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konfliqtebis analizi da marTva
Conflict Analysis and Management
(samagistro programa)

misaniWebeli kvalifikacia:
xarisxi:

programis warmatebiT Sesrulebis Semdeg magistrants eniWeba akademiuri
konfliqtebis analizisa da marTvis magistri
Master of Arts in Conflict Analysis and Management

programis xangrZlivoba da struqtura:
ori akademiuri weli / oTxi semestri / 120 ECTS krediti.
programa or wliania da moicavs:
 sociologiuri, fsiqologiuri da politikuri rigis sagnebis Teoriul kursebs da seminarebs.
 konfliqturi situaciebis da procesebis SemTxvevebis analizis praqtikas (Case studies);
 specialur treningebs mediaciasa da konfliqtis mogvarebis sxva alternatul meTodebSi,
romelTac atareben qarTveli da amerikeli specialistebi da romelTa warmatebiT gavlis
SemTxvevaSi studentebi miiReben damatebiT
sertifikats konfliqtis analizis da marTvis
sferoSi da mediaciaSi.
 sazafxulo praqtikas aSS-s universitetebSi da /an aSS universitetebis studentebTan erTad
saqarTveloSi
 praqtikas qarTul da saerTaSoriso arasamTavrobo organizaciebSi, romlebic muSaoben
aRniSnul Tematikaze.
 praqtikas saxelmwifo organizaciebSi, adgilobriv TemSi,
kerZo firmebSi da sxva
organizaciebsa da struqturebSi.
 kvleviT saqmianobas aqtualuri samecniero an praqtikuli problemis Seswavlis mizniT.
saswavlo da kvleviTi komponentebis Tanafardoba:
konfliqtebis analizi da marTva
Conflict Analysis and Management

samagistro programa

60% swavla, 40% - kvleva.
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swavlebis ena: qarTuli.
yovelwliurad ikiTxeba ramdenime kursi inglisurad mowveuli ucxoeli leqtorebis mier, es kursebi
arCeviTia da maTi warmatebiT gavlis SemTxvevaSi studentebs eZlevaT Sesabamisi krediti.

programis miznebi:
konfliqtis analizis da marTvis samagistro programa momzadebulia aSS jorj meisonis
universitetis konfliqtis analizis da gadaWris institutTan 4 wliani TanamSromlobis Sedegad maTi
uSualo konsultaciebiT da Seesabameba am institutis samagistro programas.
konfliqtebis analizis da marTvis samagistro programis mizania moamzados maRali kvalifikaciis
specialistebi, romlebsac eqneba codna sxvadsxva donis konfliqtebis struqturis, Sinaarsis da
dinamikis ZiriTadi kanonzomierebaTa Sesaxeb. Pprograma moicavs rogorc Teoriul, ise praqtikul
komponentebs, rac saSualebas iZleva programis kursdamTavrebulebs gamoumuSavdeT unar- Cvevebi
sxvadasxva donis konfliqtebis mogvarebis da prevenciisTvis. kursis mizania, moamzados
mkvlevari/praqtikosi, romelsac SeeZleba Tavisi codnis gamoyeneba iseTi konfliqtebis analizis,
mogvarebis da prevenciisTvis, rogoricaa interpersonaluri, interjgufuri, ojaxuri, biznes
konfliqtebi, eTnikuri, religiuri, politikuri Tu saxelmwifoTa Soris konfliqtebi. aRniSnuli
samagistro specialobis kursdamTavrebuls mieniWeba MA (konfliqtis analizis da marTvis sferoSi)
magistris akademiuri xarisxi.
programaze miRebis winapirobebi da wesi
konfliqtologiaSi samagistro programa interdisciplinarulia da masze Cabareba SeuZlia nebismieri
specialobis bakalavrs an 5 wliani umaRlesi ganaTlebis diplomis mqones, romelic gadalaxavs
saxelmwifo samagistro gamocdis minimalur zRvars. Aaucilebelia ucxo enaSi B-1 donis sertifikati.
Mbardeba werilobiTi gamocda konfliqtologiaSi. sagamocdo sakiTxebis gacnoba SesaZlebelia Tsu
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konfliqtologiis institutSi (Tsu, 2 korpusi, oTaxi 240, tel 225 20 95), aseve Tsu-s vebgverdze www.
tsu.ge

Sedegebi:
samagistro kursis gavlis Semdeg kursdamTavrebuli:
 unda flobdes Rrma Teoriul codnas
 unda flobdes konfliqtis kvlevis meTodebs, monacemebis statistikuri
damuSavebis, Sedegebis
analizis da prezentaciis meTodebs;
 unda flobdes konfliqtis mogvarebis alternatul meTodebs.
 SeeZlos mecnieruli Tu praqtikuli kvlevebis damoukideblad Catareba;
 icnobdes Sesabamisi da mosazRvre sferoSi dasaqmebuli organizaciebis saqmianobas da specifikas.
programis







