
პროგრამის კოდი        1450105
ფინანსდება
აკდრედირებულია

პროგრამის ხელმძღვანელი:

ვალერი მოდებაძე   სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი, 
    საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის პროფესორი

პროგრამა ორიენტირებულია საბაზისო საუნივერსიტეტო განათლების მიღებაზე საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში, პროფესიული 
საქმიანობისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება-განვითარებაზე.

პროგრამის ფარგლებში ისწავლება ისეთი სასწავლო კურსები, რომლებიც ითვალისწინებს საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე 
პოლიტიკურ და სოციალ-ეკონომიკურ პროცესებს, რომელთა საშუალებით შეეძლებათ წარსულ – ისტორიულ და თანამედროვე მსოფლიოში 
მიმდინარე პროცესებს შორის  მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების დადგენა და ამ პროცესების კრიტიკული ანალიზი.

პროგრამაზე სწავლის სტანდარტული ხანგრძლივობაა 4 წელი. ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მისაღებად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს არანაკლებ 
240 ECTS კრედიტი.  საბაკალავრო პროგრამის კრედიტები შემდეგნაირად ნაწიდლება:
 
 საუნივერსიტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსები (აკადემიური წერა, საინფორმაციო ტექნოლოგიების საწყისები, საქართველოს ისტორია,    
     უცხო ენა)
 სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები 
• სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები
• პრაქტიკის კომპონენტი
• საბაკალავრო ნაშრომი

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა

საერთაშორისო ურთიერთობები და 
რეგიონალური პროცესები

პროგრამის აღწერა:



საუნივერსიტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსები
     აკადემიური წერა და საოფისე ტექნოლოგიები                    უცხოენა (ინგლისური/რუსული/ფრანგული/გერმანული) A1/A2/B1/B2

     საქართველოს ისტორია

საერთაშორისო და  რეგიონალური კონფლიქტების 

ანალიზი  და  მათი რეგულაციის მეთოდები

საქართველოს საგარეო პოლიტიკა და დიპლომატია

დიპლომატიური და საკონსულო სამართალი

ნაციონალიზმის თეორია

რელიგიური ფაქტორი საერთაშორისო 

ურთიერთობებში

საერთაშორისო ბიზნესის საფუძვლები

აშშ და ახალი მსოფლიო წესრიგი

XX საუკუნის საერთაშორისო ურთიერთობები და 

დიპლომატია

ბირთვული გაუვრცელებლობა და უსაფრთხოება

შედარებითი პოლიტიკა

დემოკრატია და სახელმწიფო მმართველობის 

ინსტიტუტები ამერიკის შეერთებულ შტატებში

ძალის როლი საერთაშორისო პოლიტიკაში

ევროპული დემოკრატია: ევოლუცია და მოდელები

საქართველოს საგარეო და თავდაცვითი პოლიტიკა

აშშ-სა და ევროპის ეკონომიკა

სახელმწიფოს კრიზისული სიტუაციების მართვა

გეოპოლიტიკა

გადაწყვეტილების მიღების პროცესი საგარეო 

პოლიტიკაში

არჩევითი მოდულები

პრაქტიკის კომპონენტი

საბაკალავრო ნაშრომი

თანამედროვე აზროვნების საფუძვლები

პოლიტიკის მეცნიერების შესავალი

შესავალი საერთაშორისო ურთიერთობებში

მსოფლიოს უახლესი ისტორია

ეკონომიკის საფუძვლები

მსოფლიო პოლიტიკური და ეკონომიკური 

გეოგრაფია

მსოფლიო ეკონომიკა

სახელმწიფოსა და სამართლის საფუძვლები

დიპლომატიის საფუძვლები

შესავალი  ფსიქოლოგიაში

საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები

საერთაშორისო სამართალი

სოციოლოგიის შესავალი

საერთაშორისო პოლიტიკა

საერთაშორისო ინტეგრაციული პროცესები და 

საერთაშორისო ორგანიზაციები

საერთაშორისო ურთიერთობების თეორია

დემოკრატია და დემოკრატიზაცია

რეგიონალური  და ეროვნული უსაფრთხოება

საერთაშორისო მოლაპარაკებების ხელოვნება

კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებებში

სავალდებულო დარგობრივი კურსი პირველი უცხო 

ენისთვის

სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები 


