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საუნივერსიტეტო  ზოგადი  განათლება  
 
აზროვნების  მათემატიკური  წესი /საყოველთაო  მათემატიკა 
კურსი აღწერს მათემატიკური დასაბუთების ლოგიკურ მეთოდებს, რიცხობრივი და სივრცითი აზროვნების 
ძირითად პრინციპებს, გადმოცემს და განმარტავს აბსტრაქტულ მათემატიკურ სტრუქტურებს. საინტერესო 
და მისაწვდომი ფორმით მიმოიხილავს თანამედროვე მათემატიკის ძირითად დარგებს და აჩვენებს მათი 
გამოყენების შესაძლებლობებს. კურსის ფარგლებში განიხილება შემდეგი თემემი: მათემატიკა 
ყოველდღიურ ცხოვრებაში; მათემატიკური მეთოდები; რიცხვთა თეორია; პროგრესიები და რიცხვითი 
მიმდევრობები; კომპლექსური რიცხვები; სიმრავლეთა თეორია; კომბინატორიკა და კომბინატორული 
გეომეტრია; ალბათობის თეორია; სტატისტიკა; ლოგიკა; გეომეტრია; ტოპოლოგია; გრაფთა თეორია; 
ჯგუფთა თეორია; თამაშთა თეორია. 
პრერეკვიზიტი: არ აქვს 
 
 
ანთროპოლოგია  

კურსი განიხილავს ადამიანის ადგილს ბუნებაში და მის მიერ დღემდე განვლილ განვითარების 
უმნიშვნელოვანეს ეტაპებს, ასევე თანამედროვე სამყაროში არსებული ხალხებისა და საზოგადოებების 
მრავალფეროვნებას. სტუდენტები გაეცნობიან იმ თეორიებს, მეთოდებსა და აღმოჩენებს, რომელსაც 
ეფუძნება დღეს არსებული ცოდნა ადამიანზე. სტუდენტები გაეცნობიან კლასიკურ და თანამედროვე 
ნაშრომებს, რომელთა გამოყენებითაც თავად ექნებათ საშუალება შეარჩიონ თემა და იმსჯელონ საკვანძო 
საკითხების გარშემო. სპეციალურად შერჩეული სამეცნიერო დოკუმენტური ფილმები კი მათ რთულად 
აღსაქმელი საკითხების უკეთ გაგებაში დაეხმარებათ. ანთროპოლოგიის საგნის მულტიდისციპლინური 
ხასიათიდან გამომდინარე, რაც ზოგადად ადამიანის ბუნების კვლევის სირთულით აიხსნება, სალექციო 
კურსის თემატიკა მრავალფეროვანია. კურსის ფარგლებში განიხილება საკითხები ანთროპოლოგიის 
სხვადასხვა მიმართულებიდან: პალეოანთროპოლოგია–პრეისტორია, ბიოლოგიური ანთროპოლოგია, 
ევოლუციური ფსიქოლოგია და კულტურული ანთროპოლოგია. 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 
 
 
ბუნებისმეტყველება  

ბუნებისმეტყველების კურსი მოიცას ცოცხალი და არაცოცხალი სამყაროს არსის ძირითად პრინციპებს. 
სტუდენტები გაეცნობიან თეორიებსა და აღმოჩენებს, რომლების საფუძველზე მოხდა თანამედროვე 
ბუნებათმცოდნეობის ფორმირება და რომლებიც გავლენას ახდებენ ჩვენი ცხოვრების მრავალ ასპექტზე. 
სემინარებზე შეისწავლება "ექსპერიმენტული აზროვნების წესი", როგორც კლასიკური და თანამედროვე 
ნაშრომების, ასევე სტუდენტების მიერ დამუშავებული პროექტების პრეზენტაციის კრიტიკული განხილვის 
გზით. კურსის შემადგენელი კომპონენტებია არსებითი ფიზიკა და ბიოლოგია.  

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 
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ეკონომიკის  საფუძვლები  

ფუნდამენტური იდეები, რომელთაც ეს კურსი მოიცავს, წარმართავენ ადამიანთა ყოველდღიურ 
საქმიანობას, განსაზღვრავენ მათი, როგორც მომხმარებლების, მწარმოებლების, თუ მენეჯერების ქცევასა და 
გადაწყვეტილებებს. ჩვენი ცხოვრების დონის გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია ჩვენს უნართან შევქმნათ 
საქონელი და მომსახურება, ვიყოთ კონკურენტუნარიანნი მსოფლიო ბაზარზე. აქედან გამომდინარე, 
ძირითადი ეკონომიკური კანონების ცოდნასა და ეკონომიკური აზროვნების ჩამოყალიბებას 
განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება მათთვის, ვინც აპირებს საქმიანობას ადგილობრივსა თუ 
გლობალურ ბიზნესში, ან თუნდაც სახელმწიფო ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავებასა და 
განხორციელებაში. 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 
 
 
თანამედროვე  პოლიტიკური  იდეოლოგიები  

კურსის ფარგლებში სტუდენტები ისწავლიან იმ ძირითადი თანამედროვე პოლიტიკური იდეოლოგიების 
შესახებ, რომლებიც მართავს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანას, განსაკუთრებით მსოფლიოს განვითარებულ 
ქვეყნებს. ერუდიციის ზრდასთან ერთად აღნიშნული საგნის პრიორიტეტია კრიტიკული აზრივნების 
განვითარება, რაც მომავალში მსმენელებს დაეხმარებათ პოლიტიკოსების და პარტიების უკეთ შეფასებაში, 
გააზრებული არჩევანის გაკეთებაში. 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 
 
 
ინგლისური  ენა  

კურსი ორიენტირებულია ძირითადი ენობრივი საკომუნიკაციო მიმართულებების განვითარებაზე: კითხვა 
(სტუდენტი კითხულობს სხვადასხვა ფორმატის ინგლისურენოვან საკითხავ მასალას), წერა (სტუდენტი 
მოცემული ინფორმაციის საფუძველზე წერს სხვადასხვა შინაარსის წერილს, თხზავს თხრობით ტექსტს, 
გადმოსცემს საკუთარ მოსაზრებას, ეცნობა წერის ოფიციალურ და არაოფიციალურ რეგისტრს), ლაპარაკი 
(ინტერაქტიული მეთოდი საშუალებას აძლევს სტუდენტს სიმულაციური სიტუაციების დახმარებით 
ისაუბროს სხვადასხვა ყოფით გარემოში, მონაწილეობა მიიღოს დისკუსიაში, გამოხატოს საკუთარი 
შეხედულება), მოსმენა (მოსმენის უნარის გასავითარებლად სტუდენტი ისმენს როგორც ცოცხალ 
მეტყველებას, ასევე აუდიო ჩანაწერებს. მოსმენის სავარჯიშოები ავითარებს სტუდენტის უნარს ამოიცნოს 
კონკრეტული ინფორმაცია და გაიგოს საუბრის ზოგადი შინაარსი ბმულ მეტყველებაში). კურსში 
მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გრამატიკისა და ლექსიკის სწავლებას, უცხო კულტურის ცოდნას და 
სწავლის სწავლას. 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 
 
 
ლიტერატურა  და  ხელოვნება  

კურსის ფარგლებში სტუდენტები გაეცნობიან დასავლური ლიტერატურისა და ხელოვნების განვითარების 
გზას, ძირითად ტენდენციებს და მიდგომებს, ხელოვნების ნიმუშებსა და მათი რეცეპციის პარადიგმებს. 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 
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ლოგიკა  

კურსის ფარგლებში სტუდენტები შეისწავლიან ცნებათა ლოგიკას, სიმრავლეთა თეორიას, წინადადებათა 
ლოგიკას, კატეგორიული სილოგიზმის თეორიას, კვანტორების თეორიასა და მოდალურ ლოგიკას. 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 
 
 
მსოფლიო  ისტორია  და  საქართველო  

კურსის განმავლობაში გაანალიზდება ადამიანის ფენომენის სოციალური, პოლიტიკური, ეკონომიკური, 
ტექნოლოგიური წვლილი საზოგადოების განვითარების ჭრილში. ყურადღება დაეთმობა 
ინტერკულტურულ ურთიერთობებს და ეთნოცენტრისტულ პრობლემას, გენდერის საკითხებს. კურსის 
ფარგლებში სტუდენტები შეისწავლიან შემდეგ საკითხებს: ცივილიზაციის განსაზღვრას ზოგადად, 
როგორც მსოფლიო, ასევე კონკრეტულად საქართველოს ისტორიის კონტექსტში; ტერმინების: კულტურა, 
საზოგადოება, რასა, კლასი, ეთნოსი, გენდერი, რელიგია და ა.შ. განსაზღვრას მსოფლიო ისტორიის 
კონტექსტში; პოლიტიკური, ეკონომიკური, ტექნოლოგიური, სოციალური და კულტურული 
ინსტიტუტების განვითარების გზებს; თვითმართველობის სისტემის განვითარებას; საერთაშორისო 
ურთიერთობებს და ეტიკეტს; კომერციის საკითხებსა და მევახშეობას; სამართლის ძეგლებს; დემოგრაფიისა 
და მიგრაციის პრობლემებს; გენდერულ პრობლემატიკას; ცივილიზაციებს შორის საერთოსა და 
განსხვავებულობის იდენტიფიკაციის საკითხებს; კულტურულ და ეთნიკურ მსგავსებასა და განსხვავებას; 
სოციალურ და პოლიტიკურ ძვრებს. პრობლემატიკა გაანალიზდება საქართველოს ისტორიულ-
პოლიტიკურ-კულტურული განვითარების კონტექსტშიც. კურსის ქართული ენის სეგმენტი დაეთმობა 
ქართული /ქართველური ენობრივი სამყაროს/სივრცის ფორმირების საკითხებს უძველესი პერიოდიდან 
დღემდე. განხილული იქნება ქართული ენის ეროვნულ ღირებულებად/იდენტობის კრიტერიუმად 
ჩამოყალიბების ისტორიულ-კულტურული პროცესი; გაანალიზდება ქართული ენის, როგორც სახელმწიფო 
ენის ფორმირების სოციოლინგვისტური და ეთნოკულტუროლოგიური საკითხები; ყურადღება დაეთმობა 
ქართული დამწერლობის განვითარებისა და ქართველთმცოდნეობის სხვა ენობრივ საკითხებს. 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 
 