Sedegad ganviTarebuli zogadi kompetenciebi:

ანალიტიკური/კრიტიკული აზროვნების გაღრმავება.
მეცნიერebis eTikis dacvis
გაცნობიერება.
სხვაdasxva sferoebidan miopovebuli masalebis da
შესრულებული კვლევის შედეგების კრიტიკული
გააზრების უნარი.
ინფორმაციის (მონაცემების თუ სიტუაციის) ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბების
უნარი.
განზოგადების უნარის გაღრმავება.
უწყვეტი განათლების (მთელი ცხოვრების განმავლობაში სწავლის) საჭიროების გაცნობიერება.

დარგობრივი კომპეტენცია:
1. ცოდნა და გაცნობიeრება:
 konfliqtebis sferoSi arsebuli codnis თეორიული საფუძვლების დაუფლება.
konfliqtebis analizi da marTva
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Mmimdinare da qrestomatiuli konfliqtebis Sesaxeb informaciis floba.
realuri konfliqtebis analizis unari
კvlevis meTodebis , maT Soris პროგრამათა პაკეტის (SPSS) გამოსაყენებლად საჭირო ცოდნის შეძენა.
konfliqtis analizis da marTvis
კომპლექსური საკითხების გაცნობიერება.

2. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:
 kvlevis masalebis dasamuSaveblad sxvadasxva kvlevis meTodebis გამოყენებით konflqtebis sferoSi
arsebuli ემპირიული masalis დამოუკიდებლად დამუშავების უნარი.
 ფუნდამენტური, ისე პრაქტიკული ხასიათის კვლევის დაგეგმვისა და ჩატარების უნარის შემუშავება.
 konkretuli konfliqtebis analizis safuZvelze rekomendaciebis SemuSavebisTvis saWiro codna da
unar-Cvevebi
3. დასკვნის უნარი:

მასალის დამუშავების შედეგების ანალიზის, განმარტების, ჯეროვანი დასკვნების გაკეთების
შავება.

უნარის შემუ-

Sedegebis miRwevis meTodebi

ლექცია, სემინარი, პრეზენტაცია, SemTxvevebis analizi (Case studies), ლაბორატორიული მუშაობა, გონებრივი
იერიში, როლური თამაშები, treningebi, kvleviTi samuSao, praqtika, სიმულაციები და გამოცდილებითი სწავლააწავლების სხვა მეთოდები.
leqcia:
1.
2.
3.
4.

interaqtiuri leqcia
leqcia prezentacia
dargis specialistis leqcia (mowveviT)
video masalis Cveneba - komentireba
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seminari:
1.
2.
3.
4.
5.

problemebze dafuZnebuli diskusia keisebze muSaoba
situaciur amocanebze muSaoba
audio-video masalis Cveneba - ganxilva
teqstis kiTxva da analizi/interpretacia

vorqSofi
praqtikuli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

roluri TamaSebi
qeisi (praqtikul magaliTebze)
klinikuri praqtika konfliqtis gadaWris alternatuli meTodebis gamoyenebaSi(ACR)
simulaciuri muSaoba
muSaoba audio masalis gamoyenebiT
savarjiSoebze muSaoba
treningebi

saswavlo praqtika
Sefasebis sistema:
I. seminari
1. testi
2. kiTxvari
3. Temis/referatis wera meTvalyureobis qveS
4. Pprezentacia
5. diskusia
konfliqtebis analizi da marTva
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II. Sualeduri gamocda
1. testi
2. zepiri gamocda
3. weriTi gamocda
4. gamocda literaturis gamoyenebiT
5. Treningis da mediaciis sesiis Catareba
III.
1.
2.
3.
4.

daskvniTi gamocda:
testi
zepiri gamocda
weriTi gamocda
gamocda literaturis gamoyenebiT
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I semestri

- Sesavali konfliqtologiaSi (sav)
- konfliqtebis analizi da mogvarebis
alternatiuli gzebi (sav)
- aRmosavluri da dasavluri civilizaciebi
(sav)
- specialuri inglisuri ena (არჩ)
- proeqtis marTva (arCeviTi)
- socialuri fsiqologia (arC)
- kvlevis meTodebi –I (sav)

II semestri -

III
semestri

Sesavali konfliqtologiaSi (sav)
konfliqtebis analizi da gadaWra (sav)
interjgufuri konfliqtebi (არჩ)
konfliqtis globaluri konteqsti (სავ)
kultura da konfliqti (arC)
mediacia (arC)
- kvlevis meTodebi –II (sav)

