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2022 წელი



სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის

აკადემიის მაგისტრატურის ამოცანას წარმოადგენს სპეციალისტების, ლიდერების

და მკვლევარების მომზადება, როგორც თავდაცვის სამინისტროსა და თავდაცვის

ძალებისთვის, ასევე უსაფრთხოების სექტორისა და ქვეყნის უსაფრთხოების

რესურსებით უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ სახელმწიფო

ინსტიტუტებისთვის, რომლებიც პირდაპირ ან/და ირიბად ჩართულები არიან

ეროვნული თავდაცვისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კუთხით

დაგეგმვის, აღსრულების და სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღების

პროცესებში

მაგისტრატურის ამოცანა



უსაფრთხოების კვლევები

თავდაცვის ანალიზის
მაგისტრი

თავდაცვის ანალიზი

უსაფრთხოების კვლევების
მაგისტრი

მისანიჭებელი კვალიფიკაციასამაგისტრო პროგრამები

სამაგისტრო პროგრამები

სახელმწიფო რესურსების
მართვა

საჯარო მმართველობის
მაგისტრი



ეროვნული
უსაფრთხოება

სამაგისტრო პროგრამები

შიდა   
პოლიტიკა

საგარეო 
პოლიტიკა

ეროვნული 
რესურსები

სამხედრო   
ძალა

სამაგისტრო პროგრამების 
სფეროები



პროგრამების შეთავაზების მიზეზი და აქტუალურობა

აღნიშნული პროგრამების ჩამოყალიბების აუცილებლობა განაპირობა საქართველოს
თავდაცვის სამინისტროსა და სხვა სახელმწიფო უწყებებში უსაფრთხოების კვლევების
და ეროვნული რესურსების მართვის კუთხით კვალიფიციური კადრების მომზადების
აუცილებლობამ

მაგისტრატურის სამაგისტრო პროგრამები უზრუნველყოფენ პროფესიონალი კადრების
მომზადებას, რომლებიც დაეუფლებიან ღრმა, სისტემურ ცოდნას და შეიძენენ შესაბამის
უნარ-ჩვევებს ეროვნული თავდაცვის ანალიზის, უსაფრთხოების კვლევებისა და
სახელმწიფო რესურსების მართვის სპეციალობით

აღსანიშნავია, რომ აღნიშნულ სამაგისტრო პროგრამებზე თავდაცვის სამინისტროს
თანამშრომლების გარდა სწავლის შესაძლებლობა ეძლევათ სახელმწიფო უსაფრთხოების
სექტორისა და სახელმწიფო რესურსების მართვაზე პასუხისმგებელ სახელმწიფო
ინსტიტუტების თანამშრომლებს, რომლებიც შემდგომში დაიკავებენ წამყვან
თანამდებობებს სახელმწიფოს ზემოაღნიშნულ სტრუქტურებში.

სამაგისტრო პროგრამები



თავდაცვის ანალიზის სამაგისტრო პროგრამა

სამაგისტრო 
პროგრამის 

სფერო შიდა   
პოლიტიკა

საგარეო 
პოლიტიკა

ეროვნული 
რესურსები

სამხედრო   
ძალა



საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი წარმოადგენს კვალიფიციური
სამხედრო და სამოქალაქო კადრების მომზადება, რომელთაც ეროვნული
თავდაცვის ანალიზის მიმართულებით ექნებათ მაღალი კომპეტენცია,
უსაფრთხოების ცვალებადი გარემოს პირობებში იმუშაონ ხელმძღვანელ
თანამდებობებზე თავდაცვის სფეროს ფართო სპექტრში, როგორც ეროვნულ
ასევე საერთაშორისო დონეზე.

თავდაცვის ანალიზის სამაგისტრო პროგრამა



პროგრამის ხანგრძლივობა - 2 წელი

სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლისას პირველი სამი სემესტრი მოითხოვს დასწრებას
სააუდიტორიო რეჟიმში. პირველი ორი სემესტრის განმავლობაში სალექციო პროცესი
მიმდინარეობს ინტენსიურ სააუდიტორიო რეჟიმში დილის 09:00 საათიდან 16:00 საათამდე
(გამონაკლისს წარმოადგენს პარასკევი დღე - 09:00-14:00).

მესამე სემესტრის განმავლობაში მაგისტრანტები გადიან სამაგისტრო პროგრამის
სავალდებულო არჩევით საგნებს დასწრებულ სააუდიტორიო რეჟიმში (სასწავლო კურსებზე
დასწრების გრაფიკის შედგენისას მაქსიმალურად გათვალისწინებულია საწავლო ჯგუფების
ინტერესები). გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში მაგისტრანტი თუ ვერ ახერხებს
სასწავლო კურსზე სააუდიტორიო რეჟიმში დასწრებას პროგრამის ხელმძღვანელთან
შეთანხმებით შესაძლებელია სალექციო პროცესზე დასწრება დისტანციურ რეჟიმში.