 
ფილოსოფია  

კურსის განმავლობაში სტუდენტები გაეცნობიან ფილოსოფიური იდეების ისტორიას. ასევე, 
გაანალიზებული იქნება მნიშვნელოვანი ფილოსოფიური თემები და ნაჩვენები იქნება მათი კავშირი 
დღევანდელობასთან. ფილოსოფია გააზრებული იქნება, როგორც ერთ-ერთი საშუალება იმისა, თუ როგორ 
გავხდეთ ადამიანები უკეთესნი. 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 
 
 
ფსიქოლოგია  

სტუდენტებს მიეწოდებათ ბაზური ინფორმაცია ფსიქოლოგიის, როგორც მეცნიერების, შესახებ. ისინი 
გაეცნობიან საგნის სპეციფიკას, ფსიქოლოგიის ძირითად მიმართულებებს, მეთოდებს, ძირითად ფსიქიკურ 
ფუნქციებს, მიიღებენ წარმოდგენას პიროვნებისა და მისი ძირითადი მახასიათებლების, აგრეთვე ცნობიერი 
და არაცნობიერი ფსიქიკის და ზოგიერთი ფსიქიკური დარღვევის, შესახებ. 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 
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ზოგადი  განათლება  
 
ეკონომიკური  განვითარების  ისტორია  

ეკონომიკური განვითარების ისტორია არის ამოსავალი, ავხსნათ, თუ როგორ გამდიდრდნენ დღევანდელი 
განვითარებული ქვეყნები და რატომ ვერ აღწევს იგივე წარმატებას მრავალი ქვეყანა. განვითარების 
ისტორიის ცოდნა და გააზრება დაგვეხმარება ეფექტურად გადავჭრათ ქვეყნის ეკონომიკის წინაშე მდგარი 
რთული პრობლემები, ასევე, პრევენცირება მოვახდინოთ შესაძლო ეკონომიკური კრიზისების. აქედან 
გამომდინარე, ეკონომიკური განვითარების ძირითადი პრინციპების ცოდნასა და არგუმენტირებული 
ეკონომიკური აზროვნების ჩამოყალიბებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება მათთვის, ვინც აპირებს 
საქმიანობას საერთაშორისო და სახელმწიფო ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავებასა და 
განხორციელებაში, ან თუნდაც, ადგილობრივსა თუ გლობალურ ბიზნესში, რადგან სახელმწიფოს 
ეკონომიკური პოლიტიკა ბიზნესისა და სახელმწიფოს ურთიერთობით ყალიბდება. 

პრერეკვიზიტი: ეკონომიკის საფუძვლები 
 
 
კალკულუსი  

კურსი საინტერესო და მისაწვდომი ფორმით მიმოიხილავს დიფერენციალური და ინტეგრალური 
აღრიცხვის იმ ძირითად მეთოდებს, რომლებიც გამოიყენება ეკონომიკის, ბიზნესისა და სოციალური 
პრობლემების ანალიზისა და შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღებისას. სხვადასხვა სფეროდან აღებული 
რჩეული მაგალითების განხილვა აჩვენებს ამ მეთოდების გამოყენების შესაძლებლობებსა და 
სარგებლიანობას. მცირე მოცულობით განიხილება წრფივი ალგებრის ელემენტები, წრფივი მოდელები და 
მათი გამოყენებები ეკონომიკასა და ბიზნესში. 

პრერეკვიზიტი: აზროვნების მათემატიკური წესი ან საყოველთაო მათემატიკა 
 
 
მაკროეკონომიკა  

ამ კურსში განიხილება სხვადასხვა მაკროეკონომიკური ცვლადები და ძირითადი კავშირები მათ შორის, 
ასევე ეკონომიკური ზრდის ხელშემწყობი ფაქტორების ანალიზი, ფისკალური და მონეტარული 
პოლიტიკის ინსტრუმენტები, მათი გავლენა ეკონომიკაზე და მათი ცოდნის პრაქტიკული გამოყენების 
შესაძლებლობები როგორც ფირმების მენეჯერებისათვის, ასევე სხვადასხვა სამთავრობო უწყებაში 
დასაქმებულთათვის. 

პრერეკვიზიტი: ეკონომიკის საფუძვლები 
 
 
მიკროეკონომიკა  

კურსი შეისწავლის მომხმარებლებისა და ფირმების გადაწყვეტილებებს, დაკავშირებულს მათ არჩევანთან 
კონკრეტულ სიტუაციებში, მათ ხელთ არსებული რესურსებისა და ინფორმაციის გათვალისწინებით. 
ფირმების გადაწყვეტილებების შესწავლისას შევეხებით რამდენიმე ძირითადი ტიპის ბაზრებს. კერძოდ, 
განვიხილავთ ერთის მხრივ, ბაზრებს ფასის მიმღებთათვის, ხოლო, მეორეს მხრივ – ფასის 
მაძიებელთათვის, შეღწევის მაღალი და დაბალი ბარიერებით. ამასთანავე, გავაანალიზებთ სახელმწიფოს 
პოლიტიკის ზეგავლენას საბაზრო მექანიზმების მოქმედებაზე. 

პრერეკვიზიტი: ეკონომიკის საფუძვლები 
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რაოდენობრივი  და  სივრცითი  აზროვნების  წესი  

კურსში განიხილება ზოგადი კანონზომიერებები, რომლებიც საფუძვლად უდევს ხატვისა თუ ხაზვისას 
გამოყენებულ ინტუიციურ წარმოდგენებს. კერძოდ, შესწავლილი იქნება აქსიომატური მეთოდი, 
სივრცული და რაოდენობრივი ცოდნის მკაცრი დაფუძნებისა და დამტკიცების ისტორიული ევოლუცია, 
სივრცული და რაოდენობრივი აზროვნების ურთიერთდამატებითობა, აზროვნების წარმოსახვით-
ინტუიციური და ფორმალურ-ლოგიკური კომპონენტების ურთიერთქმედება. გავარჩევთ გეომეტრიული 
და რიცხვით-ალგებრული სტრუქტურების ელემენტარულ თვისებებს და მათ კავშირებს მხატვრობასთან, 
ასტრონომიასთან, ყოველდღიურ ცხოვრებასთან, ბუნებასთან და ტექნიკურ პროგრესთან. 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 
 
 
სამართლის  საფუძვლები  

სამართლის საფუძვლების კურსი მოიცავს ლექციებსა და სემინარებს სამართლებრივი პრინციპების, 
ადამიანის უფლებებისა და სახელმწიფო მოწყობის, სამართლის ლეგიტიმაციის თეორიების შესახებ. კურსი 
განიხილავს სახელმწიფოს წარმოშობისა და თანამედროვე, ერი სახელმწიფოს ორგანიზაციის 
სამართლებრივ საფუძვლებს, მმართველობითი სისტემის სამართლებრივ პრინციპებს, რომელიც 
განსაზღვრავს სახელისუფლებო სისტემის მოქმედების სამართლებრივ ჩარჩოს. საქართველოს 
ტერიტორიაზე მოქმედი სამართლის სისტემის ორგანიზაციის პრინციპებს. კურსი ასევე განიხილავს 
თანამედროვე სამართლებრივი წესრიგის საფუძველზე საზოგადოებისათვის შექმნილ სიკეთეებს: 
უსაფრთხოებას - რომელიც იქმნება სისხლის სამართლის საფუძველზე; კერძო სამართალს, როგორც 
სამართლებრივ ჩარჩოს კერძო მიზნების რეალიზაციისათვის; კერძო სამართლის საფუძველზე შექმნილ 
სამართლებრივ ინსტიტუტებსა და პრინციპებს; სახელმწიფოს მიერ საჯარო სიკეთეების უზრუნველყოფის 
სამართლებრივ ჩარჩოს; ადმინისტრაციული აპარატის მოქმედების სამართლებრივ სისტემასა და 
პრინციპებს; სახელმწიფოთა ურთიერთობის სამართლებრივ წესებსა და პრინციპებს. 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 
 
 
სოციალური  ფსიქოლოგია  

ძალიან ზოგადად, სოციალური ფსიქოლოგია არის მეცნიერება იმის შესახებ, თუ რას ფიქრობენ ადამიანები 
ერთმანეთის შესახებ, რა დამოკიდებულებებში არიან, როგორ ზემოქმედებენ ერთმანეთზე და როგორ 
გამოიხატება ეს ყველაფერი ქცევაში. რა კანონზომიერებები განსაზღვრავს ადამიანებს შორის სიმპათია–
ანტიპათიას, რატომ ვიქცევით ზოგჯერ ჩვენი შეხედულებების საწინააღმდეგოდ, რატომ ვეხმარებით და 
რატომ არ ვეხმარებით სხვებს, რა „როლებს“ ვთამაშობთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, როგორ ვიცავთ 
თავმოყვარეობას, რატომ მივმართავთ აგრესიას, როგორ ვაფასებთ საკუთარ თავსა და სხვებს, როგორ 
ყალიბდება შეხედულებები და როგორ იცვლება – ყოველივე ამას და კიდევ მრავალ სხვას მოიცავს 
სოციალური ფსიქოლოგიის კურსი. 