- spss (sav)
- საერთაშორისო კონფლიქტები (სავ)
-OmSvidobis mSenebloba (sav)
- politikuri konfliqtebis marTva (arC)
– კონფლიქტის ფსიქოლოგიური თოერიები (არჩ)
– ეკონომიკური ფაქოტრების როლი კონფლიქტის
ტრანსფორმაციაში (არჩ)
– konfliqtis prevencia da marTva
saganmanaTleblo sistemaSi (არჩ)
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5
5
5
5
5
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30

5
5
5
5
5
5
5

30

30
5
5
5
5
5
5
5
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IV
semestri

- samagistro Sroma

sul

savaldebulo

30

120

120

da arCeviTi kreditebis gadanawileba
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savaldebulo

arCeviTi

Sesavali konfliqtebSi – 10

specialuri inglisuri ena– 5

konfliqtebis analizi da mogvarebis
alternatiuli gzebi – 10
aRmosavleT da dasavleT
civilizaciebi - 5
ინტერპერსონალური კონფლიქტები – 5

proeqtis marTva – 5

interjgufuri konfliqtebi – 5

konfliqtis globaluri konteqsti – 5

kultura da konfliqti – 5

kvlevis meTodebi – 5

Mმediacia – 5

Spss – 5
საერთაშორისო კონფლიქტები – 5

konfliqtis prevencia da marTva
saganmanaTleblo sistemaSi – 5
politikuri konfliqtebis marTva – 5

OmSvidobis mSenebloba – 5

კონფლიქტის ფსიქოლოგიური თოერიები – 5

programis

socialuri fsiqologia – 5

ეკონომიკა და კონფლიქტის ტრანსფორმაცია –
5

xelmZRvaneli
socialur da politikuri mecnierebaTa fakultetis sruli Pprofesori guguli maRraZe.
dasaqmebis sferoebi
konfliqtebis analizi da marTva
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konfliqtologiis magistrebis dasaqmebis sfero vrcelia: konfliqtologiis magistrebs SeuZliaT
imuSaon yvela sferoSi, sadac mniSvnelovania konfliqtebis prevencia, mogvareba, marTva. maT
warmatebiT SeuZliaT imuSaon
rogorc samTavrobo, ise kerZo organizaciebSi, adgilobriv TemSi,
saswavlo dawesebulebebSi da sxvagan wamoWrili sadao sakiTxebis mosagvareblad, aseve didia maTi
roli sxvadasxva Tanamdebobis mqone muSakTa momzadebaSi saTanado treningebis saSualebiT, raTa maT
SeZlon Tavidan aicilon konfliqturi situaciebi an konfliqtis SemTxvevaSi moagvaron wamoWrili
konfliqtebi molaparakebis da konfliqtis mogvarebis sxva alternatuli meTodebis gamoyenebiT,
riTac mniSvnelovnad umjobesdeba nebismieri dawesebulebis organizaciuli kultura.
Aam
specialobis kursdamTavrebulebs SeuZliaT rogorc saqarTveloSi, ise msoflios sxva qveynebSi
intensiurad iyvnen CarTuli saerTaSoriso konfliqtebis mogvarebasa da prevenciaSi. AamasTan erTad
magistraturaSi xdeba maTi momzadeba samecniero kvleviTi da pedagogiuri saqmianobisaTvis Tavisi
kompetenciis farglebSi.
damatebiTi informacia:
programa moemsaxureba araumetes 20 students.
programaSi monawile akademiuri personali:
 sruli profesori – guguli maRraZe
 sruli profesori – nodar belqania
 asocirebuli profesori – rezo jorbenaZe
 asocirebuli profesori – ani qitiaSvili
 asistent profesori – medea despotaSvili
 asistent profesori – lia CxikviSvili
 asistent profesori – nino qajaia
 asistent profesori –laSa tuRuSi
 enebis centris maswavlebeli - darejan afciauri
programis analogebi:
George Mason University (USA) – http://icar.gmu.edu/
konfliqtebis analizi da marTva
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American University (USA) - http://www.american.edu/sis/programs/MA-IPCR-and-Teaching.cfm
Maryland University (USA) http://www.inform.umd.edu/EdRes/Topic/Diversity/Response/UM/articles/out.html
Harvard University(USA) - http://www.pon.harvard.edu/category/dispute-resolution-directory/
Johns Hopkins University(USA) - http://www.sais-jhu.edu/academics/functional-studies/conflict-management/courses.htm
University of Denver (USA) - http://www.du.edu/con-res/grad_program/index.html
programis materialur – teqnikuri baza:
konfliqtebis analizisa da marTvis samagistro programas (konfliqtologiis instituts) ekuTvnis:
 240-e samuSao oTaxi, romelSi tardeba saleqcio kursebi magistrebTan da mecadineobebi
doqtorantebTan. aRniSnul oTaxSi arsebuli inventari, warmoadgens programis xelmZRvanelis guguli maRraZis – sakuTrebas.
 239-e auditoria, romelic datvirTuli magistrebis saswavlo cxriliT. oTaxSi arsebuli
inventari ekuTvnis universitets.
(aSS saxelmwifo departamentis da aSS saerTaSoriso ganviTarebis saagentos grantebis Sesabamisad
Tsu-s bazaze Seqmnili
mediaciis klinikisTvis gamoyofili iqna oTaxebi 237 da 236, romlebic
droebiT pirvel korpusis remontTan dakavSirebiT gadaeca Tsu-s departamentebs, amitom mediaciis
sakiTxebTan dakavSirebuli samuSao seansebi da treningebi tardeba SezRudulad 239 da 240 e
oTaxebSi ).

