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საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი 

 

სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგია 

 

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - ფსიქოლოგიის მაგისტრი 

კრედიტების რაოდენობა - 120 ECTS  კრედიტი 

პროგრამის ხელმძღვანელი: დიმიტრი ნადირაშვილი, თეა გოგოტიშვილი, მაია კალანდარიშვილი, ნონა 

ახალაშვილი 

საკონტაქტო პირი და ნომერი: მაია კალანდარიშვილი 599 48 00 34 

 

სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული სასწავლო 

კურსები არის სტანდარტული, ემყარება დასავლეთის უნივერსიტეტებში აპრობირებულ თემატიკას და სწავლების 

მიმართულებებს. ორიენტირებულია მაგისტრატურის ფსიქოლოგიის სფეროში საჭირო კომპეტენციების მიღწევის 

უზრუნველყოფაზე, რომლის განხორციელება შესაძლებელია პროგრამის ფარგლებში სხვადასხვა სასწავლო 

კომპონენტების შესწავლის შედეგად მიღებული ცოდნისა და უნარების საფუძველზე. უმაღლესი განათლების 

კვალიფიკაციათა ჩარჩოში განსაზღვრული მაგისტრის კომპეტენციებისა და ფსიქოლოგიის მაგსიტრისადმი დასაქ-

მების ბაზრის მოთხოვნათა გათვალისწინებით.  

ფსიქოლოგიის  მაგისტრის მომზადება მიმდინარეობს სავალდებულო  და არჩევითი სასწავლო კურსების მეშვეო-

ბით. სავალდებულო სასწავლო კომპონენტი მოიცავს სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგიის სფეროსთან დაკავ-

შირებულ სავალდებულო სასწავლო კურსებს, სავალდებულო პრაქტიკას, არჩევით კურსებს და სამაგისტრო ნაშ-

რომს. სამაგისტრო პროგრამის კომპონენტები გამიზნულია პროგრამაში დასახული მიზნების მიღწევაზე და სწავ-

ლის შედეგად მაგისტრის კომპეტენციების ჩამოყალიბებაზე.  

პროგრამაზე სწავლის სტანდარტული ხანგრძლივობაა 4 სემესტრი (2 წელი).  

მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მისაღებად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს არანაკლებ 120 ECTS კრედიტი. 

პროგრამა მოიცავს:  სპეციალობის სავალდებულო კურსს (66 კრედიტი), ს სამაგისტრო ნაშრომს (30 კრედიტი) და 

პროფესიულ პრაქტიკას (12 კრედიტი) და არჩევით  მოდულს (12 კრედიტი). 

კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს სახელმწიფო და კერძო ორგანიზაციებში და განახორციელოს შემდეგი 

საქმიანობები:  ადამიანური რესურსების მართვა - პერსონალის შერჩევა, ფსიქოლოგიური შეფასება; 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მართვა; კვლევითი ორგანიზაციებში, საჯარო და კერძო  სკოლებში, 

პროფესიულ და უმაღლეს სასწვლებლებსი, სამედიცინო დაწესებულებებში ფსიქო-კონსულტირება და სხვ. 

 

1. მიზანი 

საგანმანათლებლო სამაგისტრო პროგრამის „სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგია“ მიზანია: 

 მისცეს სტუდენტს კომპლექსური თეორიული ცოდნა სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგიის სფეროში 

და გამოუმუშაოს შესაბამისი პრაქტიკული უნარები, ამასთან, უზრუნველყოს მათი მომზადება მომდევნო 

საფეხურზე სწავლის გასაგრძელებლად და წარმატებული პროფესიული საქმიანობისთვის; 

 ხელი შეუწყოს ქვეყნის განვითარებას კვალიფიციური, მაღალი კომპეტენციის მქონე და მრავალმხრივ 

განათლებული, საზოგადოებრივად მოაზროვნე, დემოკრატიულ ღირებულებებზე ორიენტირებული 

აქტიური მოქალაქეების მომზადებით;  

 მაგისტრანტებს სიღრმისეულად შეასწავლოს დარგის მიმართულებები, პრინციპები, თეორიები; 

მაგისტრანტები დაეუფლონ კვლევის თანამედროვე სტანდარტებს, გაეცნონ სოციალურ სფეროში არსებულ 

მნიშვნელოვან საკითხებს და პრობლემებს; გაიზიარონ საერთაშორისო გამოცდილება, რაც აუცილებელია 

წარმატებული კარიერული წინსვლისათვის.  