პრერეკვიზიტი: ფსიქოლოგია 
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სოციოლოგია  

სალექციო კურსი სოციოლოგია განიხილავს სოციოლოგიურ თეორიას და კვლევას, როგორც სოციუმის 
შემეცნების გზას. კურსი აგებულია ძირითადი სოციოლოგიური პარადიგმების ემპირიული რეალობის 
მიმართ აპლიკაციის პრინციპზე. ამ მიზნით, ყურადღება გამახვილებულია საშუალო რანგის თეორიების 
ფარგლებში არსებულ კვლევებზე, რაც სტუდენტს საშუალებას აძლევს გაიგოს პარადიგმის ემპირიზაციის 
პროცესი. გარდა ამისა, კურსი ხაზს უსვამს სოციალური მოვლენების მულტიფაქტორული ახსნის 
უპირატესობას და შესაბამისად, უჩვენებს ერთფაქტორული თეორიების შეზღუდულობას. კურსის 
ფარგლებში სტუდენტები გაეცნობიან საზოგადოებაში მოქმედ იმ ბაზისურ მექანიზმებს, რომლებიც 
შესაძლებელს ხდის სოციალური წესრიგის არსებობას. კურსი სტუდენტებს წარმოუდგენს: სოციოლოგიის 
კლასიკურ და თანამედროვე თეორიებს; სოციოლოგიური კვლევის მეთოდების მიმოხილვას; სოციალური 
ინსტიტუტების, სოციალური ცვლილებების, ჯგუფური ქცევის და სხვა სოციალური ფენომენების არსს. 
პიროვნების, ჯგუფის და უფრო ფართო სოციუმის ურთიერმიმართებას. გარდა ამისა, ყურადღება ეთმობა 
ტრანზიტული საზოგადოებების პრობლემებს, რაც სტუდენტებს საშუალებას მისცემს გაიაზრონ ჩვენს 
ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები სოციოლოგიურ პერსპექტივაში. 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 
 
 
სტატისტიკა  

მენეჯერს თავის საქმიანობაში ხშირად უხდება განუზღვრელობის პირობებში გადაწყვეტილების მიღება, 
რაც მოითხოვს მათემატიკური სტატისტიკის მეთოდების გარკვეული სპექტრის ცოდნას. ლექციათა კურსში 
ძირითადი ყურადღება მათემატიკური სტატისტიკის გამოყენებით ასპექტებს ეთმობა. ლექციათა კურსი 
პირობითად შეიძლება დაიყოს სამ ნაწილად: აღწერითი სტატისტიკა; ალბათობის თეორია; სტატისტიკური 
დასკვნების თეორია. 

პრერეკვიზიტი: კალკულუსი 
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საბაზო  განათლება  
 
თვისებრივი  კვლევის  მეთოდები  სოციალურ  მეცნიერებებში  

კურსის ფარგლებში სტუდენტები დაეუფლებიან პრაქტიკულ გამოცდილებას თვისებრივი კვლევის 
განხორცილების ყველა ეტაპზე. კერძოდ, კურსი მოიცავს თვისებრივი კვლევის მეთოდებს, საკველევი 
კითხვების განსაზღვრას, კვლევის დიზაინს, საკვლევი ინსტრუმენტების (მაგ. გზამკვლევის) შექმნას, 
სამიზნე ჯგუფის შერჩევას, მონაცემთა შეგროვებასა და ანალიზს. 

პრერეკვიზიტი: სოციოლოგია 
 
 
კავკასია  და  საქართველო  

კურსის ამოცანა ორგვარია, რომ ერთი მხრივ სტუდენტები გაეცონონ სოციალური და პოლიტიკური 
მეცნიერებების ძირითად თეორიებსა და მეთოდოლოგიებს და შეძლონ მათი ადაპტაცია კავკასიის 
კულტურულ და პოლიტიკურ სივრცეში და, მეორე მხრივ, გაეცნონ თვითონ იმ რთულ გეო-პოლიტიკურ, 
კულტურულ, ეთნიკურ თუ რელიგიურ ლანდაშაფტს, რასაც ფართო გაგებით ვუწოდებთ კავკასიას, ასევე 
ისტორიულ პერსპექტივაში დაინახონ, თუ როგორ ყალიბდებოდა კავკასია, როგორც ერთეული და დასვან 
კითხვა, საბოლოო ჯამში კავკასია არის ერთიანობის აღმნიშვნელი სახელი თუ პირიქით, მუდმივი 
დიზინტეგრაციისა. 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 
 
 
წერის  ხელოვნება  

კურსი არის წერის კულტურის განვითარებისა და დახვეწის პრაქტიკული კურსი. წერის 
ხელოვნება/კულტურა რამდენიმე კომპონენტისგან შედგება: გამართული წერა, ფუნქციური წერა, 
ანალიტიკური წერა, მხატვრული წერა. გამართული წერა ფორმალურ-შინაარსობრივი კომპონენტია და 
ემყარება გრამატიკული საკითხების ცოდნასა და ლექსიკური მარაგის სიმდიდრეს; ფუნქციური წერა ენის 
ფუნქციონირების პრაგმატულ მხარეს ასახავს და სოციუმის საქმიანი ურთიერთობის ყველა ეტაპზე 
წარმოადგენს აუცილებელ კომპონენტს; ანალიტიკური წერა კრიტიკული აზროვნების განვითარების 
შედეგია, ასევე ინტელექტუალური წინსვლის წინაპირობაა; მხატვრული წერა მეტაფორული აზროვნების, 
ენის გამომსახველობითი საშუალებებით, სიტყვათქმნადობით თავისუფალი ნების გამოხატვის 
ინსტრუმენტია. წერითი გემოვნება წერის ხელოვნების სხვადასხვა სახეობის დაუფლების გზით 
ვითარდება. 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 
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ძირითადი  განათლება  
 
ბიბლია  და  ქრისტიანობა 
კურსი ეძღვნება ქრისტიანობას, რომლის ძირითადი ფუძემდებლური წიგნია ბიბლია - ძველი და ახალი 
აღთქმები. თუ ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველურ წიგნებში ბუნდოვანი მითითებებია ქრისტეს 
მოსვლისა და ახალი აღთქმის ერის დადგომის შესახებ, „ახალ აღთქმაში“ ვეცნობით ყოველივე ამის 
რეალობაში განხორციელებას. ვეცნობით „ახალი აღთქმის“ წიგნების წარმომავლობას და სტრუქტურას, 
მასში გადმოცემულ ქრისტეს ამქვეყნიურ ცხოვრებას შობიდან ჯვარცმამდე, მოციქულთა, განსაკუთრებით, 
პავლე მოციქულის მოღვაწეობას, მის განსაკუთრებულ როლს ქრისტიანული მოძღვრების ჩამოყალიბებაში, 
ქრისტიანობის დევნილების ხანას, პირველი ქრისტიანული თემის ყოფას და იდეოლოგიას, კონსტანტინე 
იმპერატორის მოქცევას, მსოფლიო კრებების მნიშვნელობას დოგმატების ჩამოყალიბებაში, ძირითად 
დოგმატებს (ტრიადოლოგია, ქრისტოლოგია, ეკლესიოლოგია...), ქრისტეს იგავების საღვთისმეტყველო 
საზრისებს, ერთიანი ეკლესიის დიდ სქიზმას (გამხეთქილებას), მართლმადიდებლობასა და რომის 
კათოლოციზმს შორის ძირითად განსხვავებას. 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 
 
 
თავისუფლების  იდეა  

კურსის მიზანია, სტუდენტები გააცნოს თავისუფლების იდეას, მის განვითარებას და თუ როგორ მოხდა ამ 
იდეის მეშვეობით თანამედროვე ევროპული ცივილიზაციის ფორმირება. კურსი მოიცავს თავისუფლების 
როგორც ფილოსოფიურ, ისე რელიგიურ, ფსიქოლოგიურ და პოლიტიკურ პრობლემებს. სტუდენტები 
გაეცონობიან ამ საკითხზე დაფიქრებულ ყველა ძირითად და მნიშვნელოვან მოაზროვნეს, ფილოსოფოსსა 
და მწერალს. შედეგად ისინი შეძლებენ ამ პრობლემის საკუთარ თავში, დროში და პირობებში ამოცნობას და 
გადაჭრის პრობლემებზე ფიქრს. კურსის მანძილზე სტუდენტები სრულად წაიკითხავენ მეოცე საუკუნის 
რამდენიმე ფუძემდებლურ ტექსტს და ამ ტექსტების კითხვასთან ერთად მიეცემათ სხვა საკითხავეები, 
რათა დაინახონ, თუ როგორ მოვიდა კაცობრიობა და ევროპული აზრი ამ ტექსტებამდე. 

