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ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი 
სამაგისტრო პროგრამა 

 
კურიკულუმი 

 
ფაკულტეტის/სკოლის დასახელება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი 
პროგრამის დასახელება თანამედროვე საქართველოს ისტორია 
მისანიჭებელი აკადემიური 
ხარისხი/კვალიფიკაცია 

ისტორიის მაგისტრიThe Degree of Master of History 

პროგრამის ხანგრძლივობა 
/მოცულობა(სემესტრი, კრედიტების 
რაოდენობა) 

 
4 სემესტრი/120 კრედიტი  
(1 კრედიტი = 25 საათი) 

სწავლების ენა ქართული 
პროგრამის 
ხელმძღვანელი/ხელმძღვანელები 

სტივენ ჯონსი, ბექა კობახიძე 

პროგრამის შემუშავების თარიღი და 
განახლების საკითხი 

პროგრამის შემუშავების თარიღი: 2019 წელი  
 
პროგრამა შესაძლოა განახლდეს ყოველი სასწავლო სემესტრის 
დასაწყისში, სწავლა-სწავლების პროცესის გაუმჯობესების 
მიზნით. 
 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები (მოთხოვნები) 
აპლიკანტს უნდა ჰქონდეს ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი. სამაგისტრო 
პროგრამაზე მიღება ხდება შესაბამისი ტიპის საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგებისა და 
შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის საფუძველზე. შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა მოიცავს როგორც 
ინგლისური ენის (B2 დონეზე ენის ფლობის დადასტურება), ასევე - ზეპირ გამოცდას. აღნიშნული მისაღები 
გამოცდების ფორმატი, შეფასების კომპონენტები და კრიტერიუმები დეტალურად მოცემულია „პროგრამაზე 
მიღების დოკუმენტში“ და თავსდება უნივერსიტეტის ვებგვერდზე რუბრიკაში ”მიღება”. 
პროგრამის  მიზნები 
სამაგისტრო პროგრამის მიზანია აღზარდოს მკვლევართა ახალი თაობა, რომელიც შეძლებს საერთაოშიროსო 
ისტორიოგრაფიის მიღწევების შესწავლას, ახალი და უახლესი ისტორიის მიმართულებით კვლევების 
წარმოებასა და ინტერნაციონალიზაციას.  
სწავლის შედეგები  და კომპეტენციები ( ზოგადი და დარგობრივი) 
კურსდამთავრებულს აქვს: 

• საქართველოს მე-19-20 საუკუნეების ისტორიის, მისი ეტაპების, პოლიტიკური, კულტურული, 
სოციალური და ეკონომიკური ასპექტების სიღრმისეული ცოდნა; 

• გლობალური და რეგიონული ახალი და უახლესი ისტორიის (კავკასია, რუსეთი, აღმოსავლეთ ევროპა) 
კონტექსტის სიღრმისეული ცოდნა; 

• დასავლური, საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა ისტორიოგრაფიის სიღრმისეული და სისტემური ცოდნა; 
• კვლევის ეთიკის დაცვით არქივებში კვლევისა და ორიგინალ წყაროებზე მუშაობისა   და 

განხოციელებული კვლევის შედეგების საფუძველზე ახალი ღირებულებების დამკვიდრების 
პროცესის ხელშეწყობის უნარი. 

• ტრანსნაციონალურ კონტექსტში კვლევის დამოუკიდებლად წარმოების და მისი საჯაროდ წარდგენის 
უნარი კვლევის თანამედროვე მეთოდებისა და თანამედროვე აკადემიური სტანდარტების 



2 
 

გამოყენებით; 
• თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით საკუთარი  დასკვნების, დასაბუთებული არგუმენტებისა 

და კვლევის შედეგების წარდგენის უნარი, როგორც აკადემიურ ისევე პროფესიული 
საზოგადოებისთვის მშობლიურ და ინგლისურ ენებზე;  
 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 
• სწავლის საჭიროებების განსაზღვრა, სწავლის დამოუკიდებლად დაგეგმვმა და წარმართვა; 
• პროფესიული დარგის განვითარებაში წვლილის შეტანა.  

პროგრამის სტრუქტურა 
პროგრამის თანამედროვე საქართველოს ისტორიადასრულებისთვის და ისტორიის მაგისტრის აკადემიური 
ხარისხის მოსაპოვებლად სტუდენტმა პროგრამის სასწავლო კომპონენტებიდან უნდა გაიაროს: 

1. პროგრამის სავალდებულო კურსების ბლოკი -78 კრედიტი; 
2. პროგრამის არჩევითი კურსების ბლოკი- 24 კრედიტი;  
3. დაიცვას 18 კრედიტის მოცულობის სამაგისტრო ნაშრომი. 