Kkonfliqtologiis instituts aqvs universitetis mier gadmocemuli :
 ori kompiuteri
aseve, sxvadasxva dros saerTaSoriso grantebiT mopovebuli:
 xuTi kompiuteri (maT Soris 2 DdReisaTvis aRar funqcionirebs)
 erTi faqsi
 erTi qseroqsi
 erTi printeri
konfliqtebis analizi da marTva
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aseve, gvaqvs ucxour universitetebTan TanamSromlobiT mopovebuli wignebi, romlis safuZvelzec
Seiqmna konfliqtebis TemasTan dakavSirebuli inglisurenovani mini biblioTeka. biblioTekaSi aseve
Tavmoyrilia qarTul da rusul enaze arsebuli yvela ZiriTadi masala, rac saWiroa sabakalavro,
samagistro da sadoqtoro programebisaTvis.

ZiriTadi kursebis Sinaarsi
Sesavali konfliqtologiaSi (savaldebulo, 10 krediti)
K
kursis mizania ori semestris manZilze konfliqtebis marTvis specialobis magistraturis studentebs
gaacnos konfliqtis buneba, struqtura, konfliqtis mimdinareobis dinamika, konfliqtis eskalaciadeeskalaciis, prevenciis da konfliqtis transformaciis procesebi da am sakiTxebTan dakavSirebuli
Tanamedrove midgomebi.
kursis swavleba mimdinareobs leqcia seminarebis saxiT, igi mniSvnelovanwiladaa orientirebuli
studentTa damoukidebel muSaobaze, moicavs diskusiebs da
masSi gaTvaliswinebulia praqtikuli
proeqtebis Sesruleba, rac studentebs daexmarebaT momavali saqmianobis ukeT warmarTvaSi. G
kursis Seswavlis procesSi codnis SeZenis ZiriTadi pirobaa saleqcio (interaqciuli), praqtikuli
da saseminaro muSaoba.
K
konfliqtebis fsiqologiuri Teoriebi (arCeviTi, 5 krediti)
kursi
gankuTvnilia
konfliqtebis
marTvis
specialobiT
magistris
xarisxis
maZiebeli
studentebisaTvis. Kkursis mizania studentebs gaacnos is fsiqologiuri Teoriebi, romlebic miznad
isaxaven konfliqtis warmoSobis mizezebis axsnas. Nnavaraudevia, rom aRniSnuli Teoriebis codna
xels Seuwyobs konfliqtebis bunebis gagebas.
kursis msvlelobisas ganxiluli iqneba am sferoSi arsebuli K
K
1)konfliqtis bazisuri fsiqologiuri Teoriebi:
konfliqtebis analizi da marTva
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1. konfliqtis fsiqodinamikuri Teoria
2. velis Teoria
3. adamianuri urTierTobis Teoria da konfliqtebis stili
4. socialuri gacvlis Teoria da eqsperimentuli TamaSis kvlevebi.
2) konfliqtis Tanamedrove Teoriebi
1. perspeqtivebi da Teoriebi. Kkognituri da interaqcionalisturi perspeqtivebi.
2. Tanamedrove kognituri Teoriebi: verbaluri agresiis Teoria, atribuciis Teoria, socialuri
Teoria.
3. Tanamedrove
interaqcionalisturi
Teoriebi:
mniSvnelobis
koordinirebuli
marTva;
konfrontaciis epizodebis Teoria; konfliqtis urTierTmigebis Teoria.

