქოლოგიური კვლევის მეთოდები 6/150 

კოგნიტური ფსიქოლოგია 1 6/150 კოგნიტური ფსიქოლოგია 2 6/150 

პიროვნების თეორიები 6/150 ორგანიზაციული ფსიქოლოგია 6/150 

5 სემესტრი ECTS 6 სემესტრი ECTS 

პროფესიული ინგლისური ენა - 1 6/150 პროფესიული ინგლისური ენა - 2 6/150 

ექსპერიმენტული ფსიქოლოგია 6/150 ფსიქოდიაგნოსტიკა 6/150 

კლინიკური ფსიქოლოგის საფუძვლები 6/150 ნეიროფსიქოლოგიის საფუძვლები 6/150 

სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში 6/150 მონაცემთა დამუშავება 6/150 

განათლების ფსიქოლოგია 6/150 ფსიქოკონსულტირების საფუძვლები 6/150 

7 სემესტრი ECTS 8 სემესტრი ECTS 

კვლევის ბაზისური უნარების განმავითარებელი 

პრაქტიკა 

5/150 საბაკალავრო ნაშრომი 10/250 

სასწავლო პრაქტიკა (ფსიქოლოგიის კლინიკა) 5/150 სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსი 5/150 

სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსი 5/150 სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსი 5/150 

სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსი 5/150 სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსი 5/150 

სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსი 5/150 სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსი 5/150 

სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსი 5/150   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ინფორმაცია ადამიანური რესურსების შესახებ 
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საბაზისო სასწავლო კურსები 

1. რუსუდან ჩიქოვანი ფილოლოგიის დოქტორი, 

ასოცირებული პროფესორი 

 აკადემიური წერის საფუძვლები 

2. ალექსანდრე დვალი ასოცირებული პროფესორი  ინფორმაციული ტექნოლოგიები  

3. ანა მიქელაძე ასისტენტ-პროფესორი  სოციოლოგიის საფუძვლები 

4. ირმა წერეთელი ფილოსოფიის დოქტორი, 

ასოცირებული პროფესორი 

 ფილოსოფიის შესავალი 

ინგლისური ენის კომპონენტი 

5. ვარდო გვარჯალაძე ფილოლოგიის მეცნიერებათა 

დოქტორი, პროფესორი 

 ინგლისური ენა - 1 

 ინგლისური ენა - 2 

6. ინგა ჟღენტი ფილოლოგიის  დოქტორი, 

ასოცირებული პროფესორი 

 ინგლისური ენა - 3 

 ინგლისური ენა - 4 

7. მარინე ჩაგელიშვილი - 

ურუმაშვილი 
პედაგოგიკის მეცნიერებათა 

დოქტორი, პროფესორი 

 ინგლისური ენა - 1 

 ინგლისური ენა - 2 

 ინგლისური ენა - 3 

 ინგლისური ენა - 4 

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

 პროფესიული ინგლისური ენა - 2 

9. ნინო გოგბერაშვილი მოწვეული სპეციალისტი  ინგლისური ენა  - 1 

 ინგლისური ენა  - 2 

10. ეკატერინე რობაქიძე მოწვეული სპეციალისტი  ინგლისური ენა  - 3 

 ინგლისური ენა  - 4 

სპეციალობის  სასწავლო კურსები 

11. თინათინ ფანცულაია  

 

ფსიქოლოგიის დოქტორი, პროფესორი  კლინიკური ფსიქოლოგიის საფუძვლები 

 ფსიქოკონსულტაცია ორგანიზაციებში 

12. ლილი ბიბილაშვილი 

 

სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი, 

პროფესორი 

 შესავალი ადამიანური რესურსების მენეჯმენტში 

13. ავთანდილ გაგნიძე დოქტორი, პროფესორი  სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში 

14. ეკატერინე სულუხია  

 