სწავლების მეთოდები 
სასწავლო  პროგრამაში გამოიყენება   სწავლების შემდეგი მეთოდები:  
• ინტერაქტიული ლექციები და სემინარები; 
• არქივებში მუშაობა; 
• ანალიზი და სინთეზი; 
• პროექტები; 
• დისკუსია/დებატები; 
• სიტუაციური თამაშები; 
• ჯგუფური მუშაობა;  
• პრაქტიკული მუშაობის მეთოდი; 
• პრეზენტაცია; 
• სუპერვიზია. 
 
შენიშვნა: პროგრამის სხვადასხვა კომპონენტში გამოყენებული სწავლების მეთოდები მითითებულია 
შესაბამის სილაბუსებში. 
შეფასების წესი 
შეფასება 100 ქულიანი სისტემით მიმდინარეობს.   
 
სისტემა უშვებს ხუთი სახის დადებით შეფასებას:  
(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.  
 
ორი სახის უარყოფით შეფასებას:  
(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. 
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შეფასების მეთოდები, კომპონენტები, მინიმალური კომპეტენციის ზღვრები, შეფასების კრიტერიუმები და 
მათი ხვედრითი წილი წარმოდგენილია სასწავლო კურსების სილაბუსებში. 
განმავითარებელი შეფასების მიღებისთვის სტუდენტებს შეეძლებათ  კვირაში ერთხელ  შეხვდნენ 
პროფესორებს მათ მიერ გამოყოფილი საკონსულტაციო საათის ფარგლებში. 
დასაქმების სფეროები 
პროგრამის კურსდამთავრებული შესაძლოა დასაქმდეს როგორც საჯარო და კერძო სექტორში, ასევე 
საერთაშორისო ორგანიზაციებში, პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში, 
საგანმანათლებლო და კვლევით დაწესებულებებში, არქივებში, ბიბლიოთეკებში, მუზეუმებში და ა.შ. 
 
ამასთან, პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია სწავლა განაგრძოს დოქტორანტურაში. 
სწავლისათვის აუცილებელი დამხმარე პირობები/რესურსები 
პროგრამის შემუშავებასა და განხორციელებაში მონაწილეობას იღებენ საერთაშორისოდ აღიარებული 
მეცნიერები: ადრიან ბრისკუ, სტეფენ ჯონსი,რონალდ გრიგოლ სუნი და სხვები. 

• სასწავლო პროცესის მართვის სისტემა „არგუსი“;  
• პროგრამა „Turnitin“ და “Moodle“;  
• უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა (მათ შორის ელექტორნული ბაზები);   
• უნივერსიტეტის კომპიუტერული ცენტრები;  
• სალექციო აუდიტორიები; 

სამეცნიერო ინსტიტუტები და კვლევითი ცენტრები:  საქართველოს ეროვნული არქივი, საქართველოს 
პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივი, ხელნაწერთა 
ეროვნული ცენტრი, საქართველოს პარლამენთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო, საქართველოს 
პარლამენტის არქივი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საარქივო სამმართველო და ეროვნული მუზეუმი. 

 
 
 

კურსების ჩამონათვალი 

# კურსები სტატუსი 
(სავ., სავ./არჩ., 

არჩ.) 

ლექტორი წინაპირობა 
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შემ. გაზ. 

1 საქართველოს საზოგადოება 
მეფის რუსეთში (1801-1890) 

სავალდებულო ოლივერ 
რაისნერი 

 6 34   

2 თანამედროვე საისტორიო 
მეცნიერება: გამოცდილება 
და პერსპექტივები 

სავალდებულო მალხაზ 
თორია 

 6 30   

3 ისტორიული კვლევის 
მეთოდები, მიდგომები და 
დიზაინი 

სავალდებულო გრიგოლ 
გეგელია 

 6 30   

4 საარქივო კვლევის პრაქტიკა სავალდებულო დიმიტრი 
სილაქაძე, 
ირაკლი 
ხვადაგიანი, 
ბექა 
კობახიძე 

 6 30   

5 ხანგრძლივი მე-19 საუკუნე 
1789-1914 წლების 

სავალდებულო ალექსანდრე 
მიქაბერიძე 

 6 30   
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გლობალური ისტორია 
6 რუსეთის ისტორია პეტრე 