პრერეკვიზიტი: ფილოსოფია 
 
 
პოლიტიკის  ფილოსოფია  

პოლიტიკის ფილოსოფია უმნიშვნელოვანესი ფილოსოფიური დისციპლინაა. მიუხედავად იმ 
რადიკალური ტრანსფორმაციებისა, რაც პოლიტიკურმა ფილოსოფიამ ანტიკურობიდან დღემდე გაირა, მას 
თავისი მნიშვნელობა და ადგილი არ დაუკარგავს. იმისგან დამოუკიდებლად, თუ რა იყო პოლიტიკის 
ფილოსოფიის ძიების საგანი, სანიმუშო პოლიტიკური წესრიგი, თუ შესაძლებელი და არსებული 
პოლიტიკური წესრიგი, მოაზროვნეებს სხვადასხვა ეპოქასა და სოციალურ კონტექსტში, არასდროს 
დაუკარგავთ ინტერესი ისეთი საკითხებისადმი როგორიცაა, პოლიტიკური წესრიგის რაობა, მისი 
საჭიროება და გამართლება, პიროვნების თავისუფლება და პოლიტიკური წესრიგი, სამართლიანობისა და 
თანასწორობის იდეები და მათი შინაარსი. პოლიტიკის ფილოსოფიის შესწავლას აკადემიურ 
მნიშვნელობასთან ერთად პრაქტიკული განზომილებაც გააჩნია და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური 
ცხოვრების მონაწილეებსა და შემფასებლებს აძლევს ფასდაუდებელ ნორმატიულ და კონცეპტრუალურ 
რესურსებს პრინციპული და ინფორმირებული საქმიანობისთვის. 

პრერეკვიზიტი: ფილოსოფია და შესავალი სამართლის ფილოსოფიაში 
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პროექტის  მართვა  

პროექტის მენეჯმენტი უკანასკნელ წლებში ერთი, როგითი მიმზიდველი მიდგომიდან, რომლის 
გამოყენებაც შეეძლოთ ორგანიზაციებს, იქცა უმნიშვნელოვანეს ბიზნეს პროცესად, რომელიც 
აუცილებელია ორგანიზაციის წარმატებული საქმიანობისათვის. დრამატულად ცვალებადი გარემო და 
მძაფრი კონკურენცია აიძულებს ორგანიზაციებს სწრაფად მოერგონ ცვლილებებს და დახვეწონ მართვის 
სისტემები. პროექტის მენეჯმენტი სწორედ ამ მიზნების მიღწევაში ეხმარება მათ. 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 
 
 
რაოდენობრივი  კვლევის  მეთოდები  

კურსის ფარგლებში სტუდენტები დაეუფლებიან პრაქტიკულ გამოცდილებას რაოდენობრივი კვლევის 
განხორცილების ყველა ეტაპზე. კერძოდ, კურსი მოიცავს რაოდენობრივი კვლევის მეთოდებს, საკველევი 
კითხვების განსაზღვრას, კვლევის დიზაინს, საკვლევი ინსტრუმენტების (კითხვარი, ანკეტა) შექმნას, 
სამიზნე ჯგუფის შერჩევას, მონაცემთა შეგროვებასა და ანალიზს. კურსის ფარგლებში განიხილება შემდეგი 
ძირითადი თემები: კვლევითი პროექტის კომპონენტები და კვლევის ეტაპები; საკვლევი საკითხი და 
ჰიპოთეზა და მეთოდოლოგია და მეთოდები (ზოგადი მიმოხილვა); თვისებრივი და რაოდენობრივი 
კვლევის მეთოდები (ზოგადი მიმოხილვა); რაოდენობრივი კველევის მეთოდები (მასობრივი გამოკითხვა, 
კითხვარი); კვლევის ეთიკა, სასრაგებლო წყაროების მოძიება; ვალიდობა და სანდოობა; შერჩევის 
ძირითადი პრინციპები თვისებრივ და რაოდენობრივ კვლევაში; მონაცემთა ანალიზი და კველვის 
ანგარიშის მომზადება; კვლევის შედეგების პრეზენტაცია; კვლევის შედეგების ინპრეტირება. 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 
 
 
რელიგია  და  პოლიტიკა  

კურსი შეეხება მსოფლიოს ძირითად რელიგიათა მოძღვრებას საზოგადოებრივი და სახელმწიფოებრივი 
წყობის შესახებ, რელიგიურ იდეათა და წარმოდგენათა მნიშვნელობას პოლიტიკურ მოძღვრებათა 
ჩამოყალიბებისას და საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ მოძრაობათა რელიგიურ საფუძვლებს. კურსი ასევე 
მოიცავს შემდეგ საკითხებს: რელიგიის ადგილისა და მნიშვნელობის განსაზღვრა სხვადასხვა ქვეყნის 
საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში; რელიგიურ იდეათა და კონცეპტთა როლის გარკვევა ძველ, 
ახალ, თანამედროვე თუ პოსტთანამედროვე საზოგადოებებში; პოლიტიკისა და რელიგიისა სინთეზი ან 
გამიჯვნა აღმოსავლურ თუ დასავლურ სახელმწიფოებში ისტორიის განსხვავებულ ეტაპებზე. 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 
 
 
სამართალი  და  ეკონომიკა  

კურსი ეხება სამართლის ეკონომიკურ ანალიზს. სამართალი და ეკონომიკა აანალიზებს სამართლის 
ნორმებს და აფასებს მათ ეფექტიანობის კრიტერიუმის მიხედვით. კურსი ხსნის თუ როგორ 
უზრუნველყოფს სამართლებრივი ინსტიტუტები ბაზრების ფუნქციონირებას. სტუდენტები, ძირითადად, 
შეისწავლიან ეკონომიკური მეცნიერების კვლევით მეთოდებს და მათ გამოყენებას სამართლებრივი 
ნორმების/კანონების გაანალიზებისას. 

პრერეკვიზიტი: ეკონომიკის საფუძვლები ან მიკროეკონომიკა 
 



 მართვისა  და  საზოგადოებრივ  მეცნიერებათა  სკოლის  საგნების  ანოტაციები  

 

საჯარო  პოლიტიკის  პროცესი  I  

საჯარო პოლიტიკის პროცესი საჯარო პოლიტიკის ანალიზის ლოგკური ჯაჭვია, რომელიც პოლიტიკის 
ანალიზს უფრო დემოკრატიულს და ეფექტურს ხდის. პოლიტიკის ანალიზი პოლიტიკურ-მმართველობით 
მეცნიერების ერთ-ერთი კომპლექსური დისციპლინაა, რომელიც XX საუკუნის ბოლოს და განსაკუთრებით 
XXI საუკუნის დასაწყისში მტკიცედ დამკვიდრდა სოციალურ მეცნიერებასა და პრაქტიკაში. პოლიტიკის 
ანალიზის დამოუკიდებელი სამეცნიერო დისციპლინის სახით ჩამოყალიბება გასული საუკუნის შუა 
წლებით თარიღდება. დღეს დემოკრატიულ საზოგადოებებში წარმოუდგენელია სახელმწიფო მართვა 
პოლიტიკის ანალიზის გარეშე ხორციელდებოდეს. საჯარო პოლიტიკის ანალიზში უმნიშვნელოვანესია 
საჯარო პოლიტიკის პროცესის გათვალისწინება. საჯარო პოლიტიკის პროცესში, გარდა საჯარო 
მოხელეებისა, განსაკუთრებული როლი აქვთ არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და სხვა დაინტერესებულ 
მხარეებს, რაც პროცესს უფრო გამჭირვალესა და შესაბამისად პოლიტიკურად მიზანშეწონილს ხდის. 
საჯარო პოლიტიკის პროცესის გამოყენებით შესაძლებელია საჯარო პოლიტიკის პრობლემების ეფექტური 
გადაწყვეტა, ისე რომ, შეძლებისდაგვარად ყველა დაინტერესებული მხარის ინტერესი დაკმაყოფილდეს.	  
კურსის ფარგლებში განიხილება შემდეგი საკითხები: საჯარო პოლიტიკის პრობლემის დეფინიცია; 
საკითხის გლობალური და ადგილობრივი კონტექსტების ანალიზი; კვლევითი მეთოდოლოგიები; 
ეთიკური პრინციპები საჯარო პოლიტიკაში; პროფესიული წერის თავისებურებები; პროფესიული 
კომუნიკაციის უნარი (მათ შორის საჯარო პრეზენტაციების ჩატარება); სახელმწიფოს მიერ მიწოდებული 
სერვისების პრივატიზაცია (outsourcing); არასამთავრობო სექტორისა და საერთაშორისო ჯგუფების როლი 
პოლიტიკის ფორმირებაში; ელექტრონული მმართველობა, სოციალური ქსელები, განვითარებული 
ტექნოლოგიები; პოლიტიკის ანალიზის დოკუმენტი 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 
 
 
საჯარო  პოლიტიკის  პროცესი  II  

კურსის მეორე ნაწილში პირველი სემესტრის (კურსი - საჯარო პოლიტიკის პროცესი I) განმავლობაში ხდება 
მიღებული თეორიული ცოდნის გამყარება პრაქტიკული გამოცდილებით. კურსის განმავლობაში 
სტუდენტს: გაუღრმავდება თეორიული ცოდნა და გაუმყარდება პრაქტიკული გამოცდილება საჯარო 
პოლიტიკის ანალიზის მიმართულებით; შეეძლება ანალიტიკური აზროვნება, კვლევისა და პროფესიული 
წერის უნარების დახვეწა; ეცოდინება საჯარო პოლიტიკის პრობლემის შინაარსი და სტრუქტურა. 

