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სწავლების ენა ქართული  

პროგრამის შემუშავების თარიღი და 

განახლების საკითხი 

პროგრამა შემუშავებულია 2011 წელს და განახლებულია 2021 წელს. 

ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით კი პროგრამა შესაძლებელია 

განახლდეს ყოველი სასწავლო წლის/სემესტრის დაწყების წინ. 

პროგრამის ხელმძღვანელი ემზარ ჯგერენაია, პროფესორი. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები (მოთხოვნები) 

„სოციოლოგიის“ სამაგისტრო პროგრამაზე მიღება ხდება საერთო სამაგისტრო გამოცდის შედეგებისა და 

შიდასაუნივერსიტეტო ზეპირი გამოცდის საფუძველზე, სადაც შეფასდება აპლიკანტის სოციოლოგიური ხედვა, 

მოტივაცია და აკადემიური მიღწევები, კომუნიკაციის უნარი და ინგლისური ენის ცოდნა შესაბამისი სირთულის 

დარგობრივი ინგლისურენოვანი ტექსტის მცირე მონაკვეთის გააზრებისა და ქართულ ენაზე თარგმანის 

საფუძველზე (ენობრივი კომპეტენციის მინიმალური დონე B2). 

   
დეტალური ინფორმაცია შიდასუნივერსიტეტო გამოცდის პირობების, მოთხოვნების, შეფასების კომპონენტების 

და კრიტერიუმების შესახებ მოცემულია „პროგრამაზე მიღების დოკუმენტში“, რომელიც თავსდება 

უნივერსიტეტის ვებგვერდზე www.iliauni.edu.ge 
 
აპლიკანტს უნდა ჰქონდეს ბაკალავრის ან ბაკალავრთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი ნებისმიერ 

სფეროში. 

 

პროგრამის  მიზნები 

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, მაღალკვალიფიციური სოციოლოგების მომზადება, რომლებიც აღჭურვილნი 

იქნებიან თეორიების, კვლევის (მათ შორის, ინოვაციური) მეთოდებისა და ეთიკური პრინციპების სიღრმისეული 

ცოდნით, რისი მეშვეობითაც ისინი შეძლებენ კვლევის დამოუკიდებლად ჩატარებას და წვლილის შეტანას დარგის 

განვითარებაში. 

 

სოციოლოგიის პროგრამა მაგისტრანტებისთვის ქმნის სოციალურ მეცნიერებებში შემდგომი განათლების 

საფუძველს და ამზადებს  წარმატებული პროფესიული კარიერისთვის ისეთ ორგანიზაციებში, რომლებიც 

ატარებენ ან/და იყენებენ სოციოლოგიურ კვლევებს. 

სწავლის შედეგები  და კომპეტენციები 

კურსდამთავრებულს: 

1. აქვს სოციოლოგიური თეორიების და მათთან დაკავშირებული თანამედროვე დებატების შესახებ  ღრმა და 

სისტემური ცოდნა; 
2. შეუძლია ლოკალური და გლობალური მნიშვნელობის სოციალური პრობლემის იდენტიფიკაცია, შესწავლა 

და ინტერპეტაცია თანამედროვე სოციოლოგიური კვლევის მიდგომების და რელევანტური თეორიული 

ჩარჩოს  გამოყენებით; 
3. შეუძლია კვლევის მაღალეთიკური  სტანდარტებით განხორციელება; 
4. შეუძლია კვლევითი საქმიანობის განხორციელება მულტიდისციპლინურ გარემოში, როგორც 

დამოუკიდებლად, ისე ჯგუფურად;  
5. შეუძლია თვისებრივი ან/და რაოდენობრივი მონაცემების შეგროვება,  დამუშავება და  ანალიზი; 

6. შეუძლია კვლევის შედეგების წერილობით და ზეპირად  გაზიარება, როგორც სპეციალისტებისთვის, ისე 

ფართო აუდიტორიისთვის, აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვით; 

7. შეუძლია იმოქმედოს ავტონომიურად სწავლის და კვლევის პროცესში და გამოავლინოს საკუთარი 

მეცნიერული ხედვა და დამოკიდებულება (scientific attitude).  