ფსიქოლოგიის დოქტორი, 

ასოცირებული პროფესორი 

 ფსიქოლოგიის ისტორია 

 ფსიქოდიაგნოსტიკა 

15. ზურაბ მხეიძე ასოცირებული პროფესორი  სოციალური ფსიქოლოგია 

16. მარინა ჭავჭანიძე ასოცირებული პროფესორი  ფსიქოანალიზის საფუძვლები 

17. მარიამ კვარაცხელია -

ზირაქაშვილი 

ასისტენტ-პროფესორი 

 

 ფსიქოლოგიის საფუძვლები 1 

 ფსიქოლოგიის საფუძვლები 2 

 პროფაილინგი (ქცევის ანალიზი) 

 რეკლამის ფსიქოლოგია 

18. თამარ ჭიჭინაძე ასისტენტ-პროფესორი  პროფესიული ეთიკა 

19. ნინო ფირცხალაიშვილი 

 

 

ასისტენტ-პროფესორი  კოგნიტური ფსიქოლოგია 1 

 კოგნიტური ფსიქოლოგია 2 

 პოზიტიური ფსიქოლოგია 

20. ქეთევან ხარატიანი ასისტენტ-პროფესორი  ექსპერიმენტული ფსიქოლოგია 

21. ნინო ახალაია 

 

ასისტენტ-პროფესორი  ფსიქოთერაპიული მეთოდები 

 გენდერის ფსიქოლოგია 

22. თეონა ლომთაძე ასისტენტ-პროფესორი  არტთერაპია 

23. ხათუნა ნაჭყებია ასისტენტ-პროფესორი  იურიდიული ფსიქოლოგია 

24. რუსუდან ციცქიშვილი 

 

ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა 

დოქტორი, მოწვეული სპეციალისტი 

 ორგანიზაციული ფსიქოლოგია 

 გავლენის ფსიქოლოგია  

25. პაატა ამონაშვილი 

 

ფსიქოლოგიის დოქტორი, მოწვეული 

სპეციალისტი 

 განათლების ფსიქოლოგია 

 ბავშვთა პირველადი ფსიქოლოგიური დახმარება 

26. რამაზ საყვარელიძე  

 

ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა 

დოქტორი, მოწვეული სპეციალისტი 

 განწყობის ფსიქოლოგია 

 

28. ელენე ჩომახიძე 

 

ფსიქოლოგიის დოქტორი, მოწვეული 

სპეციალისტი 

 მონაცემთა დამუშავება 

 

29. ირმა  ხაჩიძე  მოწვეული სპეციალისტი  ფსიქოლოგიის ბიოლოგიური საფუძვლები 
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30. ელენე ოყროშიძე 

 

მოწვეული სპეციალისტი  განვითარების ფსიქოლოგია 1 

 განვითარების ფსიქოლოგია 2 

31. ლანა სულხანიშვილი  მოწვეული სპეციალისტი  პიროვნების თეორიები 

32. ლამარა სუხიტაშვილი მოწვეული სპეციალისტი  ფსიქოლოგიური კვლევის მეთოდები 

33. თეონა გუბიანური მოწვეული სპეციალისტი  ნეიროფსიქოლოგიის საფუძვლები 

34. სოფიო ყველაშვილი მოწვეული სპეციალისტი  ფსიქოკონსულტირების  საფუძვლები 

35. ნანა ზავრადაშვილი მოწვეული სპეციალისტი  შესავალი ფსიქიატრიაში 

36. სოფიო ვერულაშვილი  მოწვეული სპეციალისტი  ჯგუფური მუშაობის მეთოდები 

37. თამარ ტუხაშვილი მოწვეული სპეციალისტი  სასკოლო ინკლუზიის საფუძვლები 

38. ქეთევან ჭყოიძე მოწვეული სპეციალისტი  კონფლიქტების მართვა 

39. ნიკა გაბლიშვილი მოწვეული სპეციალისტი  სპორტის ფსიქოლოგია 

40. სალომე ვაჩნაძე 

 

მოწვეული სპეციალისტი  ორგანიზაციული სტრესი (ჯანმრთელობა და 

სამსახური) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


