
საქართველოს უნივერსიტეტი გამორჩეულია უმაღლესი ხარისხის, მომთხოვნი საგანმანათლებლო 
პროცესითა და ისეთი ტიპის თანამედროვე ინფრასტრუქტურით, რომელშიც ადამიანი ხარისხიან 
განათლებასთან ერთად პრაქტიკულ უნარებსაც ეუფლება. სწორედ ამიტომ, საქართველოს 
უნივერსიტეტი ცნობილია, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული უნივერსიტეტი, რომლის 
კურსდამთავრებული დასაქმების რეალური პერსპექტივით არის უზრუნველყოფილი. საქართველოს 
უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები ლაღად და მყარად გრძნობენ თავს კონკურენტულ გარემოში. 

უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი წარმოადგენს მაღალკვალიფიციურ, კრეატიულ და 
ენთუზიაზმით აღსავსე პროფესიონალებისაგან შემდგარ გუნდს, რომელიც მზად არის აღზარდოს 
აუცილებელი ცოდნით, უნარებითა და ღირებულებებით აღჭურვილი ადამიანი. მნიშვნელოვანია, რომ 
უნივერსიტეტში არსებულ მულტიკულტურულ გარემოში ყალიბდება ჰუმანური ღირებულებების მქონე 
მოაზროვნე, განათლებული პიროვნება, რომელიც თავისუფლად უმკლავდება დღევანდელ სამყაროში 
არსებულ გამოწვევებს. 

საქართველოს უნივერსიტეტი ერთ-ერთი წამყვანი უნივერსიტეტია, რომლის მიზანი თითოეული 
სტუდენტის პიროვნული განვითარება და მისი, როგორც მაღალი დონის პროფესიონალის  
ჩამოყალიბებაა. სწორედ ამიტომ, ჩვენი კურსდამთავრებული მოთხოვნადია თანამედროვე შრომით 
ბაზარზე, რასაც მათი დასაქმების უმაღლესი სტატისტიკური მაჩვენებელი ადასტურებს. 
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რესურსები 

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

UGTV სტუდია 

UGTV 
UG TV

მედიაცენტრი 

საერთაშორისო 
პოლიტიკის 
ანალიტიკური ცენტრი

UG PR Consulting
ფსიქოლოგიური 
მომსახურებისა და 
ანალიტიკის ცენტრიეთნიკურობისა და 

მულტიკულტურალიზმის 
შესწავლის ბიბლიოთეკა 
და რესურს ცენტრი 



პროგრამები

 

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტებს დაეუფლონ 
მსოფლიო მნიშვნელობის მოვლენებს, საკითხებსა და სტრატეგიებს. სკოლის 
ძირითადი მიზანია, სოციალური მეცნიერებების გაგება, შეცნობა და გაანალიზება. 
ყველა შეთავზებული საგანი საერთაშორისო გამოცდილებაზეა დაფუძნებული, 
სასწავლო პროცესში  გამოიყენება   უახლესი    აუდიო-ვიდეო  მასალები  და  
ტექნიკური აღჭურვილობა, ფუნქციონირებს მედიაცენტრი  და ტელესტუდია, რაც 
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას უზრუნველყოფს. 

ლექციებს უძღვებიან მაღალკვალიფიური პოლიტოლოგები, ჟურნალისტები, 
დიპლომატები, ფსიქოლოგები და საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროს 
კომპეტენტური წარმომადგენლები, პროგრამის კომპონენტის მრავალფეროვნება და 
მასში სოციოლოგიის, საერთაშორისო სამართლისა თუ ეკონომიკის ინტეგრირება 
უზრუნველყოფს სტუდენტის მრავალმხრივ განვითარებას.

გახდი პოზიტიური ცვლილების ძალამარიამ ბაიდოშვილი - სოციალურ 
მეცნიერებათა სკოლის 
საზოგადოებასთან ურთიერთობის 
პროგრამის კურსდამთავრებული 

საქართველოს უნივერსიტეტი პირველ 
რიგში იყო გამოცდილება, 
დამოუკიდებლად მოქმედების, საკუთარი 
შესაძლებლობების და პასუხისმგებლობის 
გაანალიზების პირველი ნაბიჯები.  აქ 
მივხვდი, რომ ყველანაირი სირთულის 
გადალახვა შეიძლება და ეს მხოლოდ 
ჩვენზეა დამოკიდეული. არ არსებობს 
ხელის შემშლელი გარემო პირობები, 
ყველაფერს ჩვენი დამოკიდებულება 
განაპირობებს. 

დღეს მე საზოგადოებასთან ურთიერთობის 
პრაქტიკოსი ვარ, მაქვს დიდი გეგმები და 
მიზნები. საქართველოს უნივერსიტეტი და 
სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ჩემთვის 
წარმატებული საწყისი ეტაპი იყო, მიხარია 
რომ სწორედ ეს უნივერსიტეტი 
დავამთავრე.

საბაკალავრო

პოლიტიკის მეცნიერებები 

სტრატეგიული კომუნიკაციები (ინგ)

ჟურნალისტიკა 

საზოგადოებასთან ურთიერთობა

საერთაშორისო  ურთიერთობები 

ფსიქოლოგია

სამაგისტრო

გამოყენებითი ფსიქოლოგია 

საერთაშორისო ურთიერთობები 

რეკლამა და საზოგადოებასთან 
ურთიერთობა 

სადოქტორო

პოლიტიკის მეცნიერებები 

მასობრივი კომუნიკაცია 