interjgufuri konfliqtebi (arCeviTi, 5 krediti)

kursi miznad isaxavs jgufSi mimdinare procesebis ganxilvas; jgufis dinamikisa da jgufTaSorisi
urTierTobebis WrilSi konfliqtis wyaroebisa da winapirobebis Seswavlas; socialuri kogniciis
mniSvnelobas sxva jgufis aRqmaSi da socialuri samarTalis gagebaSi.
Kkursi miznad isaxavs gaacnos studentebs is garegani pirobebi da TviT jgufisaTvis damaxasiaTebeli
Taviseburebebi, romlebic xels uwyoben jgufebs Soris konfliqtis gamowvevas. Ggarda amisa, kursi
miznad isaxavs socialuri klasebs da rasebs Soris konfliqtebis gamomwvevi mizezebis gacnobas.
Nnavaraudevia, rom aRniSnuli sakiTxebis codna xels Seuwyobs jgufebs Soris konfliqtis prevencias
da Tu konfliqti warmoiqmneba mis mogvarebas.

konfliqtebis analizi da mogvarebis alternatu.li gzebi (savaldebulo, 10 krediti)
kursi laboratoriulia da simulaciebze iqneba agebuli. es niSnavs rom studentebs SeeZlebaT
gamoiyenon konfliqtebis gadasaWrelad saWiro teqnikebi realur situaciebsa da
droSi.
kursi
miznad isaxavs
studentebs gaacnos sxvasaxvsa gzebi da ganuviTaros unarebi, romlebic saWiroa
konfliqtebis analizi da marTva
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konfliqtebis efeqturad gasaanalizeblad, gasagebad da gadasaWrelad.
radgan klasi akademiuri
iqneba
studentebis mier daSvebuli Secdomebi ar avnebs monawileebs. Tumca rogorc realur
situaciaSi maT SeeZlebaT ganicadon emociebi, rac maTma gauazrebelma an arasworma moqmedebebma
SeiZleba gamoiwvios. ZiriTadi aqcenti gakeTdeba ara problemis Teoriul gadaWrasa da situaciis
gagebaze, aramed Tu rogor gaarTmeven studentebi Tavs sxvadasxva problemur situaciebs. ra Tqma
unda am problemebis gadasaWrelad
saWiro iqneba Teoriiuli codnis
da saWiro teqnikebis
gaerTieneba, personaluri unarebisa da resursebis mobilizacia.
am kursis farglebSi studentebi Seiswavlian da gavarjiSdebian konfliqtis marTvis iseT teqnikebSi,
rogoricaa mediacia, Suamavloba, fasilitacia, arbitracia.

omi, Zaladoba da konfliqtebis gadaWra (arCeviTi, 5 krediti)
kursis mizania studentebs gaacnos Zaladobrivi konfliqtebis Sesaxeb
arsebuli Teoriuli da
empiriuli literatura, konfliqtebis
warmoSobis mizezebi
da pirobebi.
ZiriTad gamoiyofa
Zaladovrivi konfliqtebis integrirebuli Teoria. igi gamoiyeneba rogorc safuZveli Zaladobrivi
konfliqtebis gansaxilvelad - konfliqtebis nebismier doneze, iseTi konfliqtis gaTvaliswinebiTac,
rogoricaa civi omis Semdegi Zaladobrivi eTnikuri konfliqtebi.

konfliqtis globaluri konteqsti savaldebulo, 5 krediti)
მ ა გ ი ს ტრა ტური ს ს ტუდე ნ ტე ბ მ ა უნ და გ ა ა ნ ა ლი ზონ მ ს ოფლი ოს ს ხ ვ ა და ვ ს ხ ვ ა ქ ვ ე ყ ნ ე ბ შ ი ძ ვ ე ლი
– ქ რე ს ტომ ა თი ული და მ ი დი ნ ა რე კ ონ ფლი ქ ტე ბ ი . შ ე ი ს წ ა ვ ლონ კ ონ ფლი ქ ტი ს წ ა მ ოშ ობ ი ს
მ ი ზე ზე ბ ი და წ ყ ა როე ბ ი , გ ა რე მ ო ფა ქ ტორე ბ ი , როგ როი ც ა რი ს : კ ულტურული გ ა ნ ს ხ ვ ა ვ ე ბ ე ბ ი ,
ე კ ონ ომ ი კ ური კ რი ზი ს ე ბ ი , გ ე ნ ოც ი დი , რე ლი გ ი ური და ე თნ ი კ ური ბ რძ ოლე ბ ი , გ ა რე მ ოს
რე ს ურს ე ბ ი ს ი მ წ ი რე , გ ე ნ დე რული გ ა ნ ს ხ ვ ა ვ ე ბ ე ბ ი , ჩ რდი ლოე თი ს და ს ა მ ხ რე თი ს ა რა თა ნ ა ბ რობ ა
და
გ ლობ ა ლური კ ონ ტე ქ ს ტი ს sxva კ ომ პ ონ ე ნ ტე ბ ი .