დიდიდან ოქტომბრის 
რევოლუციამდე 

სავალდებულო ალექსანდრე 
მიქაბერიძე 

 6 30   

7 საბჭოთა საქართველოს 
ისტორია  

სავალდებულო რონალდ 
სუნი 

საქართველოს 
საზოგადოება 
მეფის 
რუსეთში 
(1801-1890)  

6 30   

8 ნაციონალიზმი: ეროვნული 
სახელმწიფოს, 
ისტორიოგრაფიისა და 
პოლიტიკის ფორმირების 
მექანიზმი 

სავალდებულო რონალდ 
სუნი 

 6 30   

9 საქართველოს 
დემოკრატიული 
რესპუბლიკა და 
საბჭოთამდელი ქართული 
საზოგადოება (1890-1921) 

სავალდებულო სტეფენ 
ჯონსი 

საქართველოს 
საზოგადოება 
მეფის 
რუსეთში 
(1890-1921)  

6 30   

10 საბჭოთა კავშირის 
პოლიტიკური ისტორია 

სავალდებულო ტიმოთი 
ბლოველტი 

რუსეთის 
ისტორია 
პეტრე 
დიდიდან 
ოქტომბრის 
რევოლუციამ
დე  

6 30   

11 1914-2000 წლების 
გლობალური ისტორია 

სავალდებულო გიორგი 
ასტამაძე 

ხანგრძლივი 
მე-19 საუკუნე: 
1789-1918 
წლების 
გლობალური 
ისტორია 

6 30   

12 კავკასია XIX-XXI: 
ოკუპაციის,  კონფლიქტებისა 
და ზოგადოებრივი 
განვითარების ისტორია 

სავალდებულო ბექა 
კობახიძე 

 6 32   

13 ახალი საქართველო (1985-
2012) 

სავალდებულო სტეფენ 
ჯონსი 

საქართველოს 
საზოგადოება 
მეფის 
რუსეთში; 
(1801-1890) 
საქართველო 
საბჭოთა 
კავშირში 
(1921-1985);  
საქართველოს 
დემოკრატიუ
ლი 

6    



5 
 

რესპუბლიკა 
და 
საბჭოთამდელ
ი ქართული 
საზოგადოება 
(1890-1921); 

14 აკადემიური წერა  სავალდებულო  რუსუდან 
კობახიძე  

 6 32   

15 კოლექტიური მეხსიერება, 
იდენტობა და პოლიტიკა 

არჩევითი მალხაზ 
თორია 

 6 30   

16 ტრანსნაციონალური 
სოციალური და 
პოლიტიკური აზრი, 1800-
1921 

არჩევითი გრიგოლ 
გეგელია 

 6 30   

17 სამხედრო საქმის 
განვითარება საქართველოში  
გვიანფეოდალური ხანიდან 
საქართველოს პირველი 
რესპუბლიკის პერიოდის 
ჩათვლით  

არჩევითი დიმიტრი 
სილაქაძე 

 6 30   

18 მე-20 საუკუნის 
ტოტალიტარული რეჟიმები 
(ნაციზმი, ფაშიზმი, 
კომუნიზმი) 

არჩევითი გიორგი 
ასტამაძე 

 6 30   

19 საქართველოს 
დემოკრატიული 
რესპუბლიკის საგარეო 
პოლიტიკა 

არჩევითი ბექა 
კობახიძე 

 6 30   

20 თანამედროვე რუსეთი -
პოლიტიკა და საზოგადოება 
(1991-2018) 

არჩევითი დავით 
დარჩიაშვილ
ი 

რუსეთის 
ისტორია 
პეტრე 
დიდიდან 
ოქტომბრის 
რევოლუციამ
დე; 
საბჭოთა 
კავშირის 
პოლიტიკური 
ისტორია; 

6 30   

21 იმპერიული მემკვიდრეობის 
დანაწილება და ერი 
სახელმწიფოების 
ფორმირება: 1870-1920-იანი 
წლების ალბანეთი, ბოჰემიის 
მიწები და საქართველო 

არჩევითი ადრიან 
ბრისკუ 

 6 30   

22 მე-19-მე-20 საუკუნეების 
საქართველოს რელიგიის 

არჩევითი შოთა 
კინწურაშვი

 6 32   



6 
 

 
 
 

ისტორია ლი 
23 ჩრდილოეთ კავკასიის 

ისტორია მიურიდული 
(შამილის) ომებიდან რუსეთ-
ჩეჩნეთის ომებამდე 

არჩევითი  სარა სლაი  6 26   

24 სამაგისტრო ნაშრომი სავალდებულო   18    


