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დამტკიცებულია თავისუფალი უნივერსიტეტის 
აკადემიური საბჭოს   2010 წლის 10  მაისის 

N 01/05 – 1/1  გადაწყვეტილებით 

აზიისა  და  აფრიკის  ინსტიტუტი  
 

პროგრამის  სახელწოდება  
საერთაშორისო ურთიერთობები - შორეული აღმოსავლეთი, ახლო აღმოსავლეთი, 
დასავლეთი (აშშ და ევროპა) 
 

მისანიჭებელი  კვალიფიკაცია  
საერთაშორისო ურთიერთობის ბაკალავრი 
 

სწავლების  მოცულობა  კრედიტებით  
240 ECTS 
 

სწავლების  ენა  
ქართული 
 

საბაკალავრო  პროგრამის  მიზანი  
საბაკალავრო პროგრამა მიზანია მოამზადოს საერთაშორისო ურთიერთობების 
სპეციალისტები, რომლებიც სრულყოფილად შეისწავლიან ახლო შორეული და 
აღმოსავლეთის ენებს, ევროპულ ენებს, ისტორიას, კულტურას, რელიგიას და ეკონომიკას. 
პროგრამამ უნდა მისცეს საფუძვლიანი ცოდნა საერთაშორისო სამართლის, ეკონომიკური 
ურთიერთობების, დიპლომატიური ურთიერთობებისა და თანამედროვე პოლიტიკური 
პროცესების შესახებ.  საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა 
ითვალისწინებს გლობალური პრობლემების და მსოფლიო კულტურების, ასევე 
მსოფლიო ისტორიის  პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და იდეოლოგიური 
კვალის შესწავლას. 
 

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა სამი კონცენტრაციის ფარგლებში 
ამზადებს სტუდენტებს: შორეული აღმოსავლეთის, ახლო აღმოსავლეთის და დასავლეთის 
(აშშ და ევროპა) კონცენტრაცია, რომელთა შორის არჩევანს სტუდენტი პირველივე კურსიდან 
აკეთებს. 

 

შესაძლო  დასაქმების  სფეროები  
საბაკალავრო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს საშუალება ექნება 
იმუშაოს ქვემოთ ჩამოთვლილ სფეროებში:  

•  საგარეო პოლიტიკა, თავდაცვა, უშიშროება 
•  საერთაშორისო და ბიზნეს ორგანიზაციები  
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•  საგანმანათლებლო სფერო  
•  და სხვა  

 

 
პროგრამაზე  დაშვების  წინაპირობა  
ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგებით 

 
საბაკალავრო  პროგრამის  სწავლის  შედეგები  (კომპეტენციები) 
საბაკალავრო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს ჩამოუყალიბდება 
ქვემოთ ჩამოთვლილი ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციები: 
 
ზოგადი კომპეტენციები  

• ეფექტური ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია  
•  საჯარო გამოსვლები 
•  კრიტიკული აზროვნება 
•  ანალიტიკური უნარები 
•  კვლევის მეთოდოლოგია 
• უცხო ენებზე კომუნიკაციები 
• სწავლისა და ცოდნის მუდმივი განახლების უნარი 
• უცხო გარემოში ადაპტირებისა და მოქმედების უნარი  
• თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების 

უნარი 
• განსხვავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების დაფასებისა და პატივისცემის 

უნარი 
 

დარგობრივი კომპეტენციები  

• ეცოდინებათ საერთაშორისო ურთიერთობების თეორილი საფძუვლები  
• ეცოდინებათ პოლიტიკური აზრის განვითარების ისტორია. 
• ეცოდინებათ როგორ მუშაობენ საერთაშორისო ინსტიტუტები (ორგანიზაციები), მათ 

შორის ურთიერთობების ფორმები, პროცესები, აღმოსავლური ქვეყნების 
ფასეულობები და მსოფლმხედველობა 

• ექნებათ წარმოდგენა საერთაშორისო პოლიტიკური ეკონომიკის დინამიკაზე, 
სტრუქტურულ თავისებურებებზე და თავისებებზე.  

