ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ დ პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
სამაგისტრო პროგრამა „ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება“
კურიკულუმი

საგანმანათლებლო პროგრამის შინაარსი

ა) პროგრამის სახელწოდება: organizaciis ganviTareba da konsultireba

Organization Development and Consulting
ბ) მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: organizaciis ganviTarebis magistri
Master of Social sciences in Organization Development and Consulting
გ) პროგრამის მოცულობა კრედიტებით – 120 კრ
დ) სწავლების ენა – ქართული;
ე) საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის კომპტენციების გამომუშავებასა და დასაქმების სფეროს
განსაზღვრაზე.


mizani – kursdamTavrebulebi Sesabamis unar-Cvevebs SeiZenen kompetenciaTa sam urTierTmonaTesave sferoSi:

(1) individualuri kompetencia: TviTSemecneba, profesiuli Qqceva, eTika, gansakuTrebuli individualuri resursebis,
sakonsultacio saqmianobisaTvis mniSvnelovani Tvisebebis, sakuTari rolisa da funqciebis Secnoba/ganviTareba.
(2) socialuri kompetencia:
reagirebisaTvis.

unar-Cvevebis ganviTareba kritikul situaciebSi Sesabamisi, profesiuli da avTenturi

(3) kognituri kompetencia: Teoriuli safuZvlebi adamianis xatis, pirovnebis Teoriebis, organizaciis Teoriebis, socialuri,
saswavlo da sakonsultacio procesebis Sesaxeb.
(4) teqnikuri kompetencia: koncefciebi, meTodebi, dagegmvis praqtikuli teqnika, organizaciebSi procesualur cvlilebaTa
ganxorcieleba da maTi evaluacia.
(5) praqtikuli kompetencia: proeqtis menejmenti, gamocdilebaze dafuZnebuli swavleba da gamocdilebis gacvla studentebs
intervenciul unar-Cvevebs gamoumuSavebs, raTa maT strategiebis praqtikuli ganxorcieleba, aseve konkretul situaciebSi meTodebisa
da teqnikis modificireba SeZlon.

savaraudo sakvlevi Tematika:


organizaciis ganviTarebis fazebi;



organizaciaSi kvlevis dagegmva da Catareba;



mmarTvelobis stili organizaciaSi;



jgufuri dinamika organizaciaSi;



konfliqtebi organizaciaSi;



personalis roli organizaciaSi;



efeqturi komunikaciis mniSvneloba organizaciisaTvis;



proeqtis menejmenti.

ვ) პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
nebismieri specialobis bakalavris diplomi. sasurvelia, Tumca savaldebulo ar aris samuSao gamocdilebis qona. Ggermanuli an
inglisuri enis codna B1 doneze. sauniversiteto gamocda specialobaSi, gasaubreba. sxva winapiroba programas ar aqvs.

ზ) სწავლის შედეგი;
programis Sedegi:

1.ცოდნა და გაცნობიერება:
სტუდენტები მიიღებენ ცოდნას აღნიშნულ საგანებში და კურსი დაეხმარება მათ გააცნობიერონ მასში არსებული პრობლემები.

2. ცოდნის პრაქტიკაში გაცნობიერების უნარი:


organizaciis ganviTarebis sferoSi damoukidebeli samuSaoebis Catareba;



arsebuli codnis gafarToeba da axali sakonsultacio meTodebis Seqmna;.



situaciis damoukideblad gaanalizeba, efeqturi gadawyvetilebebis

miReba da problemis gadaWra.

დასკვნის უნარი:
სტუდენტები შეძლებენ პროგრამით გათვალისწინებული საგნების შესწავლისას გამოიმუშაონ დასკვნის უნარი.

komunikaciis unari: arsebuli da axali codnis urTierTmimarTebis dasabuTebulad da naTlad warmoCena. aseve, saerTaSoriso
samecniero diskursSi monawileoba.
swavlis unari: uaxles miRwevebze damyarebuli codnidan gamomdinare axali ideebis ganviTarebis mzaoba swavlisa da profesiuli
saqmianobis procesSi.
Rirebulebebi:


profesiuli eTikis normebis dacva;



gansxvavebebisa da kulturuli mravalferovnebis dafaseba da pativiscema;



sxva kulturis warmomadgenlebTan warmatebuli komunikaciisTvis interpersonaluri kompetenciebis floba;



organizaciis ganviTarebisaTvis aucilebeli inovaciis – organozaciis ganviTarebisa da konsultirebis danergva saqarTveloSi.