კულტურა და კონფლიქტი (5 კრედიტი, არჩევითი)
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კურსი მიზნად ისახავს კონფლიქტის ძირითადი ასპექტების განხილვას კულტურალური ფაqტორების ჭრილში.
კურსი ეყრდნობა თოერიულ მასალას კონფლიქტის დინამიკის, კულტურის ფსიქოლოგიის და მისი როლის
შესახებ კონფლიქტის ანალიზსა და მოგვარებაში. კურსი მოიცავს პრაქტიკული მაგალითების განხილვას, რომლის
მიხედვითაც კურსის მონაწილეები შიესწავლიან კულტურის როლს კონფლიქტის გაანალიზებასა და მისი
მოგვარების გზების დაგეგმვაში.

politikuri konfliqtebis marTva (arCeviTi, 5 krediti)
kursis mizania studentma gaicnos da daeuflos politikuri konfliqtebis marTvis Teoriul da
empiriuli masalas.
kursis msvlelobisas ganxiluli iqneba am sferoSi arsebuli Tanamedrove
midgomebi: Teoriebi, konkretuli meTodebi da modelebi. kursi Sedgeba Semdegi ZiriTadi sakiTxisagan.:
politikuri konfliqtebis arsi.
politikuri konfliqtebis saxeebi da tipebi. politikuri
konfliqtebis dinamika – eskalacia da deeskalacia.
konfliqtSi ZieriTad qcebiTi strategiebi.
Zalauflebisa da konfliqtis urTierTmimarTwebebi.
politikuri konfliqtebis mogvarebis gzebi
gardamaval periodSi, politikuri konfliqtebisas gadawyvetilebebis miRebis gzebi. kursi
dafuZnebulia Sesabamis originalur literaturaze da sakiTxav masalaze.
socialuri fsiqologia.

socialuri fsiqologia (arCeviTi, 5 krediti)
ს ოც ი ა ლური ფს ი ქ ოლოგ ი ი ს კ ურს ი ს მ ი ზა ნ ი ა მ ი ა წ ოდოს მ ა გ ი ს ტრა ნ ტე ბ ს ს ა ბ ა ზო ც ოდნ ა
ს ოც ი ა ლურ
-ფს ი ქ ოლოგ ი ური
ურთი ე რთობ ე ბ ი ს
შესა ხებ,
რა ც
კ ონ ფლი ქ ტე ბ ი ს
ა რმ ოც ე ნ ე ბ ი ს ა
და
დი ნ ა მ ი კ ი ს
შ ე ფა ს ე ბ ი ს ა
და
მ ა რთვ ი ს
თე ორი ულ ს ა ფუძ ვ ე ლს
შ ე ა დგ ე ნ ს .

იnterpersonaluri konfliqtebi (5krediti, savaldebulo)
კურსი სტუდენტებს გააცნობს ინტერპერსონალური კონფლიქტის ფსიქოლოგიის ბაზისურ პრინციპებს; მიღებული
ცოდნის საფუძველზე სტუდენტებს განუვითარდებათ ინტერპერსონალური კონფლიქტების ბუნების კრიტიკული
ანალიზის და მათი მოგვარების უნარი;მ ი ღე ბ ული ც ოდნ ი ს ს ა ფუძ ვ ე ლზე ს ტუდე ნ ტე ბ ს
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გა
და
გა
და

ნ უვ ი თა რდე ბ ა თ ი ნ ტე რპ ე რს ონ ა ლური კ ონ ფლი ქ ტე ბ ი ს ბ უნ ე ბ ი ს კ რი ტი კ ული ა ნ ა ლი ზი ს
მ ა თი მ ოგ ვ ა რე ბ ი ს უნ ა რი ; ს ტუდე ნ ტს გ ა ნ უვ ი თა რდე ბ ა ც ოდნ ი ს პ რა ქ ტი კ ა შ ი
მ ოყ ე ნ ე ბ ი ს უნ ა რი ; დროი ს და გ ე გ მ ვ ი ს , ჯგ უფშ ი მ უშ ა ობ ი ს , ი ნ ფორმ ა ც ი ი ს მ ოძ ი ე ბ ი ს ა
და მ უშ ა ვ ე ბ ი ს უნ ა რი ; პ რე ზე ნ ტა ც ი ი ს უნ ა რი .