• გაერკვევიან ჰუმანიტარულ პრობლემებში, რომელიც მსოფლიო საზოგადოებაში 
არსებობს.  

•  დაუფლებიან ახლო და შორეული აღმოსავლეთის, დასავლეთის (აშშ და ევროპა) 
ქვეყნების ენებს, ისტორიას, კულტურას, ლიტერატურას, რელიგიას. 

•  ეცოდინებათ დიპლომატიის ხელოვნება, დაზვერვის ისტორია, ტერორიზმის 
კონცეფციები, თავისებურებები, პრინციპები, უსაფრთხოების საფუძვლები, ომების 
ისტორია, ძველი თუ თანამედროვე კონფლიქტების მოგვარების გზები და 
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საშუალებები. 
• ექნებათ უნარი დამოუკიდებლად შექმნან გაეროს რეზოლუციები. 
• შეძლებენ დიპლომატიურ მიმოწერას, მოლაპარაკებების წარმოებას. 
• მათ ექნებათ უნარი ღრმად ჩაწვდნენ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესს, 

განსახვავონ აღმოსავლურ და დასავლურ ორგანიზაციებსა თუ ქვეყნებში რა 
ფაქტორები ახდენს გავლენას გადაწყვეტილებების მიღებაზე.  

• ეცოდინებათ ძირითადი პრინციპები, რომელიც მუშაობს გადაწყვეტილებების 
მიღებაზე, როგორც ქვეყნის საგარეო ისე საშინაო პოლიტიკაში. 

• პროფესიული პასუხისმგებლობა და ეთიკის გაცნობიერება, მდგრადი განვითარების  
ძირითად პრინციპების ცოდნა. 
 
 

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალვრო პროგრამისთვის გაწერილი და 
განსავითარებელი კომპეტეციები აძლევენ სტუდენტებს საშუალებას მიაღწიონ ცოდნის, 
უნარებისა, და ღირებულებების იმ დონეს, რომელის შეესაბამება ეროვნული 
კვალიფიკაციების ჩარჩოში პირველი საფეხურისთვის განსაზღვრულ ექვს კრიტერიუმს. 
 
ცოდნა  და  გაცნობიერება  

• ეცოდინებათ საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიული საფძუვლები  
• ეცოდინებათ პოლიტიკური აზრის განვითარების ისტორია. 
• ეცოდინებათ როგორ მუშაობენ საერთაშორისო ინსტიტუტები (ორგანიზაციები), მათ 

შორის ურთიერთობების ფორმები, პროცესები, აღმოსავლური ქვეყნების 
ფასეულობები და მსოფლმხედველობა 

• ექნებათ წარმოდგენა საერთაშორისო პოლიტიკური ეკონომიკის დინამიკაზე, 
სტრუქტურულ თავისებურებებზე და თავისებებზე.  

• გაერკვევიან ჰუმანიტარულ პრობლემებში, რომელიც მსოფლიო საზოგადოებაში 
არსებობს.  

• დაუფლებიან ახლო და შორეული აღმოსავლეთის ქვეყნების ენებს, ისტორიას, 
კულტურას, ლიტერატურას, რელიგიას. 

• ეცოდინებათ დიპლომატიის ხელოვნება, დაზვერვის ისტორია, ტერორიზმის 
კონცეფციები, თავისებურებები, პრინციპები, უსაფრთხოების საფუძვლები, ომების 
ისტორია, ძველი თუ თანამედროვე კონფლიქტების მოგვარების გზები და 
საშუალებები. 
 

ცოდნის  პრაქტიკაში  გამოყენების  უნარი  
• ექნებათ უნარი დამოუკიდებლად შექმნან გაეროს რეოზულუციები. 
• შეძლებენ დიპლომატიურ მიმოწერას, მოლაპარაკებების წარმოებას. 
• მათ ექნებათ უნარი ღრმად ჩაწვდნენ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესს, 

განსახვავონ აღმოსავლურ და დასავლურ ორგანიზაციებსა თუ ქვეყნებში რა 
ფაქტორები ახდენს გავლენას გადაწყვეტილებების მიღებაზე.  