პრერეკვიზიტი: საჯარო პოლიტიკის პროცესი I 
 
 
სოციალური  და  კულტურული  ანთროპოლოგია  

კულტურა არის მნიშვნელობათა ქსელი, რომელშიც ადამიანი არის გახლართული და რომელიც მან თავად 
დაქსაქსა. ეს სიტყვები, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ანთროპოლოგის კლიფორდ გირცის ციტატის 
პერეფრაზა, რომელიც ‘კულტურის’ დეფინიციის პარადიგმად იქცა ანთროპოლოგიაში და იმაზე 
მიუთითებს, რომ ადამიანის ქცევა არ შეიძლება აიხსნას და განისაზღვროს კულტურული მნიშვნელობების 
მიღმა. ამ კურსის მთავარი მიზანია კულტურული მრავალფეროვნება გაიაზროს, როგორც ეგზისტენციის 
პრინციპი და ამ მრავალფეროვნების ჭრილში დაგვანახოს ის კანონზომიერებები, რომელიც უნივერსალური 
შეიძლება იყოს კაცობრიობისთვის.  

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 
 
 



 მართვისა  და  საზოგადოებრივ  მეცნიერებათა  სკოლის  საგნების  ანოტაციები  

 

ფილოსოფიის  ისტორია  I  

კურსი მოიცავს დასავლური ფილოსოფიის ისტორიას წინასოკრატელებიდან ეგზისტენციალისტებამდე. 
გავეცნობით ამ დიდი ფილოსოფიური ტრადიციის ძირითად იდეებსა და წარმომადგენლებს, მათ შორის 
კამათებსა და დაპირისპირებას ისეთ ფუნდამენტურ საკითხებზე, როგორიცაა რეალობა და მისი შემეცნების 
შესაძლებლობა; რეალობის რაობა; იდეალურის და ემპირიულის დიქოტომია; ადამიანის ადგილი 
სამყაროში; ადამიანის მოკვდავობა და უკვდავება; ღმერთი და სამყარო; მორალის და მორალური ქცევის 
საფუძველი; თავისუფლება და დეტერმინიზმი. ამ საკითხებს განვიხილავთ კონკრეტულ ფილოსოფოსებზე 
და ფილოსოფიებზე მსჯელობისას ისტორიულ პერსპექტივაში, ისე რომ გაგვიჩნდეს ამ საკითხების 
ისტორიის განცდა, მაგრამ, ამავე დროს, ვიფიქროთ ამ საკითხების მარადიულად აქტუალურ 
მნიშვნელობაზე და დავუკავშიროთ ისინი ჩვენს პირად ცხოვრებისეულ გამოცდილებასა და პრობლემებს, 
გავაცოცხლოთ საუკუნეებისწინანდელი ფიქრები თანამედროვე სამყაროსთვის. 

პრერეკვიზიტი: ფილოსოფია 
 
 
ფილოსოფიის  ისტორია  II  

With the exception of courses in logic, philosophy courses are rarely designed to help students develop the 
knowledge and skills they need to do philosophy. Instead, philosophy courses are usually designed to help students 
understand and appreciate some select group of famous philosophical ideas and arguments in a passive way, as if the 
term “philosophy” is a special label for a subset of intellectual history, or as if the point of philosophy is to appreciate 
ideas in a manner roughly analogous to appreciating art or literature. Such courses certainly have merit, but this is an 
entirely different sort of course. This is a course in doing philosophy. It is a course designed to initiate students into a 
kind of activity, specifically, problem- solving of a particular sort. Thus the course subtitle: Philosophy as a Problem-
Solving Discipline. 

პრერეკვიზიტი: ფილოსოფიის ისტორია I 
 
 
ქართული  აზრის  ისტორია  

კურსის ამოცანა არის შემდეგი - სტუდენტებმა გაიაზრონ საქართველოს ადგილი მსოფილო სააზროვნო 
სირვცეში შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული დღემდე. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა შემდეგ 
საკითხებს: ქართული სახელმწიფოებრიობის გაუქმება და ამ მოვლენის ადგილი მეცხრამეტე საუკუნის 
ქართულ ცნობიერებაში; ქართული პოლიტიკური აზრის ფორმირება რუსული განმანათლებლობის ფონზე; 
ქართული ნაციონალიზმის ჩამოყალიბება და მისი სახეობები; ქართული სოციალიზმი და სოციალიზმის 
ქართული ვარიაციები; სტალინის ფენომენი ქართული იდენტობის ფორმირებაში; სტალინის შემდგომი 
ნაციონალიზმი და წინააღმდეგობა; ქართული და საბჭოთა დისიდენტური მოძრაობა (მსგავსებები და 
განსხვავებები); ქართული ისტორიოგრაფიის ფორმირება და ძირითადი ხაზი; ქართველების რეაქცია 
მსოფლიოში მიმდინარე სააზროვნო პროცესებისადმი (მაგალითად შუა საუკუნეების ქართული 
ქრისტიანული აზროვნება, ისლამური, ბიზანტიური და სასანიდური სამეფო ხელისუფლების იდეა 
ბაგრატიონთა სამეფო კონცეფციაში, განმანათლებლობა და მისი გამოძახილი საქართველოში, რომანტიზმი, 
ნაციონალიზმი და სოციალიზმი და ა.შ.). განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა მეცხრამეტე-მეოცე 
საუკუნეების ქართულ აზრს და ქართული ნაციონალიზმისა და ეროვნული იდენტობის ჩამოყალიბების 
პროცესს.  

პრერეკვიზიტი: კავკასია და საქართველო 
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შესავალი  სამართლის  ფილოსოფიაში  

კურსი ითვალისწინებს სამართლის ფილოსოფიის ძირითადი ცნებების, პრობლემებისა და დებატების 
შესწავლას. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ფილოსოფიური პერსპექტივის საჭიროებას 
კონკრეტული სამართლებირივი პრობლემების გადაწყვეტაში. შესაბამისად, თანამედროვე სამართლის 
პრობლემები და მათი ფილოსოფიური გააზრების გზები კურსის ცენტრალურ თემებს ქმნიან. სამართალი 
ყოველთვის მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა ადამიანთა საზოგადოებების ცხოვრებაში, კულტურული 
თუ ცივილიზაციური განსხვავებების მიუხედავად. დასავლური ცივილიზაციისთვის კი სამართლით 
მმართველობა, სამართლებრივი წესრიგის პირობებში მშვიდობიანი თანაცხოვრება განმსაზღვრელ ნიშნად 
ჩამოყალიბდა. თანამედროვე საზოგადოებებში ადამიანთა მშვიდობიანი თანაცხოვრება და 
თანამშრომლობა წარმოუდგენელია სამართლებრივი წესრიგის გარეშე. სამართლის და სამართლებრივი 
წესრიგის ლოგიკა პასუხს გვაძლევს ისეთ მნიშვნელოვან კითხვებზე როგორიცაა ადამიანის თავისუფლების 
ზომა და ხარისხი საზოგადოებასა და სახელმწიფოსთან მიმართებით. რისი მიღწევა შეუძლია ადამიანს და 
როგორ სამართლებრივი წესრიგის ფარგლებში, როგორც ინდივიდუალურად ისე კოლექტიური 
პოლიტიკური მოქმედებით. ამ კონტექსტში მნიშვნელოვანია პოლიტიკური იდეალებისა და პოლიტიკური 
მორალის პრინციპების მიმართება სამართლებრივ წესრიგთან. შეიძლება ითქვას, რომ სამართლის როლის 
გააზრება სოციალური და პოლიტიკური თეორიის ყველა მნიშვნელოვანი საკითხის შესწავლის დღის 
წესრიგის ნაწილია. შესაბამისად, სამართლის ფილოსოფიის თემები სცდება მხოლოდ იურიდიული 
პროფესიის ვიწრო ინტერესებს და საჭიროებებს და თანაბრად საინტერესო და რელევანტურია სოციალური, 
პოლიტიკური და ჰუმანიტარული მეცნიერებებით დაინტერესებული ფართო აუდიტორიისთვის. 

პრერეკვიზიტი: სამართლის საფუძვლები 
 
 
Junior პროექტი  

ჯუნიორ პროქეტი არის ერთსემესტრიანი კურსი, რომლის ფარგლებშიც სტუდენტები სკოლის 
ადმინისტრაციასთან კონსულტაციის გავლის შემდეგ და საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე, ირჩევენ 
თემას და ამ თემაზე წერენ რეფერატს. კურსის განხორციელებისთვის, სტუდენტი ვალდებულია 
დაუკავშირდეს მისთვის სასურველ ლექტორს, რომლის საშუალებითაც შეარჩევს შესაბამის ლიტერატურას 
და რეგულარულად გაივლის კონსულტაციებს თემის დამუშავების პროცესში. ჯუნიორ პროექტის მიზანი 
არ არის ახალი კვლევის წარმოება, არამედ გარკვეული რაოდენობის ლიტერატურის დამუშავება და 
რეფერატის დაწერა. 