kvlevis meTodebi I და II (savaldebulo, 10 krediti)
kursis mizania studentebs gaacnos socialuri kvlevis meTodebi da maTi mniSvnelovnoba monacemebis
Segrovebasa da analizisaTvis.
kursi fokusirebuli iqneba socialur mecnierebebSi arsebul
sxvadasxva
raodenobriv da Tvisobriv meTodebze. studentebs saSualeba eqnebaT
gavarjiSdnen
sakvlev
problemasTan
adeqvaturi teqnikebis
SerCevasa da gamoyenebaSi. teqnikebi ganxiluli
iqneba Sesabamisi epistemologiur tradiciebis farglebSi. amdenad, studentebs saSualeba miecemaT
Tavad moawyon qsperimentuli kvlevebi, dagegmon gamokiTxvebi, moaxdinon qeisebis analizi, sxvadasxva
literaturis kontentanalizi, gaecnen da gamoiyenon eTnografiuli meTodebi, zepiri istoriebi da
sxva.
M
kvlevis meTodebi SPSS (savaldebulo, 5 krediti)
meore semestrSi kvlevis meTodebSi Seiswavleba SPSS . es kursi miznad isaxavs raodenobrivi kvlevis
Sedegebis statistikuri damuSavebisa da analizis swavlebas. kursi efuZneba ZiriTadi statistikuri
testebis ganxilvas, maT gamoyenebas praqtikuli monacemebis damuSavebisas.

mSvidobis mSenebloba (savaldebulo, 5 krediti)
kursi dawvrilebiT mimoixilavs
sxvadasxva sakiTxebs mSvidobasa da konfliqtebTan mimarTebaSi,
rogorebicaa ZaladobiTi konfliqti, msoflio wyobis feministuri kritika, siRaribe da ekonomikuri
problemebi, ekologiuri degradacia. aseve, Seswavlili iqneba
sxvadasxva strategiebi romelebic
mniSvnelovania mSvidobis dasamyareblad da konfliqtebis gadasaWrelad 21 saukunis sazogadoebis
sxvadasxva doneze.
am strategiebs Sorisaa saTemo organiezaciebis xelSewyoba, araZaladoba,
ierarqiuli socialuri wyobis transformacia da ekologiuri balansi. mSvidobis SenarCuebis,
konfliqtebis analizi da marTva
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NmSeneblobisa da damyarebis sakiTxebi ganxiluli iqneba sxvadasxva midgomebTan mimarTebaSi. aseve
ganxiluli iqneba Tu yvela am startegiebis gaerTianebas ra mniSvneloba aqvs mSvidobiani msoflios
mSeneblobaSi.

aRmosavluri da dasavluri civilizaciebi(savaldebulo, 5 krediti)
kursis mizania studentebs gamoumuSaos aRmosavluri da dasavluri civilizaciebis religiuri,
politikuri da arqetipul-fsiqologiuri safuZvlebis analizis da maT Soris istoriulad
Camoyalibebuli gansxvavebebis danaxvis unari.
kultura da civilizacia istoriul periodSi aRmosavleTidan dasavleTisken viTardeboda.
ganviTarebis am gzaze kulturis da civilizaciis Zveli formebidan axali iqmneboda, rac aZnelebda
Zvelsa da axals Soris mSvidobian Tanaarsebobas da xSirad omebis mozezi xdeboda. aRmosavleTi
ZiriTadad religiebis da spiritualuri sibrZnis samSobloa, evropam sazogadoebis mZlavr
samarTlebriv-politikur ganviTarebas Cauyara safuZveli, xolo amerikis kontinentze arnaxuli
ganviTareba hpova sabazro ekonomikam. am sami didi regionis gansxvavebuli aqcentebi mravali
faqtoriTaa ganpirobebuli, romelTa Soris arc Tu umniSvneloa arqetipul fsiqologiuri
gansxvavebani. urTierTgansxvavebaTa Seswavla da gaTvaliswineba Tavidan agvacilebs civilizaciaTa
Sejaxebas da urTierTgagebis aucilebeli winapirobaa.
mediacia (5 krediti, arCeviTi)

კურსის მიზანია, მაგისტრატური სტუდენტებისტვის კვალიფიციური ცოდნის მიწოდება შუამავლობის (მედიაციის)
თეორიული და პრაქტიკული საფუძვლების შესახებ. სასწავლო კურსის ფარგლებში სტუდენტი გაეცნობა მედიაციის
სხვადასხვა მიდგომებს, დაეუფლება პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს შუამავლობის პროცესის ჩასატარებლად და შეიძენს
ცოდნას, იმ პროცესების შესახებ, რომლებიც აუცილებელია მედიაციის წარმართვისთვის.

inglisuri ena( specialuri miznebisTvis, 5 krediti, arCeviTi)
konfliqtebis analizi da marTva
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kursi ganxilulia rogorc damateba bazisuri inglisuri enis kursisaTvis. misi mizania specialuri
teqstebis da savarjiSoebis gamoyenebiT studentebma Seiswavlon inglisuri terminologia, rac
saWiroa konfliqtebis analizis da mogvarebis sferoSi muSaobisTvis.