 

http://www.iliauni.edu.ge/


სწავლების მეთოდები 

საგანმანათლებლო პროგრამა ეფუძნება ინტერაქტიული სწავლების მიდგომას, რომელიც ქმნის ლექტორებსა და 

სტუდენტებს შორის ცოდნის, გამოცდილების, შეხედულებების ინტენსიური ურთიერთგაზიარების პირობებს და 

ხელს უწყობს სტუდენტებში ახალი ცოდნის შეძენის მოტივაციის განვითარებას. პროგრამაში გამოიყენება 

სწავლების ისეთი მეთოდები როგორიცაა: 

● ლექცია, სემინარი; 

● ჯგუფური და ინდივიდუალური მუშაობა; 

● დისკუსია/დებატები; 

● დემონსტრირების მეთოდი;  

● პრაქტიკული მეთოდი;  

● პროექტი; 

● რეფლექსია; 

● სუპერვიზია; 

● RESULT-ფორმატის სწავლება/პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება; 

● დისტანციური (ელექტრონული) სწავლების ელემენტები; 

● შემთხვევის შესწავლა (Case study); 

● წერითი მეთოდი; 

● ანალიზი და სინთეზი. 

შენიშვნა: პროგრამის სხვადასხვა კომპონენტში გამოყენებული სწავლები მეთოდები მითითებულია შესაბამის 

სილაბუსებში/კონცეფციებში. 

პროგრამის სტრუქტურა 

სოციოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა აგებულია სავალდებულო, სავალდებულო/არჩევითი და  არჩევითი 

სასწავლო კურსებისაგან, ასევე,  მოიცავს  სამაგისტრო ნაშრომს, რომელიც პროგრამის სავალდებულო 

კომპონენტია. 

 

პროგრამაში სასწავლო/კვლევითი კომპონენტები შემოთავაზებულია ცოდნის  აკუმულაციის პრინციპის 

მიხედვით. კვლევითი უნარები ვითარდება თანმიმდევრულად, პირველივე სემესტრიდან. კვლევითი უნარების 

განვითარებას ხელს უწყობს, როგორც შესაბამისი კომპონენტების შინაარსი, ასევე სწავლების შესაბამისი 

მიდგომები და პრინციპები. კერძოდ, პირველ სემესტრში ყურადღება ექცევა კვლევის მეთოდებისა და 

სოციოლოგიის თეორიების შესწავლას, მეორე და მესამე სემესტრიდან სტუდენტები იწყებენ კვლევით პროექტებზე 

მუშაობას, იღრმავებენ ცოდნასა და უნარებს დარგის ქვედისციპლინებში.  

  
პროგრამის ფარგლებში სტუდენტები ასევე იღებენ სისტემურ ცოდნას და იძენენ უნარებს სოციალური 

მიმართულების მომიჯნავე დარგების გარკვეულ დისციპლინებში. მიღებული ცოდნა უვითარებს სტუდენტებს  

ობიექტისადმი ინტერდისციპლინური მიდგომის უნარს.  

  
მეოთხე სემესტრში სტუდენტები იწყებენ დამოუკიდებელ კვლევას სოციოლოგიის  სფეროში  ხელმძღვანელის 

მეთვალყურეობის ქვეშ და წერენ  სამაგისტრო ნაშრომს  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებული 

აკადემიური სტილის დაცვით. სამაგისტრო ნაშრომის თემა უნდა მოიცავდეს აქტუალურ პრობლემას და 

განისაზღვროს მაგისტრანტისა და ხელმძღვანელის ურთიერთშეთანხმებით. 

 

სოციოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის  სტრუქტურა: 

 

სოციოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის კურსების კოდია SOCSC 

 

სოციოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა მოიცავს 120 კრედიტს მათ შორის: 

 

● სავალდებულო კურსები კოდებით SOCSCGEN/0/ - 54 კრედიტი   

● სავალდებულო/არჩევითი კურსები  კოდებით  0/SOCSC/0 - 24 კრედიტი  

● არჩევითი კურსები  კოდებით 0/0/SOCSC - 12 კრედიტი  

● სამაგისტრო ნაშრომი  კოდით   SOCSCGEN/0/0 - 30 კრედიტი 

 

 

 



შეფასების წესი 

შეფასება 100 ქულიანი სისტემით მიმდინარეობს.  

(A) ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა;  

(B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;  

(C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;  

(D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;  

(E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.  

(FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი 

მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;  

(F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული 

სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

 

შენიშვნა: შეფასების კომპონენტები, მინიმალური კომპეტენციის ზღვრები, შეფასების კრიტერიუმები და მათი 

ხვედრითი წილი წარმოდგენილია სასწავლო კურსების სილაბუსებში.   