 სამაგისტრო პროგრამა ორიენტირებულია  ფსიქოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის შესაბამისი 

კომპეტენციების, პროფესიული და პიროვნული პასუხისმგებლობის, ანალიტიკური შესაძლებლობების, 

ფსიქოლოგიის სფეროში ინოვაციების და გამოცდილების გაზიარების, უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით 

კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე კვლევითი საქმიანობის განხორციელების და კომპლექსური 

პრობლემების გადაწყვეტის ახალი გზების ძიების, აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან 
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კომუნიკაციის უნარებისა და პროფესიულ-ეთიკური ნორმების დაცვისა და ღირებულებების 

დამკვიდრებაში წვლილის შეტანის მოტივაციის ჩამოყალიბებაზე; 

 განწყობის ფსიქოლოგიის, როგორც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თანამედროვე ფსიქოლოგიური 

მიმდინარეობის განვითარება და სწავლება; 

 განწყობის ფსიქოლოგიაში ქართული ფსიქოლოგიური სკოლის, როგორც ტრადიციული (დ.უზნაძე, შ 

ნადირაშვილი) ასევე თანამედროვე გამოკვლევების შესწავლა და ანალიზი; 

 განწყობის ფსიქოლოგიაში  საზღვარგარეთული კვლევების  (საფრანგეთი, გერმანია, ჩეხეთი, იაპონია, 

რუსეთი, უკრაინა) შესწავლა და მათი სამეცნიერო კავშირების შედარება ქართულ ფსიქოლოგიურ 

სკოლასთან. 

 

2. სწავლის შედეგები 

პროგრამით დასახული მიზნების თანმიმდევრული და სრულფასოვანი განხორციელება უზრუნველყოფს უმაღ-

ლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოს უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურის (მაგისტრატურის) კვა-

ლიფიკაციათა აღმწერის შესაბამისი სწავლების შედეგების მიღწევას, კერძოდ: 

შედეგი 1:  

განარჩევს სოციალური ფსიქოლოგიის თეორიულ და გამოყენებით დისციპლინებს; ავითარებს პიროვნების 

კონცეფციათა შედარებითი ანალიზის უნარს; ფლობს სოციალური განწყობის რეგულაციებს, სოციალური 

აღზრდის პრინციპებს; ერთმანეთს ადარებს და აანალიზებს საერთაშორისო და ქართული ფსიქოლოგიური 

სკოლის მიმდინარეობებათა სამეცნიერო მიღწევებს;  

 

შედეგი 2:  

ა) იაზრებს გაწნყობის ფსიქოლოგიის თანამედროვე კონცეფციებსა და ფლობს კვლევით მეთოდებს, განწყობის 

მოტივაციურ ასპექტებს, მუსიკის ფსიქიკაზე ზემოქმედების განწყობისეულ მექნიზმებს;  

ბ) აანალიზებს შრომითი და პროფესიული განწყობის ფუნდამენტურ საკითხებს, პრობლემებს და კვლევით 

ასპექტებს; პერსონალის მართვის თანამედროვე მოდელებს; 

გ) აცნობიერებს ფსიქო-კონსულტირების და ფსიქოთერაპიის თანამედროვე მიდგომებსა და მეთოდებს; ემოციის 

რეგულირებისა და სტრესის მართვის მექანიზმებს. 

  

შედეგი 3: 

ახორციელებს ფსიქოლოგიურ კონსულტირებას: საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (პროფესიული და 

უმაღლესი სასწავლებლები, სკოლა, საბავშვო ბაღი, ორგანიზაციები, სამედიცინო დაწესებულებები, სახელმწიფო 

და ბიზნეს სექტორი - ადამიანური რესურსის მართვის მიმართულებით) სარეკლამო სააგენტოებსა და  

საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილებებში. 