konfliqtis prevencia da marTva saganmanaTleblo sistemaSi (arCeviTi, 5 krediti)
kursis farglebSi studentebi Seiswavlian saganmanaTlebo sistemaSi (ZiriTadad skolaSi) SesaZlo
konfliqtebis warmoSobis, maTi mogvarebis da Tavidan acilebis sakiTxebs. ganxilulia usafrTxo
skolis Sinaarsi, komponentebi, konfliqtis mogvarebis xerxebi. gansakuTrebuli yuradreba eqceva
tolebs Soris mediaciis gamoyenebas, aseve araZaladobrivi qcevis motivaciis Seqmnas moswavleebSi.
kursi aseve moicavs skolis sxvadasxva safexurze konfliqtis mogvarebis da prevenciisaTvis
relevanturi programebis Sedgenis da ganxorcielebis sakiTxebs.

saerTaSoriso konfliqtebi(savaldebulo, 5 krediti)
kursis mizania magistraturis studentebisaTvis saerTaSoriso konfliqtbeis istoriisa da praqtikis
gacnoba, konkretuli qveynebis magaliTebis ganxilva, Teoriuli masaliT codnis gamyareba.

ekonomikuri faqtorebis roli konfliqtebis transformaciaSi(arCeviTi, 5 krediti)
კურსის მიზანია მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის კვალიფიციური ცოდნის და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შეძენა
კონფლიქტების ანალიზის, და მათი ალტერნატიული გზებით მოგვარების სფეროში, რაც გულისხმობს ეკონომიკური
ფაქტორების გამოყენებით კონფლიქტის ტრანსფორმაციის ხერხების შესწავლას. სემესტრის განმავლობაში სტუდენტები
შეისწავლიან კონფლიქტების მოგვარების ალტერნატიულ მეთოდს.

სასწავლო გეგმა
ფაკულტეტი: სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა
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ინსტიტუტი / დეპარტამენტი / კათედრა / მიმართულება: ფსიქოლოგია
სასწავლო პროგრამის სახელწოდება: კონფლიქტის ანალიზი და მართვა
სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა
სასწავლო პროგრამის ხელმძღვანელი / კოორდინატორი: გუგული მაღრაძე, სრული პროფესორი
აკადემიური საბჭოს მიერ სასწავლო პროგრამის დამტკიცების თარიღი, დადგენილების ნომერი: 2011 წლის 29 ივნისი,
N57 დადგენილება
სასწავლო პროგრამის ამოქმედების თარიღი (სასწავლო წელი): 2011-2012 სასწავლო წელი

პროგრამის სტრუქტურა
120 კრედიტი (ECTS)

1 შესავალი კონფლიქტოლოგიაში, I
2 შესავალი კონფლიქტოლოგიაში, II

5
5

5
3 აღმოსავლეთის და დასავლეთის
ცივილიზაციები
5
4 კონფლიქტების ანალიზი და
მოგვარების გზები, I
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სწავლების
სემეტრი

ლექტორი/ლექტორები

გაზაფხული

საგანზე დაშვების
წინაპირობა

შემოდგომა

დასკვნითი გამოცდის
ჩაბარება

დასკვნითი გამოცდის
მომზადება

შუალედური
გამოცდის/გამოცდების
მომზადება

ლექცია–
პრაქტიკუმებისათვის
მომზადება

სტუდენტის დამოუკიდებელი
მუშაობის საათები
სემესტრში

სამუშაო
ჯგუფი /
პრაქტიკუმი

კო
დი

სტუდენტის
საკონტაქტო
მუშაობის
საათები
სემესტრში

ლექცია

სასწავლო კურსის დასახელება

კრედიტების რაოდენობა
ECTS

სავალდებულო კურსები– 70 კრედიტი (ECTS) + არჩევითი 20 კრედიტი (ECTS)+სამაგისტრო ნაშრომი/პროექტი 30 კრედიტი (ECTS)

წინაპირობის გარეშე
შესავალი
კონფლიქტოლოგიაში, I



3

წინაპირობის გარეშე



ნოდარ ბელქანია

3

წინაპირობის გარეშე



რევაზ ჯორბენაძე

30

30

29

12

24

3

30

30

29

12

24

3

30

30

65

32

20

30

15

55

4

9

გუგული მაღრაძე


გუგული მაღრაძე

20
5 კონფლიქტების ანალიზი და
მოგვარების გზები, II

5

6 მშვიდობის მშენებლობა

30

15

55

4

9

3

5

30

30

46

4

12

3

7 ინტერპერსონალური
კონფლიქტები
8 პოლიტიკური კონფლიქტების
მართვა

5

15

30

64

4

9

3

5

30

15

64

4

9

3

9

5

15

30

64

4

9

3

საერთაშორისო კონფლიქტები

არჩევითი საგანი

5

10

არჩევითი საგანი

5

11

არჩევითი საგანი

5

12
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