
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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სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტებს დაეუფლონ მსოფლიო 
მნიშვნელობის მოვლენებს, საკითხებსა და სტრატეგიებს. სკოლის ძირითადი მიზანია, სოციალური 
მეცნიერებების გაგება, შეცნობა და გაანალიზება. ყველა შეთავაზებული საგანი საერთაშორისო 
გამოცდილებაზეა დაფუძნებული, სასწავლო პროცესში  გამოიყენება   უახლესი    აუდიო-ვიდეო  მასა- 
ლები  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 კომპონენტთა მრავალფეროვნება და მასში სოციოლოგიის, საერთაშორისო სამართლისა 
თუ ეკონომიკის ინტეგრირება უზრუნველყოფს სტუდენტის მრავალმხრივ განვითარებას.

gaxdi pozitiuri cvlilebis Zalaprogramebi

 

sabakalvro

politikis mecnierebebi

Jurnalistika

strategiuli komunikaciebi (PR) 

saerTaSoriso urTierTobebi  

fsiqologia

samagistro
saerTaSoriso urTierTobebi  

reklama da sazogadoebasTan 
urTierToba

gamoyenebiTi fsiqologia 

sadoqtoro

masobrivi komunikaciebi  

politikis mecnierebebi

nino griSikaSvili - saqarTvelos universitetis so-
cialur mecnierebaTa skolis fsiqologiis sabakalav-
ro programis studenti

,,saqarTvelos universitetSi swavla da Sroma yovelT-
vis fasdeba, 2018 wels me saukeTeso akademiuri mos-
wrebis studenti gavxdi, risTvisac saqarTvelos uni-
versitetma saCuqrad espaneTSi, bruno marsis koncer-
tze gamiSva. es iyo STabeWdilebebiT datvirTuli da 
udidesi siamovnebiT savse mogzauroba. 

aq yvela students eZleva SesaZlebloba miiRos 
mravalmxrivi, Rrma da safuZvliani codna, romelic mas 
aqcevs konkurentunarian specialistad. gasuli sami 
wlis ganmavlobaSi, codnis miRebasTan erTad, gamovi-

muSave sxvadasxva unari, kerZod: drois marTvis ukeTesi menejmenti, organizeb-
uloba, detalebze orientireba, operatiuloba da sxva; Sevxvdi maRalkvalificiur 
leqtorebs, maTgan miviRe kompetenturi codna Cemi momavali profesiis Sesax-
eb. gavicani bevri saintereso adamiani, romelTaganac ramdenime dRes Cemi 
saukeTeso megobaria. 

vamayob, rom gamorCeuli universitetis studenti var da vici, rom mTeli 
cxovreba memaxsovreba aq gatarebuli saintereso, mxiaruli, zogjer datvirTulic, 
magram ganumeorebeli oTxi weli.”