პრერეკვიზიტი: წერის ხელოვნება 
 
 
Libri  Magni I  

უილიამ შექსპირის "ჰამლეტის" კითხვა და მოცემული ტექსტის გაანალიზება. 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 
 
 
Libri  Magni II  

ჰომეროსის “ოდისეას” კითხვა და მოცემული ტექსტის გაანალიზება. 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 
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Libri Magni III  

კურსის ფარგლებში ვკითხულობთ ფრანც კაფკას „პროცესს“, დეტალურად ვაანალიზებთ ტექსტს და 
განვიხილავთ წამოჭრილ თემებს. 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 
 
 
Libri  Magni IV 

An in-depth reading, analysis, and critical assessment of Mark Twain’s novel The Adventures of Huckleberry Finn. 
The course is part of the Great Books program, in which texts are selected for their time-proven value. 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 
 
 
Libri  Magni V 

ჯორჯ ორუელის ნაწარმოების, „1984“-ის ჩაღრმავებული, დეტალური, ანალიტიკური შესწავლა 
კონტექსტის გათვალისწინებით. 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 
 
 
Libri  Magni VI 

კურსის ფარგლებში ვკითხულობთ ხორხე ლუის ბორხესის მოთხრობებს, დეტალურად ვაანალიზებთ 
ტექსტებს და განვიხილავთ წამოჭრილ თემებს. 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 
 
 
Libri  Magni VII 

This course is partly a “Great Books” course devoted to the close reading of particular texts of enduring significance 
for students of political science, law, history, and political and moral philosophy, and partly a traditional course 
devoted to the topic of constitutionalism, especially American constitutionalism. The “Great Books” are the 
Declaration of Independence, Constitution of the United States of America, Federalist Papers (selections), and 
selections from among the most famous speeches and essays opposed to the ratification of the US Constitution. 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 
 
 
Libri  Magni VIII 

უილიამ ფოლკნერი რომანის “აგვისტოს ნათელის” კითხვა და თითეულ ეპიზოდში წამოჭრილი 
საზოგადოებრივი, სოციალური, თუ ადამიანური პრობლემების განხილვა. მოცემული ეპიზოდების 
შეფასება და დახასიათება, როგორც თანამედროვე, ისე მეოცე საუკუნის პირველი ნახევრის რეალურ 
ისტორიულ და ლიტერატურულ კონტექტსში. 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 
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პრაქტიკული  განათლება  
 
მუშაობა  ორგანიზაციაში  

მუშაობა ორგანიზაში არის თავისუფალი უნივერსიტეტის მართვისა და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა 
სკოლის პროგრამის აუცილებელი ნაწილი და გრძელდება მერვე სემესტრის განმავლობაში. მუშაობა 
შეიძლება იყოს როგორც ანაზღაურებადი, ისე არაანაზღაურებადიც. 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 
 
 
საველე  პრაქტიკა  

საველე პრაქტიკა გულისხმობს სტუდენტთა ჯგუფების გამგზავრებას პრაქტიკის ადგილზე. პრაქტიკის 
დაწყებამდე, სტუდენტთა ჯგუფებს შორის ხდება ამოცანების გადანაწილება. შესაბამისად, პრაქტიკის 
მსვლელობისას, ამ ამოცანებიდან გამომდინარე, მიმდინარეობს კონკრეტული აქტივობების 
განხორციელება. აქტივობები მიზნად ისახავს საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი და შემეცნებითი 
მიზნების მიღწევას. საველე პრაქტიკას უძღვება ჯგუფის კოორდინატორი. პრაქტიკა შესაძლებელია იყოს 
ანაზღაურებადი. საველე პრაქტიკაში შეიძლება მოიაზრებოდეს კულტურული და ისტორიული ძეგლების 
დათვალიერება-დასუფთავება, აღწერა ან/და რეკონსტრუქციაში მონაწილეობა, ასევე, არამატერიალური 
კულტურული მემკვიდრეობის აღწერა. სოფლებში სამოქალაქო აქტივიზმის სწავლება; საჯარო რეესტრის 
ეროვნულ სააგენტოსთან თანამშრომლობით აზომვითი სამუშაოების განხორციელება და googlemap-
ისგანვითარება (ტურისტული მარშუტების და მნიშვნელოვანი ტურისტული წერტილების დატანა 
რუკაზე); ჰერბარიუმის შეგროვება; ბიზნეს გეგმების შექმნაში დახმარება და უფასო იურიდიული 
დახმარების გაწევა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის და ბიზნეს ორგანიზაციებისთვის; სტატისტიკის 
სამსახურის მიერ განხორციელებული მოსახლეობის აღწერის პროცესში მონაწილეობა. საველე პრაქტიკის 
განხორციელების დროს, სტუდენტს შესაძლებლობა აქვს გამოიყენოს საუნივერსიტეტო სწავლების 
პროცესში შეძენილი ცოდნა, ასევე, ანალიტიკური და ტექნიკური უნარ-ჩვევები. უნივერსიტეტი მოიძიებს 
საველე პრაქტიკის რამდენიმე განსხვავებულ შესაძლებლობას. სტუდენტს ექნება საშუალება აირჩიოს 
პრაქტიკის კონკრეტული ადგილი და დრო.პრაქტიკის მიმდინარეობისას, სტუდენტი პრაქტიკის შესახებ 
წერს ნაშრომს - პრაქტიკის ანგარიშს. სტუდენტის მიერ საველე პრაქტიკის გავლას შეაფასებს საველე 
პრაქტიკის კომისია, რომელიც შეფასებისას დაეყრდნობა სტუდენტის პრაქტიკის ანგარიშს, მის 
ყოველდღიურ შეფასებას პრაქტიკის ხელმძღვანელის მიერ და სტუდენტების ურთიერთშეფასებას. გარდა 
ამისა, მხედველობაში მიიღება სტუდენტის მიერ განხორციელებული საქმიანობის დახასიათება საველე 
პრაქტიკის კოორდინატორის მიერ.კურსის ამოცანა ორგვარია, რომ ერთი მხრივ სტუდენტები გაეცონონ 
სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერებების ძირითად თეორიებსა და მეთოდოლოგიებს და შეძლონ მათი 
ადაპტაცია კავკასიის კულტურულ და პოლიტიკურ სივრცეში და, მეორე მხრივ, გაეცნონ თვითონ იმ 
რთულ გეო-პოლიტიკურ, კულტურულ, ეთნიკურ თუ რელიგიურ ლანდაშაფტს, რასაც ფართო გაგებით 
ვუწოდებთ კავკასიას, ასევე ისტორიულ პერსპექტივაში დაინახონ, თუ როგორ ყალიბდებოდა კავკასია, 
როგორც ერთეული და დასვან კითხვა, საბოლოო ჯამში კავკასია არის ერთიანობის აღმნიშვნელი სახელი 
თუ პირიქით, მუდმივი დიზინტეგრაციისა. 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 
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სავალდებულო  არჩევითი  საგნები  
 
გადაწყვეტილების  მიღების  მეთოდები 
თანამედროვე ბიზნეს–გარემოში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სწორი გადაწყვეტილებების მიღებას. ამასთან, 
გადაწყვეტილება უნდა იყოს სწრაფი. ტექნიკური პროგრესი საშუალებას იძლევა ბიზნესში 
გადაწყვეტილებების მიღების მხარდაჭერისთვის ჩატარდეს მონაცემთა ანალიზი და მოხდეს მოდელირება 
კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით. კურსი მოიცავს ბიზნესში წარმოშობილი მნიშვნელოვანი 
პრობლემების გადაწყვეტილებისათვის საჭირო კლასიკურ და თანამედროვე რაოდენობრივ მეთოდებსა და 
ტექნიკებს. ყურადღება ექცევა კომპიუტერის გამოყენებასა და პრაქტიკულ პრობლემებს. კურსის 
ფარგლებში შეისწავლება: მართვის პროცესში წარმოშობილი ძირითადი პრობლემები და მათი ტიპები; 
გადაწყვეტილების მიღებაზე მოქმედი ფაქტორები; გადაწყვეტილების ტიპები; მათემატიკური მოდელების 
არსი და მნიშვნელობა; სტანდარტული კომპიუტერული პროგრამები; მიღებული შედეგების ანალიზი. 

პრერეკვიზიტი: სტატისტიკა 
 
 
დიდი  იდეები  I :  პიროვნება  

‘დიდი იდეები 1: პიროვნება’ არის ინტერდისციპლინური კურსი, რომელიც სტუდენტებს გააცნობს 
პიროვნების, პიროვნული იდენტობის და დაკავშირებულ პრობლემებს სოციალური და ჰუმანიტარული 
მეცნიერებების თვალთახედვით. პიროვნების პრობლემატიკა განხილული იქნება ფსიქოლოგიის, 
ათნროპოლოგიის, ფილოსოფიის, ლიტერატურისა და ეკონომიკის პერსპექტივებიდან. პიროვნების და 
პიროვნული იდენტობის საკითხი დასმულია პრაქტიკულად ყველა ცივილიზაციის მიერ, თუმცა ამ 
შემთხვევაში განხილული იქნება პიროვნების საკითხი, როგორც ის შეიმუშავა დასავლურმა აზროვნებამ 
ფილოსოფიის ათენური სკოლიდან მეოცე საუკუნის პრობლემებამდე. ნაჩვენები იქნება, თუ როგორ 
გვთავაზობს სხვადასხვა დისციპლინა ერთი და იმავე კითხვების გადაჭრის საკუთარ გზებს და სად და 
როგორ იკვეთება ეს გზები დისციპლინათა შორის. კურსი შედგება სამი მთავარი ბლოკისაგან: პირველი 
ბლოკი მოიცავს პიროვნების პრობლემატიკის სოციალური მეცნიერებების პერსპეტივით, კერძოდ 
ფსიქოლოგიისა და ანთროპოლოგიის საკითხებს; მეორე ბლოკი განიხილავს პიროვნების საკითხს 
დიაქრონიულ ჭრილში, მისი დასმიდან მოყოლებული ანტიკურ ფილოსოფიასა და მწერლობაში, შემდეგ 
ქრისტიანულ დოგმასა და შუა საუკუნეებში, რენესანსში, ქართულ ლიტერატურასა და განმანათლებლურ 
პერიოდში. ეს უკანასკნელი ამავე დროს იქნება პიროვნების თანამედროვე ფილოსოფიური პრობლემების 
შესავალი; ბოლო ბლოკი დაეთმობა პიროვნების ეკონომიკურ მოდელებს. 