 

შედეგი 4: 

კვალიფიციურად აწარმოებს კლევით საქმიანობას ფსიქოლოგიაში; სრულყოფილად ფლობს ფსიქოლოგიის  

პრაქტიკულ ინსტრუმენტებს:  კითხვარებს, ტესტებს, ინტერვიურებას, ფოკუს-ჯგუფების მეთოდებს, ჯგუფური და 

ინდივიდუალური კონსულტირებას მიდგომებს. იყენებს განმარტების მეთოდებს, ფსიქოლოგიურ 

ტერმინოლოგიას; გადასცემს ინფორმაციას  ზეპირი და წერილობითი ფორმით, მშობლიურ და უცხო ენაზე; 

შეუძლია ცოდნის განახლება - ფსიქოლოგიური  მეცნიერებისა და პრაქტიკის სიახლეების საფუძველზე. 

 

შედეგი 5: 

აწარმოებს ლაბორატორიულ კვლევებს; ფსიქოლოგიური ექსპერიმენტის სტატისტიკურ და ტექნოლოგიურ 

შეფასებას ამერიკის ფსიქოლოგთა ასოციაციის (APA) მიერ დადგენილი სტანდარტების მიხედვით; 

სრულყოფილად ფლობს სამეცნიერო სტატიის გაფორმების საერთაშორისო  მოთხოვნებს. 

 

3. შეფასების სისტემა 

სტუდენტი პროგრამის თითოეულ კომპონენტში ფასდება 100 ქულიანი სისტემით, რომელიც მოიცავს შუალედურ 

შეფასებას და დასკვნით შეფასებას. ყოველი სასწავლო კურსის ფარგლებში სტუდენტი ასრულებს სილაბუსით 

გათვალისწინებულ დავალებებს, ამზადებს პრეზენტაციას, მონაწილეობს დისკუსიებში და ერთვება ყველა სხვა 

აქტივობაში, რაც აუცილებელია სასწავლო კურსის მიზნების მისაღწევად.  
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100 ქულის განაწილება იხილეთ ქვემოთ მოცემულ ცხრილზე. ამასთან, გამოკითხვის სახე, სტუდენტის მიერ 

მოსამზადებელი პრეზენტაციის და სხვა საკითხების შესახებ ინფორმაცია დეტალურად არის მოცემული სასწავლო 

კურსების სილაბუსებში.  

 

100 ქულა 

შუალედური შეფასება - 60 ქულა დასკვნითი შეფასება - 40 ქულა 

შეფასების 

კომპონენტები 
ქულა 

მინიმალური 

კომპეტენციის 

ზღვარი 

 შეფასების 

კომპონენტი 
ქულა 

მინიმალური 

კომპეტენციის 

ზღვარი 

ყოველკვირეული/ 

სასემინარო 

შეფასებები 

20 8 
დასკვნითი 

წერითი 

გამოცდა 

40 21 
პრეზენტაცია 10 4 

შუალედური 

გამოცდა 
30 8 

 

ყოველ სასწავლო კურსში დასკვნითი გამოცდის ჩაბარება სავალდებულოა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის 

უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასების სახით მოპოვებული აქვს არანაკლებ 20 ქულა.  

სამაგისტრო ნაშრომის შეფასება ხორციელდება სამაგისტრო ნაშრომის შესრულების, დაცვისა და შეფასების 

ინსტრუქციის შესაბამისად.  

შეფასების სისტემა, პროგრამის ყოველი კომპონენტისათვის ითვალისწინებს ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

 (A) ფრიადი –  91-100 ქულა;  

 (B) ძალიან კარგი –  81-90 ქულა;  

 (C) კარგი –  71-80 ქულა;  

 (D) დამაკმაყოფილებელი –  61-70 ქულა;  

 (E) საკმარისი – 51-60 ქულა.  

შეფასების სისტემა, ასევე, ითვალისწინებს ორი სახის უარყოფით შეფასებას:  

 (FX) ვერ ჩააბარა – 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და 

ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება; დამატებითი 

გამოცდა ტარდება დასკვნითი შეფასების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღის შემდეგ. 

 (F) ჩაიჭრა – 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის 

საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება დასკვნით შეფასებაში მიღებული 

ქულათა რაოდენობა. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის დასკვნითი შეფასება და აისახება 

სასწავლო კურსის საბოლოო შეფასებაში. 

დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების 

შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F - 0 ქულა. 

 

 

4. პროგრამაზე მიღების წინაპირობა 

ერთიანი ეროვნული გამოცდები. საგანმანათლებლო პროგრამით სწავლის უფლება აქვთ არანაკლებ ბაკალავრის ან 

კანონმდებლობით მასთან გათანაბრებული დიპლომის მფლობელ პირებს. საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

ჩარიცხვის მსურველს მოეთხოვება რუსული ან ინგლისური ენის  B2 დონეზე ფლობა (თუ აპლიკანტს აქვს ენის 

შესაბამისი დონის დამადასტრურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატი, თავისუფლდება გამოცდიდან. წინააღმდეგ 

შემთხვევაში, აბარებს  საუნივერსიტეტო მისაღებ  გამოცდას უცხო  ენაში).  საუნივერსიტეტო მოთხოვნების გარდა, 

მომავალმა მაგისტრანტებმა აუცილებელია წარმოადგინონ სამოტივაციოს წერილი, რომელშიც ასახული იქნება 

აპლიკანტის მოლოდინი, ხედვა, თუ რატომ აბარებს ის კონკრეტულად ამ სპეციალობაზე. აპლიკანტს შეუძლია 

დამატებით წარმოადგინოს ნებისმერი  ინფორმაცია, რომელიც ასახავს მის  სამეცნიერო, თუ პრაქტიკულ 

გამოცდილებას. 
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ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე ჩარიცხვის წესი. საგანმანათლებლო პროგრამაზე ერთიანი ეროვნული 

გამოცდის გავლის გარეშე ჩარიცხვა შესაძლებელია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 

წლის 29 დეკემბრის №224/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ერთიანი 

ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე 

აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების მიერ დოკუმენტების წარდგენისა და 

განხილვის წესის“ შესაბამისად.  

მობილობა. საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა, ასევე, შესაძლებელია, მობილობის წესით, საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 2 თებერვლის ბრძანება №10/ნ-ით დამტკიცებული 

„უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის 

წესის“ შესაბამისად.  

შიდა მობილობა. საგანმანათლებლო პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან მსურველები შიდა მობილობის წესით. შიდა 

მობილობის ვადები და პროცედურები დგინდება უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით და ინფორმაცია 

რეგულარულად თავსდება უნივერსიტეტის ვებგვერდზე www.sangu.edu.ge. 

 

5. საგანმანათლებლო პროგრამაში გამოყენებული სწავლა-სწავლების მეთოდები 

სასწავლო კურსების ფარგლებში გამოიყენება სალექციო და სასემინარო მუშაობის მეთოდი. სასწავლო კურსების 

მიზნების მისაღწევად, კონკრეტული სასწავლო კურსის ფარგლებში ასათვისებელი საკითხების შინაარსისა და 

სპეციფიკის გათვალისწინებით, გამოიყენება შესატყვისი მეთოდები და აქტივობები, რაც დეტალურად 

განისაზღვრება შესაბამისი სასწავლო კურსის შინაარსით.   

სწავლების პროცესის ორგანიზება მიზნად ისახავს ისეთი მეთოდების გამოყენებას, რომელიც სამაგისტრო 

პროგრამის პრაქტიკული რეალიზაციის შედეგად უზრუნველყოფს მაგისტრის აკადემიური ხარისხის შესაბამისი 

ცოდნისა და უნარების მიღწევას. პროგრამის მიზნების და სწავლის შედეგების რეალიზაცია ხდება სასწავლო 

კურსებში ლექციების, ჯგუფში მუშაობის, პრაქტიკული მეცადინეობების საშუალებით, ასევე  მაგისტრანტის 

დამოუკიდებელი მუშაობის გზით, წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად კვლევის 

განხორციელების მეშვეობით, თეორიისა და პრაქტიკის ინტეგრაციის მიზნით პრაქტიკის ობიექტზე სამუშაო 

პროცესში მონაწილეობის მეშვეობით.  