თ) სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები;
წიგნზე მუშაობის გზით. მასალის მიწოდება ახსნა–განმარტებით; დემონსტრირების სახით; წერითი მუშაობის მეთოდით,
როლური და სიტუაციური თამაშებით; შემთხვევის ანალიზით (case study); გუნდური მუშაობით; დისკუსიით;
პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლებით;

ი) სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა;
(A) 91 -100 ფრიადი
(B) 81 -90 ძალიან კარგი
(C) 71 -80 კარგი
(D) 61 -70 დამაკმაყოფილებელი
(E) 51 - 60 საკმარისი
(FX) 41 - 50 ვერ ჩააბარა, სტუდენტს ეძლევა საბოლოო გამოცდის ერთხელ გადაბარების უფლება
(F) 0 – 40 ჩაიჭრა, სტუდენტმა კრედიტის მიღებისთვის თავიდან უნდა გაიაროს კურსი

კ) სასწავლო გეგმა, სწავლების ორგანიზების თავისებურებების მითითებით.
სასწავლო კურსის დასახელება

სასწავლო კურსის

საკონტაქტო/

ლექტორი/

კრედიტების

სტატუსი:

დამოუკიდებე
ლი მუშაობის

ლექტორები

საერთო

სავალდებულო,

№

არჩევითი

საათების
რაოდენობა

I

ორგანიზაციის თეორია I

სავალდ.

30/95

ნ. ბელქანია

2.

საკონსულტაციო საუბრები, Coaching 1

სავალდ.

45/80

ე. ბერგნერი

3.

ჯგუფის დინამიკა

სავალდ.

30/95

რ. ჯორბენაძე

5

4.

სოციალური კონფლიქტები I

სავალდ.

45/80

ფ. გლაზლი

5

5.

სოციალური კონფლიქტები II

სავალდ.

45/80

ფ. გლაზლი

6.

ინტერპერსონალური კომუნიკაციის

სავალდ.

30/95

ნ. ბელქანია

7.

ბიოგრაფიკა

არჩევითი

30/95

ნ. ბელქანია

8.

საწარმოს ეკონომიკის საფუძვლები

არჩევითი

30/95

ჯ. ჯანჯღავა

9.

ორგანიზაციის თეორია II

სავალდ.

30/95

თ. თაბუაშვილი

10.

ორგანიზაციის განვითარება I

სავალდ.

45/80

ო. მარტინი

11.

ორგანიზაციის განვითარება II

სავალდ.

45/80

ე. გიდელი

5
5

5
5

5

5
5
5
5

12.

საკონსულტაციო საუბრები, Coaching 2

13.

ორგანიზაციის კონსულტირება

სავალდ.

45/80

ე. ბერგნერი

არჩევითი

45/80

ი. ბიკერკი

სავალდ.

30/95

ი. ფრუიძე

არაკომერციულ ორგანიზაციებში

14.

პროექტის ციკლის მართვა

სემესტრები

რაოდენობა

1.

ფსიქოლოგია

კრედიტების განაწილება

5
5
5

II

III

IV

15.

მეცნიერული მუშაობის მეთოდები

სავალდ.

30/95

თ.
ქართლელიშვილი

16.

ბაზარზე ორიენტირებული

არჩევითი

45/80

გ. კარნერი

სავალდ.

30/95

თ. მანაგაძე

ორგანიზაციის განვითარება

17.

ადამიანური რესურსების განვითარება

18.

კონსულტირების ფილოსოფიური და

5

5

5
სავალდ.

30/95

ნ. ბელქანია

ეთიკური საფუძვლები

5

19.

SPSS

არჩევითი

30/95

მ. დესპოტაშვილი

5

20.

ლიდერობა

არჩევითი

45/80

კ. ჰერინგი

5

21.

თაისუფალი კრედიტი

22.

სამაგისტრო ნაშრომი

23. სულ:

10
სავალდ.

30

140

30

35

45

30