დასაქმების სფეროები 

სოციოლოგიის მაგისტრს შეუძლია:  

● განაგრძოს სწავლა დოქტორანტურაში; 

იმუშაოს შესაბამისი პროფილით: 

● აკადემიურ დაწესებულებებში; 

● მკვლევრად სოციოლოგიური კვლევის მარკეტინგულ ცენტრებში; 

● სახელმწიფო სამსახურში; 

● მედიაში; 

● საზოგადოებრივ და ბიზნეს სექტორში; 

● საერთაშორისო ორგანიზაციებში. 

სწავლისათვის აუცილებელი დამხმარე პირობები/რესურსები 

● უნივერსიტეტში არსებული საინფორმაციო კომპიუტერული ცენტრი; 

● სალექციო აუდიტორიები; 

● საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკა; 

● სტუდენტის რეგისტრაციისა და სასწავლო პროცესის მართვის საუნივერსიტეტო ქსელი „არგუსი“, 

Moodle(www.elearning.iliauni.edu.ge), Turnitin;  

● პროგრამული უზრუნველყოფა SPSS, Nvivo;  

● სოციალური კვლევების ლაბორატორია; 

● უნივერსიტეტის ინსტუტუტები და ცენტრები; 

- დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტი 

- სოციალური და კულტურის კვლევების ინსტიტუტი 

- 4D ინსტიტუტი 

- უმაღლესი კვლევების ცენტრი 

- სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტი 

პროგრამის პარტნიორი ორგანიზაციები, რომლებშიც სტუდენტებს შესაძლებლობა ეძლევათ მიიღონ 

პრაქტიკული გამოცდილება: 

● შპს „ეი სი თი - ანალიზისა და კონსულტაციის ჯგუფი“ (ACT) 

● შპს „გამოყენებითი კვლევების ორგანიზაცია ეი არ სი“ (ARC) 

● კომპანია „აიფიემ კვლევები“ (IPM) 

● შპს „ბისიჯი“ კვლევა (BCG) 

● შპს “კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი” (CRRC) 

● შპს “საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი” (GFSIS) 
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 სავალდებულო კურსების მოდული - 54 კრედიტი 

C699 კვლევის მეთოდები სოციალურ 

მეცნიერებებში სავს 

დალაქიშვილი მ. 

რჩეულიშვილი ნ. 

ბრეგვაძე თ. 

 6 32 X  

C779 კვლევითი პროექტი სოციოლოგიაში I 

(რაოდენობრივი) 

სავ თარხნიშვილი ლ. 

ჟვანია ა. 

C

69

9 

6 32 X  

L045 კვლევითი პროექტი სოციოლოგიაში II 

(თვისებრივი) 

სავ დალაქიშვილი მ. C

69

9 

6 32 X  

A948 გამოყენებითი სოციალური სტატისტიკა  სავა ნადარეიშვილი მ.  6 32 X  X 

A961 SPSS სავ კეჭაყმაძე ვ.  6 33 X  X 

C699 თვისებრივი მონაცემების ანალიზი და 

მისი დამუშავების მეთოდები  

კომპიუტერული პროგრამა NVivo -ს 

გამოყენებით 

სავ კირვალიძე ა.  6 32   

A957 მოდერნული სოციოლოგიური 

თეორიები 

სავ კირვალიძე ა.  6 32 X  

A933 სოციალური თეორია მოდერნიდან 

პოსტ-მოდერნამდე 

სავ კირვალიძე ა. A

95

7 

6 32  X 

A764 აკადემიური წერა სავ მაია როგავა  6 32 X   X 

 სავალდებულო-არჩევითი კურსების მოდული - 24 კრედიტი 

A953 იდენტობის თეორია სავ/არჩ გიგი თევზაძე  6 32 X  

A955 რელიგიის სოციოლოგია  სავ/არჩ ჯგერენაია ე.  6 30  X 

B939 სიკვდილის სოციოლოგია სავ/არჩ ჯგერენაია ე.  6 30  X 

A956 ძალაუფლების სოციოლოგიური 

თეორიები 

სავ/არჩ ჯგერენაია ე.  6 32 X  

D907 კულტურული ანთროპოლოგია: თეორია 

და კვლევა 

სავ/არჩ გურჩიანი ქ.  
6 32 X  

L864 ყოველდღიურობის ანთროპოლოგია  სავ/არჩ გურჩიანი ქ.  6 32  X 

P935 ქალაქი, საჯარო სივრცე და 

სოლიდარობა - ურბანული 

სოციოლოგიის აქტუალური საკითხები 

სავ/არჩ ზვიადაძე ს.  