პრერეკვიზიტი: ფილოსოფია ან ეკონომიკის საფუძვლები 
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კულტურული  და  კოგნიტური  ფსიქოლოგია  

ამ კურსის ძირითადი არსი რუთ ბენედიქტის შემდეგი ფრაზით შეიძლება გადმოიცეს: “თვალი რომელიც 
ხედავს არის არა უბრალოდ ფიზიკური ორგანო, არამედ საშუალება აღქმისა, რომელიც განპირობებულია 
იმ ტრადიციით, რომლითაც მისი მფლობელი აღიზარდა.” სხვანაირად რომ ვთქვათ, ის თუ როგორ 
აღიქვამს ადამიანი ფიზიკური რეალობას და როგორ რეაგირებს მასზე არის სხვდასხვაგვარი 
ფსიქოლოგიური, ბიოლოგიური, სოციალური და კულტურული წანამძღვრების შედეგი. ამ კურსის მიზანია 
უახლეს ლიტერატურაზე და ექსპერიმენტულ კვლევებზე დაყრდნობით დასვას ისეთი კითხვები 
როგორიცაა: როგორ ახდენს ადამიანის გონება რეალობის კონსტრუირებას? რა არის ცნობიერი და 
არაცნობიერი? რა კავშირია არაცნობიერსა და თავისუფალ ნებას შორის? როგორ იღებს ადამიანი 
გადაწყვეტილებებს: ცნობიერი რაციონალური აზროვნების შედეგად თუ ცნობიერს მიღმა “ჩამალული” 
გაუაზრებელი ბიძგების შედეგად? ან სულაც, რატომ ურჩევნია ადამიანების უმეტესობას კოკა-კოლა, როცა 
მათ ტვინებს “პეპსი” უფრო მოსწონთ? როგორ ხდება, რომ ჩვენი ტვინი “იმახსოვრებს” იმას რაც არასდროს 
მომხდარა? როგორ შეიძლება, რომ თვითმხილველმა სრულიად ცრუ ჩვენება მისცეს, ისე რომ ეჭვი არ 
ეპარებოდეს საკუთარ სიმართლეში? რატომ გვჯერა ზღაპრების და რა კავშირშია მითები იმასთან, თუ 
რამდენ პროტეინს წვავს ტვინი? ეს კითხვები ძალიან უცნაურად და უსარგებლოდაც შეიძლება ჟღერდეს, 
მაგრამ მათ უმეტესობაზე პასუხით ჩვენ შეგვიძლია ჩავწვდეთ ისეთ ფუნდამენტურ პრინციპებს, რომელიც 
საინტერესო (და სასარგებლოც) არა მხოლოდ მათთვისაა ვისაც კოგნიტური მეცნიერებები აინტერესებს, 
არამედ მათთვის, ვისაც უნდა ესმოდეს, რა მექანიზმები უდევს საფუძვლად კონსიუმერიზმს (სხვანაირად, 
რატომ იყიდება ზოგი კბილის პასტა უკეთ) და მათთვისაც, ვისაც უნდა იცოდეს, როგორ შეიძლება 
სამართლებრივი დავის დროს “თვითმხილველის ჩვენების” სანდოობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენო. 
ლექტორის რეომენდაციაა, რომ სტუდენტმა კურსის დაწყებამდე უყუროს შოუს “Westworld”. 

პრერეკვიზიტი: ფსიქოლოგია 
 
 
ლიდერობა  და  მოტივირება  

ლიდერობა და მოტივირება კურსი ემსახურება ზოგადი მენეჯერული უნარ–ჩვევების გამომუშავებას. 
ტრეინინგი ანვითარებს გუნდური მუშაობისათვის აუცილებელ უნარ-ჩვევებს: დამარწმუნებელი 
კომუნიკაციის უნარს; პერსონალის მოტივირების, მიზნისკენ მიმართვის, ეფექტური მართვის უნარ-
ჩვევებს, ორგანიზაციული კონფლიქტების მოგვარების მეთოდებს; ლიდერობის უნარებს. 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 
 
 
მიმდინარე  პოლიტიკური  პროცესების  ანალიზი  

მიმდინარე პლიტიკური პროცესების ანალიზის საგანი მოიცავს აქტუალური პოლიტიკური პროცესების 
შესახებ რეფფლექსიას, მის კრიტიკულ გააზრებას და გარკვეული ტიპის დასკვნების გამოტანას, 
პროგნოზების კეთებას. 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 
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მოლაპარაკებები  და  კონფლიქტები  

კურსი მოიცავს ორგანიზაციული კონფლიქტების მოგვარების გზებს და ემოციების მართვას: ტრენინგი 
მონაწილეებს საშუალებას აძლევს დაინახონ საკუთარი შესაძლებლობები; გამოიმუშაონ მოლაპარაკების 
წარმართვისა და სასურველი შედეგის მიღწევისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები; გაანალიზონ 
კონფლიქტის შექმნისა და გადაჭრის სიტუაციები; განავითარონ სხვადასხვა ტიპის ადამიანებთან, საქმიან 
პარტნიორებთან უკონფლიქტო და ეფექტური ურთიერთობის დამყარების მექანიზმები; დაეუფლონ 
სიტუაციის კონტროლისა და მართვის გზებს. 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 
 
 
ნეირომეცნიერება  

ნეირომეცნიერის საკვლევი კითხვა - რა არის გონება? - ფილოსოფიურია, თუმცა კვლევის იარაღად 
ბიოლოგიას იყენებს. კვლევით მიღებული ცოდნით კი ცდილობს ადამიანის ბუნების ახსნას, ტვინის 
სიმულაციას და ადამიანზე მეტად მორგებული გარემოს შექმნას. კურსი აერთიანებს ბიოლოგიის, 
ფსიქოლოგიის, ანთროპოლოგიის, ფილოსოფიის, კომპიუტერული მეცნიერებისა და ლინგვისტიკის 
დისციპლინებს, ერთი მხრივ, ფუნდამენტურ კითხვებზე პასუხების გასაცემად, როგორებიცაა “რა არის 
აზროვნება?”, “გენეტიკა თუ აღზრდა?”; მეორე მხრივ, კი ისეთ პრაქტიკულ კითხვებზე, როგორებიცაა “რა 
გავლენა აქვს სხვადასხვა ნარკოტიკს ადამიანის ტვინსა და ფიზიოლოგიაზე?” და “რა ხდება ფსიქიკური 
აშლილობების დროს?”. კურსი კვლევითი ხასიათისაა, რადგან გარდა სხვა მეცნიერების თეორიების 
გაცნობისა, თითოეული სტუდენტი თავად შეიმუშავებს კვლევით პროექტს, კურსის მანძილზე 
განახორციელებს მას და დაწერს პუბლიკაციას.  

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 
 
 
ოპერაციების  მართვა  

წარმოების და ოპერაციების მენეჯმენტი შეისწავლის ოპერაციებს მომსახურების და საწარმოო 
ორგანიზაციებში. ეს არის კრიტიკული ფუნქცია, რომლის კოორდინირება უნდა ხდებოდეს მარკეტინგთან, 
ფინანსებთან, ადამიანურ რესურსებთან და სხვა ფუნქციებთან, რათა მიღწეულ იქნას ბიზნესის სტრატეგიის 
მიზნები. ოპერაციების მენეჯერებმა უნდა ეფექტურად და რაციონალურად შექმნან და მიაწოდონ 
მომხმარებელს ნაწარმი და მომსახურება, და იმავდროულად დააბალანსონ კონფლიქტური მოთხოვნები. 
ოპერაციების ფუნქციის როლის და ფირმის კონკურენტუნარიანობაზე მისი გავლენის გაგება წარმოადგენს 
მენეჯერის მომზადების მნიშვნელოვან ნაწილს. ოპერაციულ საკითხებს მიეკუთვნება შენობა-ნაგებობების 
და პროცესების დიზაინი, რესურსების შეძენა, წარმართვა და შენახვა; ხარისხის უზრუნველყოფა; 
ვერტიკალური ინტეგრაცია; პროექტების მართვა; კონტროლი და მარაგების მართვა; სათანადო ადამიანური 
რესურსებით უზრუნველყოფა, რათა იწარმოოს ისეთი საქონელი ან მომსახურება, რომელიც 
დააკმაყოფილებს მომხმარებლის მოლოდინს. 

