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დამტკიცებულია თავისუფალი უნივერსიტეტის 
აკადემიური საბჭოს   2010  წლის 29  ივლისის 
N01/07 – 1 გადაწყვეტილებით 

მართვისა  და  საზოგადოებრივ  მეცნიერებათა  სკოლა  
 

პროგრამის  სახელწოდება  
მართვა და საზოგადოებრივი მეცნიერებები  
 

მისანიჭებელი  კვალიფიკაცია  
სოციალურ მეცნიერებათა ბაკალავრი 

 
სწავლების  მოცულობა  კრედიტებით  
242 ECTS 

 
სწავლების  ენა  
ქართული 

 
საბაკალავრო  პროგრამის  მიზანი  
პროგრამის მიზანია გაზარდოს კრიტიკულად მოაზროვნე ახალგაზრდები -  მაღალი სამოქალაქო 
ცნობიერებითა და მზაობით ლიდერობისთვის.  
  

პროგრამის მიზანია მისცეს სტუდენტებს ფართო და საფუძვლიანი განათლება ჰუმანიტარულ 
(ისტორია, ხელოვნება, ლიტერატურა), სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებებში (ფილოსოფია, 
ანთროპოლოგია, სოციოლოგია, ფსიქოლოგია).  
 

ასევე პროგრამა ისახავ მიზნად შექმნას წინაპირობა, რომ პროგრამის კურსდამთავრებულები 
ჩამოყალიბდენ წარმატებულ ლიდერებათ და მმართველებათ. მისცეს სტუდენტებს ცოდნა 
ეკონომიკის, სამართლის, მართვის და ადმინისტრირების სფეროში 
 
საბაკალავრო პროგრამა შემუშავდა წამყვანი ამერიკული და ევროპული უნივერსიტეტების 
სოციალურ, პოლიტიკურ და თავისუფალ მეცნიერებათა სკოლებისა და ადგილობრივი 
გამოცდილებების გათვალისწინებით. 

 

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

• არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები (პროექტების მართვა, კვლევები) 
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• მასმედია (ჟურნალისტიკა, პუბლიცისტიკა, ექსპერტი) 
 

• კერძო სექტორი (საკუთარი ბიზნესი, პროექტი, კვლევა) 
 

სახელმწიფო ორგანიზაციები (სამინისტროები, პარლამენტი, საკრებულო, მერია, დეპარტამენტები, 
დიპლომატიური სამსახური) 
 

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  

• კრიტიკული ანალიზის, მსჯელობისა და დებატის უნარი 
• მშობლიურ ენაზე პროფესიული წერისა და კომუნიკაციის უნარ 
• უცხოურ ენაზე (ინგლისური) წერისა და კომუნიკაციის უნარი 
• უცხო გარემოში ადაპტირებისა და მოქმედების უნარი  
• ჯგუფში მუშაობის უნარი 
• სწავლისა და ცოდნის მუდმივი განახლების უნარი 
• თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი 
• განსხვავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების დაფასებისა და პატივისცემის უნარი 

 
დარგობრივი  კომპეტენციები  

• სოციალური მეცნიერებების ზოგადი პრინციპების, თეორიებისა და მეთოდოლოგიის 
ცოდნა; 

• სოციალური, კულტურული და პოლიტიკური ინსტიტუციების სტრუქტურისა და 
ფუნქციონირების საფუძვლების ცოდნა; 

• ორგანიზაციების, ბიზნესების, პროექტების, ადამიანური რესურსებისა და სახელმწიფო 
სტრუქტურების მართვის უნარი; 

• დებატებში ჩართვის, განსხვავებული აზრის გაგებისა და სოციალური მეცნიერებების 
საკითხების ანალიზისას საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 

• საჯარო დაწესებულებებში შესაბამისი პროცედურების დაცვითა და სამართლებრივი 
საშუალებების გამოყენებით მოქმედების უნარი; 

• საზოგადოებრივი ინტერესებისა და ღირებულებების იდენტიფიცირების უნარი; 
• პროფესიული პასუხისმგებლობა და ეთიკის გაცნობიერება, მდგრადი განვითარების  

ძირითად პრინციპების ცოდნა. 
•  
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მართვისა და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა საბაკალავრო პროგრამისათვის გაწერილი  
სპეციფიკური კომპეტენციები აძლევენ სტუდენტებს საშუალებას, მიაღწიონ ცოდნის უნარებისა და 
ღირებულებების იმ დონეს, რომელიც შეესაბამება ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოში პირველი 
საფეხურისთვის განსაზღვრულ ექვს კრიტერიუმს. 
 