6 32  X 



L866 კულტურის კვლევები სავ/არჩ ონოფრიენკო თ C

69

9 

6 32  X 

Q353 „სხვების უფლება“ - ქსენოფობია, 

კოსმოპოლიტიზმი და კულტურული 

იდენტობის საკითხები 

სავ/არჩ ზვიადაძე ს.  

6 32 X  

Q954 როგორ ვიკვლიოთ რელიგია - 

პრაქტიკული კურსი (რელიგია 

საზოგადოებაში, პოლიტიკასა და 

ყოველდღიურობაში) 

სავ/არჩ ზვიადაძე ს.  

6 32  X 

Q354 რელიგია, გენდერი და სექსუალობა სავ/არჩ გავაშელიშვილი ე.  
6 30 X  

O592 ჟილ დელიოზის პოსტ-

სტრუქტურალისტური თეორია 

სავ/არჩ ხარიბეგაშვილი გ.  
6 32  X 

A779 კოლექტიური მეხსიერება, იდენტობა და 

პოლიტიკა 

სავ/არჩ თორია მ.  
6 30    X 

Q952 მიგრაციის კვლევები სავ/არჩ 
დარჩიაშვილი მ.  6 30 X  

R929 
საპროტესტო მოძრაობები 

სავ/არჩ მულფრიდი ფ. 
 6 32 

X 
 

Q961 
ნდობა და უნდობლობა სოციალურ 

მეცნიერებებში (Eng) 

სავ/არჩ მულფრიდი ფ. 
 6 32  

X 

 
სივრცე, მატერიალურობა და აფექტი 

სავ/არჩ ხალვაში თამთა 
 6 32 X 

 

 არჩევითი კურსების მოდული - 12 კრედიტი 

P936 წამების ეთიკა: თეორია და პრაქტიკა. 

ისტორიული და თანამედროვე 

მაგალითები 

არჩ ლადარია კ.  

6 30  X 

 ტრადიციული და ალტერნატიული 

მონაცემთა წყაროები მოსახლეობის 

განვითარების შესწავლისათვის 

არჩ წიკლაური შ.  

6 32 X  

A912 დემოკრატია და დემოკრატიზაცია არჩ ნოდია გ.  
6 30  X 

G516 Oral History as a Research Method in 

History and Political Sciences 

არჩ ვან-ვორენ რ.  
6 32 X  

O553 პროპაგანდის თეორია და მეთოდები არჩ კინწურაშვილი თ.  
6 32 X  

B923 ევროკავშირისა და წევრი ქვეყნების 

საგარეო პოლიტიკა 

არჩ აფრასიძე დ.  
6 30    X 

N141 პოლიტიკური ეკონომიკა არჩ გოთუა გ.  
 45   

M181 პოლიტიკური რელიგიები - პოლიტიკის 

რელიგიური განზომილება მოდერნულ 

დროში 

არჩ ზვიადაძე ს.  

6 32  X 

L920 პოლიტიკის და რელიგიის ურთიერთობა 

ევროპის ქვეყნებში 

არჩ ზვიადაძე ს.  
6 32 X  

L938 ევროპეიზაციის მახასიათებლები და 

შედეგები კავკასიაში (ENG) 

არჩ რაისნერი ო.  6 30 X  



Q962 პოსტსოციალიზმის 

ანთროპოლოგიური მიდგომები (ENG) 

არჩ მულფრიდი ფ.  6 30 X  

T039 ,,ეროვნული რელიგიები" 

სეკულარიზმის ეპოქაში (ENG) 

არჩ გრძელიძე თ.  6 32 X  

T038 რელიგიისა და პოლიტიკის გადაკვეთა 

,,მდგრადი განვითარების’’ ეპოქაში 

(ENG) 

არჩ გრძელიძე თ.  6 32  X 

O306 რელიგიის თეორია და კვლევა - 

ანთროპოლოგიური პერსპექტივა არჩ გურჩიანი ქ.   6 30 X   

S706 არაფორმალური კვლევები და 

პრაქტიკები არჩ დარჩიაშვილი მ.   6 30   X 

S809 რელიგიური ნაციონალიზმი და ერის 

მშენებლობის დემოკრატიული პროცესი 

პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოებში 

(რუსეთი, უკრაინა, საქართველო) (ENG) 

არჩ 
გრძელიძე თ. 