• ეცოდინებათ ძირითადი პრინციპები, რომელიც მუშაობს გადაწყვეტილებების 
მიღებაზე, როგორც ქვეყნის საგარეო ისე საშინაო პოლიტიკაში. 
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დასკვნის  უნარი  

• კრიტიკული აზროვნება 
• ანალიტიკური უნარები 
• კვლევის მეთოდოლოგია 

 
კომუნიკაციის  უნარი  

• ეფექტური ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია  
• საჯარო გამოსვლები 
• უცხო ენებზე კომუნიკაციები 
• თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი 

 
სწავლის  უნარი  

• უცხო გარემოში ადაპტირებისა და მოქმედების უნარი 
 
ღირებულებები  

• განსხვავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების დაფასებისა და პატივისცემის 
უნარი 

• პროფესიული პასუხისმგებლობა და ეთიკის გაცნობიერება, მდგრადი განვითარების  
ძირითად პრინციპების ცოდნა. 

 

სწავლის  შედეგების  მიღწევის  მეთოდი  
  
საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამაში მოცემული სწავლის შედეგების მისაღწევად 
გამოიყენება შესაბამისი სწავლისა და სწავლების მეთოდები, რომელიც მოცემულია სასწავლო 
კურსებში. ზოგადად მეთოდები მდგომარეობს შემდეგში: 
 
1. კლასიკური ლექცია/სემინარული ტიპის სწავლება 
2. პრაქტიკული მეცადინეობები 
3. დისკუცია/შეჯიბრების ტიპის მეცადინეობა 
4. დებატები 
5. პრაქტიკული სიტუაციების, ე.წ ქეისების ინტენსიური გამოყენება და აქტიური ჩართვა 
სასწავლო პროცეში’ 
6. როლური თამაშები, სიმულაციები, მაგალითად როგორიც გაერო–ს სხდომის სიმულაცია  
7. პროექტები და პრეზენტაციები 
8. ექსტრაკურიკულარული ლექციები. 
 
სტუდენტის  ცოდნის  შეფასების  სისტემა  
1. კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ სილაბუსით დაგეგმილი  

სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, რაც გამოიხატება ერთ-ერთი დადებითი შეფასებით. 
2. სტუდენტის გაწეული შრომის შეფასება გარკვეული შეფარდებით ითვალისწინებს 

(სილაბუსში უნდა იყოს მითითებული შესაბამისი კომპონენტების წონები): 
ა) შუალედურ შეფასებებს; 
ბ) დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. 
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3. სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება 100 ქულის ტოლია. 
4. დასკვნითი გამოცდა არ უნდა შეფასდეს 40 ქულაზე მეტით. 
5. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური 
შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით 
უგროვდება  51 ქულა. 

6. სტუდენტის საბოლოო შეფასების მიზნებისათვის, განისაზღვრება იმ სტუდენტთა 
დასკვნით გამოცდაზე გასვლის ვალდებულების საკითხი, რომელთაც  შუალედური  
შეფასებებით მიღებული აქვთ დადებითი შეფასებისათვის საკმარისი ქულათა ჯამი. 

7. შეფასების სისტემა უშვებს: 
ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

ა.ა) (A) ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი; 
ა.ბ) (B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%; 
ა.გ) (C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%; 
ა.დ) (D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%; 
ა.ე) (E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%; 

ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას: 
ბ.ა) (FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს 

ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით   
დამატებით გამოცდაზე  ერთხელ გასვლის უფლება.  

ბ.ბ) (F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ 
სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი 
ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

 
სასწავლო  გეგმა  (კურიკულუმი) 
კურიკულუმი შედგება რამდენიმე კომპონენტისგან-მოდულისგან:  
 კომპონენტი ECTS  
 საუნივერსიტეტო ზოგადი განათლების საგნები 52  
 სოციალური მეცნიერებების ზოგადი განათლების საგნები 21  
 სოციალური მეცნიერებების პრაქტიკული განათლების საგნები 13  
 ძირითადი განათლების საგნები 56  
 კონცენტრაციის საგნები (შორეული ან ახლო აღმოსავლეთი) 86-87  
 არჩევითი საგნები 11-12  
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