ცოდნა  და  გაცნობიერება  

• სოციალური მეცნიერებების ზოგადი პრინციპების, თეორიებისა და მეთოდოლოგიის 
ცოდნა; 

• სოციალური, კულტურული და პოლიტიკური ინსტიტუციების სტრუქტურისა და 
ფუნქციონირების საფუძვლების ცოდნა; 

• ფლობს სოციოლოგიური კვლევის, კულტურების შედარებითი ანალიზის, სხვადასხვა 
სოციალური სტრატების იდენტიფიკაციის და მათი მოთხოვნილებებისა და აქტივობების 
განმსაზღვრელი ფაქტორების გამოვლენის მეთოდებს; 

• ძალუძს ვითარებისა და მის წინაშე მდგარი ამოცანების   შესაბამისი საინფორმაციო და სხვა 
ტექნოლოგიური საშუალებების კვალიფიციური გამოიყენება; 

• ფლობს  პროექტების მართვის თეორიას, გაცნობიერებული აქვს მისი მყარი კავშირი საჯარო 
და  კერძო სარბიელზე მიმდინარე თითქმის ყოველგვარ საქმიანობასთან, შესაბამისად 
ათვისებული აქვს პროექტების მართვის ხელოვნება – მიზნის ფორმულირება, მიზნის, 
ეტაპებისა და შედეგების ურთიერთკავშირის განსაზღვრა; დროითი ჩარჩოს დაგეგმვა და 
მართვა. 

 
ცოდნის  პრაქტიკაში  გამოყენების  უნარი  

• ორგანიზაციების, ბიზნესების, პროექტების, ადამიანური რესურსებისა და სახელმწიფო 
სტრუქტურების მართვის უნარი; 

• დებატებში ჩართვის, განსხვავებული აზრის გაგებისა და სოციალური მეცნიერებების 
საკითხების ანალიზისას საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 

• საჯარო დაწესებულებებში შესაბამისი პროცედურების დაცვითა და სამართლებრივი 
საშუალებების გამოყენებით მოქმედების უნარი; 

 
დასკვნის  უნარი  

• კრიტიკული ანალიზის, თანმიმდევრული ბჭობისა და დებატის უნარი; 
 
კომუნიკაციის  უნარი  

• მშობლიურ ენაზე პროფესიული წერისა და კომუნიკაციის უნარი, 
• უცხოურ ენაზე (ინგლისური) წერისა და კომუნიკაციის უნარი, 
• ჯგუფში მუშაობის უნარი, 
• თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი; 

 
სწავლის  უნარი  

• სწავლისა და ცოდნის მუდმივი განახლების უნარი, 
• უცხო გარემოში ადაპტირებისა და მოქმედების უნარი; 

 
 



თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი F r e e    U n i v e r s i t y    o f    T b i l i s i 
	  
ღირებულებები    

• განსხვავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების დაფასებისა და პატივისცემის უნარი 
• საზოგადოებრივი ინტერესებისა და ღირებულებების იდენტიფიცირების უნარი; 
• პროფესიული პასუხისმგებლობა და ეთიკის გაცნობიერება, მდგრადი განვითარების  

ძირითად პრინციპების ცოდნა. 
 

სწავლის  შედეგების  მიღწევის  მეთოდი  
სწავლის შედეგების მისაღწევად გამოიყენება შემდეგი მეთოდები:  ლექცია, სემინარი, “დიდი” 
წიგნების კრიტიკული წაკითხვა, დებატები,  სიმულაციები. აქტიურად გამოიყენება სწავლების 
სოკრატისეული მეთოდი. 
მიღწეული სწავლის შედეგების გაზომვისას გამოიყენება როგორც მაფორმირებელი ისე 
შემაჯამებელი შეფასების ფორმები. ესენია: საშინაო დავალებები, ტესტები, ზეპირი და წერითი 
გამოცდა, პრეზენტაცია, დებატები,  საჯარო  გამოსვლები, ესეები,  ქეისის წერითი გარჩევა, 
ქეისებზე დისკუსია და სხვა.  
 

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. 

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 
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სასწავლო  გეგმა  (კურიკულუმი) 
კურიკულუმი შედგება რამდენიმე კომპონენტისგან-მოდულისგან:  
 კომპონენტი ECTS  
 საუნივერსიტეტო ზოგადი განათლების საგნები 52  
 სოციალური მეცნიერებების ზოგადი განათლების საგნები 32  
 სოცილაური მეცნიერებებისთვის პრაქტიკული განათლების საგნები 13  
 საბაზო განათლების საგნები 11  
 ძირითადი განათლებს საგნები 103  
 კონცენტრაციის საგნები 27  
 არჩევითი საგნები    4  
 
 

	  

დანართები: დეტალური კურიკულუმი, სემესტრული გეგმა, კომტენეციების მატრიცა, სილაბუსები 
	  