 6 32 X  

Q357 სოციალური სტრატიფიკაცია და 

განათლება 

არჩ ონოფრიენკო თ  
6 30 X  

R563 ეგალიტარული საზოგადოებები არჩ მულფრიდი ფ.  
6 32  x 

O573 
ფუნდამენტური და გამოყენებითი 

ფსიქოლოგია 

არჩ ჯავახიშვილი ნ.  

6 30 x  

S369 
ენა, კულტურა და კოგნიცია 

არჩ ანა ჩხაიძე  
6 32  x 

G600 
ადიქციის (ნარკოტიკების 

ავადმოხმარებისა და აზარტული 

თამაშის) პრევენცია 

არჩ ჯავახიშვილი დ.  

6 30 x  

P140 
წინარწმენის კვლევის თეორიები 

არჩ მაყაშვილი ა.  
6 30 x  

M319 
წინარწმენა: თანამედროვე კვლევები 

არჩ მაყაშვილი ა.  
6 32  x 

 სამაგისტრო ნაშრომი სავ ნაშრომის 

ხელმძღვანელის/თანა

ხელმძღვანელის 

შესახებ დეტალური 

ინფორმაცია იხილეთ 

,,სამაგისტრო 

ნაშრომის" 

კონცეფციაში, კერძოდ: 

,,ხელმძღვანელის/თან

ახელმძღვანელის 

შერჩევა და საკვლევი 

საკითხის/პრობლემის 

განსაზღვრა"- ში 

 

30    X X 

 

 



 

სოციოლოგიის სამაგისტრი პროგრამაში  ჩართული აკადემიური/მოწვეული პერსონალი 

№  სახელი და გვარი სტატუსი ელექტრონული ფოსტა 

აკადემიური პერსონალი 

1.  ემზარ ჯგერენაია  პროფესორი emzar_jgerenaia@iliauni.edu.

ge  

2.  მაია როგავა პროფესორი maia.rogava@iliauni.edu.ge 

3.  მამუკა ნადარეიშვილი პროფესორი mamuka.nadareishvili@iliaun

i.edu.ge 

4.  ნოდია გიორგი პროფესორი ghian@iliauni.edu.ge 

5.  
აფრასიძე დავით პროფესორი david_aprasidze@iliauni.edu.

ge 

6.  რაისნერი ოლივერ  პროფესორი oliver.reisner@iliauni.edu.ge 

7.  გრძელიძე თამარ პროფესორი tgrdzelidze@gmail.com 

8.  ჯავახიშვილი ნინო პროფესორი nino.javakhishvili.3@iliauni.e

du.ge 

9.  ჯავახიშვილი დარეჯან პროფესორი darejan.javakhishvili.1@iliau

ni.edu.ge 

10.  გურჩიანი ქეთევან  პროფესორი ketevan_gurchiani@iliauni.ed

u.ge 

mailto:emzar_jgerenaia@iliauni.edu.ge
mailto:emzar_jgerenaia@iliauni.edu.ge


11.  მულფრიდი ფლორეან

  

პროფესორი florian.muehlfried@iliauni.ed

u.ge 

ethno.kaukasus@gmail.com 

12.  ხალვაში თამთა  პროფესორი tamta.khalvashi@iliauni.edu.

ge 

13.  გიგი თევზაძე  პროფესორი gigi@iliauni.edu.ge 

14.  იოჰანეს ბაქსი პროფესორი rvvoren@iliauni.edu.ge  

15.  ლევან თარხნიშვილი ასოცირებული 

პროფესორი 

levan.tarkhnishvili@iliauni.e

du.ge  

16.  სოფო ზვიადაძე ასოცირებული 

პროფესორი 

sopiko.zviadadze@iliauni.edu

.ge 

17.  ანა კირვალიძე ასოცირებული 

პროფესორი 

ana.kirvalidze@iliauni.edu.ge 

18.  კინწურაშვილი თამარ  ასოცირებული 

პროფესორი 

tamarMDF@gmail.com 

19.  თორია მალხაზ  ასოცირებული 

პროფესორი 

malkhaz_toria@iliauni.edu.ge 

20.  მარიამ დალაქიშვილი ასისტენტ-პროფესორი m.dalakishvili@iliauni.edu.ge 
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