ლექციის დანიშნულებაა სილაბუსით გათვალისწინებული თემების თეორიული გააზრება, განზოგადება, 

პრობლემურ დონეზე განხილვა და მაგისტრანტის უზრუნველყოფა შესაბამისი მეთოდური ინფორმაციით და 

ტერმინოლოგიით. ლექციებზე ყურადღება კონცენტრირებულია განსახილველი საკითხის ძირითადი 

დებულებების გამოკვეთაზე, აგრეთვე, მაგსიტრანტთა თავისუფალი აზროვნების შესაძლებლობის განვითარებაზე, 

ძირითად მეცნიერულ პრობლემათა შეცნობასა და გაგებაზე. ლექციაზე მოსმენილი მასალა მთლიანი ცოდნის 

სისტემად ყალიბდება მაგისტრანტის დამოუკიდებელი მუშაობით. მაგისტრანტი უნდა დაინტერესდეს 

დამატებითი წყაროებით და საკითხების დამოუკიდებლად შესწავლით, რაც დამოუკიდებელი აზროვნების, 

ანალიზისა და დასკვნების გაკეთების სტიმულირების საშუალებაა.  

ჯგუფში მუშაობის/ პრაქტიკული მეცადინეობის დანიშნულებაა ლექციებზე მიღებული ცოდნის გაღრმავება და 

დაკონკრეტება, პრაქტიკული გამოყენება, საკითხების განხილვა, გამოკვლევა, დისკუსია და დასკვნების გამოტანა, 

აგრეთვე ახალი იდეების გენერირება, ინოვაციური გზების ძიება.  

სწავლებისა და სწავლის პროცესში გამოიყენება როგორც ვერბალური, ისე წერითი,  ინდივიდუალური და 

ჯგუფური მუშაობის მეთოდები; დავალებათა შესასრულებლად და საკითხების ვიზუალიზაციისათვის 

შემოქმედებითად გამოიყენება საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები, წიგნზე მუშაობის მეთოდი; 

აგრეთვე ისეთი  მეთოდები, როგორიცაა:  

დისკუსია/დებატები  

დემონსტრირების მეთოდი 

ახსნა-განმარტებითი მეთოდი 

გონებრივი იერიშის მეთოდი 

ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება 

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL)  

პრაქტიკული  მეთოდები 

სტატისტიკური მეთოდები 

ექსპერიმენტირება 

როლური და სიტუაციური თამაშები 

შემთხვევის ანალიზი 

ჯგუფური მუშაობა. 

პროგრამის განმახორციელებლები გამოიყენებენ ნებისმიერ სხვა მეთოდს ამა თუ იმ კონკრეტული სასწავლო 

ამოცანის შესასრულებლად. ამა თუ იმ  მეთოდის გამოყენებისა და მათი კომბინირების შედეგად სასწავლო პრო-

ცესი ხდება უფრო მრავალფეროვანი, ხოლო მაგისტრანტის სასწავლო პორცესში ჩართულობა - უფრო აქტიური, 
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რაც უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესში მაგისტრანტთა შესაძლებლობების გამოვლენასა და განვითარებას - 

მაგისტრანტები გაიღრმავებენ  ინდივიდუალური და გუნდური მუშაობის უნარებს; სტრატეგიული მიზნების 

დასახვას და მათი მიღწევის ინოვაციური გზებისა და მეთოდების გამოყენებას; შესასრულებელი სამუშაოს ეტა-

პობრივ დაგეგმვასა და დროის ორგანიზებას; საჭირო ინფორმაციის მოპოვებისთვის ტექნოლოგიებისა და 

საბიბლიოთეკო ფონდის აქტიურ გამოყენებას და მოძიებული ინფორმაციის კრიტიკულ ანალიზს; დასკვნების და 

მოსაზრებების ჩამოყალიბება-დასაბუთებას, ვერბალურ/ წერით კომუნიკაციას, საკუთარი ცოდნისა და 

კომპეტენციის რეალიზაციას, დასკვნების და მოსაზრებების არგუმენტირებულ დაცვას.  

კონკრეტული მეთოდის ან მეთოდთა კომბინაციის შერჩევა დამოკიდებულია შესაბამისი სასწავლო კომპონენტით 

დასახულ მიზნებსა და სწავლის შედეგებზე, რაც დეტალურადაა აღწერილი სასწავლო კურსების სილაბუსებში. 

 