პრერეკვიზიტი: გადაწყვეტილების მიღების მეთოდები 
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ორგანიზაციული  ქცევა  

ორგანიზაციული ქცევა - ესაა კურსი ინდივიდების და ჯგუფების ქცევის შესახებ ორგანიზაციულ 
გარემოცვაში. ემპირიული კვლევა უჩვენებს, რომ ინდივიდები იქცევიან განსხვავებულად, როდესაც ისინი 
მოქმედებენ, როგორც ჯგუფის ან ორგანიზაციის წევრები. კურსის მსვლელობისას სტუდენტები შეძლებენ 
იმ თეორიების გამოყენებას ორგანიზაციული ქცევის ასახსნელად, რომლებიც უკვე შესწავლილი აქვთ სხვა 
ქცევით მეცნიერებებში (სოციალური ფსიქოლოგია, სოციოლოგია). გარდა ამისა, სტუდენტებს მიეწოდებათ 
ინფორმაცია ორგანიზაციული ქცევის ჩარჩოში განხორციელებული ემპირიული კვლევების შესახებ, 
რომლებიც მიზნად ისახავს საშუალო რანგის თეორიების აპლიკაციას ორგანიზაციის პირობებში. კურსი 
მოიცავს ორგანიზაციული ქცევის ამსახველ ყველა თემას. კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი უკეთესად 
გაიგებს, როგორ ხდება ორგანიზაციის შინაგანი დინამიკის ფორმირება. კერძოდ, სტუდენტებს მიეწოდებათ 
თეორიული ინფორმაცია და ემპირიული კვლევების შედეგები ინდივიდის მოტივაციის, შრომის ჯგუფური 
პროცესის, ლიდერობის, კომუნიკაციის, კონფლიქტის, ორგანიზაციული ცვლილების, ორგანიზაციული 
სტრუქტურის შესახებ. ორგანიზაციული პროცესების შესახებ მიღებული ცოდნა სტუდენტს დაეხმარება 
გაიგოს, როგორაა შესაძლებელი ორგანიზაციის ეფექტიანობის გაზრდა ურთიერთობების სწორი 
მენეჯმენტის გზით. 

პრერეკვიზიტი: სოციოლოგია 
 
 
პოლიტიკური  ანთროპოლოგია  

თანამედროვე ეპოქაში საზღვრის ცნებამ განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა ერის, ეთნოსის, 
კულტურისა და სახელმწიფოს ცნებების გაანალიზებაში. მაშინ როცა პოლიტიკური საზღვრები ერ-
სახელმწიფოებს ერთმანეთისგან გამოყოფენ, ისინი ყოველთვის არ ასახავენ საზღვრებთან თავმოყრილ 
კომპლექსურ სოციალურ თუ კულტურულ რეალობას. ეს გარემოება ხშირად წარმოქმნის ძალადობის ისეთ 
ფორმებს, როგორიცაა დისკრიმინცია ან ექსკლუზია, რაც ზოგჯერ კონფლიქტის წყაროდაც იქცევა ხოლმე. 
ამიტომ სხვადასხვა მაგალითზე დაკვირვებით, წარმოდგენილი კურსი განიხილავს თუ როგორ გავლენას 
ახდენენ პოლიტიკური საზღვრები ადამიანების ქცევასა და აზროვნებაზე და რა მნიშვნელობას იძენენ ეს 
საზღვრები პოლიტიკური სივრცის განსაზღვრასა და წარმოდგენაში. რა გავლენას ახდენენ 
ტერიტორიალური საზღვრები ადამიანების ქცევასა და აზროვნებაზე და, როგორ მართავენ ან 
მანიპულირებენ მოქალაქეები ასეთი საზღვრებით? - გლობალიზაციისა და ტრანს-ნაციონალური 
ურთიერთობების გააქტიურების ფონზე, ამ კითხვებმა განსაკუთრებული აქტუალობა შეიძინა უკანასკნელ 
წლებში. რკინის კედლის დანგრევა და საბჭოთა კავშირის დაშლა ერთ-ერთი მაგალითია იმ მასიურ 
პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცვლილებათაგან, რამაც პრობლემური გახადა საზღვრის ცნების, როგორც 
ერის, კულტურის ან საზოგადოების შემომსაზღვრელ ცნებად წარმოჩენა. ამავე დროს, საზღვრების 
გაზრდილმა გამტარობამ კიდევ უფრო ცხადყო კულტურული და პოლიტიკური განსხვავებების არსებობა 
ყოველდღიურ სოციალურ და სიმბოლურ პრაქტიკაში. ამიტომ, საზღვრების შესახებ ჩატარებულმა 
კვლევებმა აჩვენა, რომ საზღვრის პირას მცხოვრებ ადამიანებსა და სახელმწიფოს შორის ურთიერთობის 
გაანალიზების გარეშე, ისეთი მნიშვნელოვანი ცნებების გაგება, როგორიცაა პოლიტიკა, სახელწიფო, ერი, 
ეთნოსი, იდენტობა და კულტურა, საკმაოდ შეზღუდულია. ამ საკითხების უკეთ გასაგებად, წარმოდგენილი 
კურსი ცენტრალურ ანთროპოლოგიურ თემებს უკავშირდება. 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 
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საბაკალავრო  ნაშრომი  

საბაკალავრო ნაშრომი იწერება მეშვიდე ან მერვე აკადემიურ სემესტრში სტუდენტის მიერ გავლილ 
ნებისმიერ საგანსა თუ დისციპლინაში. ნაშრომი სრულდება დამოუკიდებლად აკადემიური 
ხელმძღვანელის მითითებების გათვალისწინებით. საბაკალავრო ნაშრომის ამოცანაა, წინა წლების 
მანძილზე სტუდენტის მიერ გამომუშავებული აკადემიური უნარ-ჩვევების, კვლევის მეთოდოლოგიის, თუ 
ლიტერატურის სინთეზის უნარის გამოყენება. საბაკალავრო ნაშრომი უნდა იყოს კვლევითი და არა 
მხოლოდ რეფერატული. 

პრერეკვიზიტი: Junior პროექტი 
 
 
საზოგადოებრივი  არჩევანი  

ამ კურსში განიხილება პოლიტიკური პროცესების ეკონომიკური ანალიზის მეთოდოლოგია და 
კონცეპციები, რომლებიც ამ მეთოდოლოგიურ ფუნდამენტზე არის აგებული. პირველ რიგში, აქცენტი არის 
გაკეთებული სხვადასხვა მეთოდოლოგიურ მიდგომებზე, მათ საშუალებებზე და შეზღუდვებზე. გარდა 
ამისა, მოყვანილია მთავარი ეკონომიკური მოდელები, რომლებიც აღწერენ სახელმწიფოს ფორმირების 
პროცესს და პოლიტიკურ რეჟიმებს. თეორიული მასალა ადაპტირებულია თანამედროვე გარემოს 
ცვლილებებისადმი და არის ილუსტრირებული კონკრეტული კეისებით საქართველოს და საერთაშორისო 
ეკონომიკური და პოლიტიკური პრაქტიკიდან. 

პრერეკვიზიტი: ეკონომიკის საფუძვლები 
 
 
სოციოლოგიური  ანალიზი  

კურსი გულისხმობს, სოციოლოგიური თეორიების მიხედვით, სოციალური მოვლენების ახსნასა და 
ანალიზს. კურსი მოიცავს თანამედროვე თეორიულ მიდგომებსა და მიმდინარე კვლევებს სოციალური 
მოვლენების შესახებ. განხილული იქნება რაციონალური არჩევნისა და სოციალური ქსელის თეორიები, 
ასევე ღირებულებებისა და ემოციების როლი კოლექტიურ ქცევაში, დიფუზია, კულტურული ფაქტორები 
და სხვა. განსხვავებული თეორიებისა და მიდგომების საშუალებით მოხდება ისეთი თემების ანალიზი 
როგორიც არის საპროტესტო აქციები, ძალადობა, კონფლიქტები, გენდერული უთანასწორობა, ა.შ. 
აღნიშნულ თემებზე მსჯელობა გაიმართება კონკრეტული შემთხვევების მაგალითებზე.  

პრერეკვიზიტი: სოციოლოგია 
 
 
ქცევითი  ეკონომიკა  

ქცევითი ეკონომიკა შედარებით ახალი სფეროა, მაგრამ მან უკვე დიდი ზეგავლენა იქონია ფინანსებზე, 
მარკეტინგზე, მენეჯმენტზე, ინდუსტრიულ ორგანიზაციაზე, ფსიქოლოგიაზე, პოლიტიკურ მეცნიერებაზე 
და ფილოსოფიაზე. ამ კურსში, ჩვენ შევისწავლით როგორ ახსნის ქცევითი ეკონომიკა ფსიქოლოგიურ და 
სოციალურ ფენომენებს, და როგორ განსხვავდება ეს ახსნები სტანდარტული ეკონომიკური მიდგომებისგან. 
შესაბამისი თემები ეხება დამოკიდებულებას ნარკოტიკული ნივთიერებების მიმართ, სექსს, კრიმინალს, 
ზედმეტ ჭამას, ზედმეტ თავდაჯერებულობას, დაგვიანებას და სხვა. კერძოდ, ჩვენ შევისწავლით 
სიტუაციებს, სადაც ირაციონალობა ზეგავლენას ახდენს ადამიანების შეფასებებზე და გადაწყვეტილების 
მიღებაზე.  

პრერეკვიზიტი: ეკონომიკის საფუძვლები 