მეოთხე სემესტრში მაგისტრანტები ბრუნდებიან საკუთარ ქვედანაყოფებში (სახელმწიფო
უწყებებში) და სამაგისტრო ნაშრომზე მუშაობენ დაუსწრებელ რეჟიმში.

თავდაცვის ანალიზის სამაგისტრო პროგრამა



სამაგისტრო პროგრამაზე მიიღებიან:

• პროგრამაზე სწავლის მსურველებს უნდა გააჩნდეთ არანაკლებ ბაკალავრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;

• საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის ოფიცრები ,,მაიორი‘‘-ს და ,,ვიცე-
პოლკოვნიკი‘‘-ს სამხედრო წოდებით - რომლებსაც გავლილი აქვთ კაპიტნის
საკარიერო კურსი ან მასთან გათანაბრებული სამხედრო განათლების პროგრამა,
მინიჭებული აქვთ არანაკლებ ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი, ზღვრულ ასაკამდე
დარჩენილი აქვთ არანაკლებ 5 წლისა და არ აქვთ დამთავრებული სამეთაურო
საშტაბო კურსი ან/და მისი უცხოური ექვივალენტი;

• თავდაცვის სამინისტროს სისტემის სპეციალური წოდების მქონე და სამოქალაქო
პირადი შემადგენლობა;

• პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან უსაფრთხოების სექტორის და სახელმწიფო
სტრუქტურების მოქმედი თანამშრომლები.

თავდაცვის ანალიზის სამაგისტრო პროგრამა



სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველმა უნდა ჩააბაროს:

 საერთო სამაგისტრო გამოცდა (რეგისტრაცია უნდა განხორციელდეს 2022 წლის 4
აპრილამდე);

 აკადემიის მიერ ორგანიზებული ინგლისური ენის გამოცდა STANAG 2/2/2/2, ან
წარმოადგინონ ენის ცოდნის შესაბამისი დონის დამადასტურებელი სერტიფიკატი
მინიმუმ CEF B2 (ან შესაბამისი დონის TOEFEL/ILTS/ECL ან სხვა საერთაშორისო
ინგლისური ენის გამოცდა) ან წარმოადგინონ დიპლომი/სერტიფიკატი, რომელიც
ადასტურებს, რომ გავლილი აქვთ ინგლისურენოვანი უმაღლესი საგანმანათლებლო
პროგრამა ან სამხედრო საკარიერო კურსი (CCC და ა.შ.).;

 შიდა გამოცდა სპეციალობაში სამხედრო პირებისთვის (მხოლოდ სამხედრო
მოსამსახურეთათვის - სამხედრო მოსამსახურეები აბარებენ სამეთაურო საშტაბო
პროგრამის მისაღებ გამოცდას);

 კანდიდატებმა უნდა გაიარონ გასაუბრება (თემატიკა გამოქვეყნდება აკადემიის ვებ
გვერდზე შიდა გამოცდის თარიღამდე ორი კვირით ადრე).

თავდაცვის ანალიზის სამაგისტრო პროგრამა



I სემესტრი

სავალდებულო სასწავლო კურსები
• აკადემიური წერა
• სამხედრო ოპერაციების წარმოების საფუძვლები
• სამხედრო ლიდერობა
• ომებისა და სამხედრო ხელოვნების ისტორია
• თავდაცვა და ეროვნული უსაფრთხოება
• თავდაცვის მენეჯმენტი
• ომის ტრანსფორმაცია - ჰიბრიდული და

ასიმეტრიული ომები

სავალდებულო სასწავლო კურსები
• კვლევის მეთოდები და დიზაინი

არჩევითი სასწავლო კურსები
• საერთაშორისო კონფლიქტები
• სამშვიდობო პროცესები
• სამხედრო სტრატეგიული ანალიზი
• საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიები
• მენეჯმენტის (მართვის) ფსიქოლოგია

თავდაცვის ანალიზის სამაგისტრო პროგრამა

II სემესტრი

სავალდებულო სასწავლო კურსები
• სამხედრო კამპანიების დაგეგმვა და აღსრულება
• სტაბილურობის შენარჩუნების და სამოქალაქო 

მხარდაჭერის ოპერაციები
• ბრიგადის ოპერაციები

არჩევითი სასწავლო კურსები
• საერთაშორისო ორგანიზაციები
• ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა
• ფსიქოლოგიური ომები და ფსიქოლოგიური ოპერქციები

III სემესტრი IV სემესტრი

სამაგისტრო ნაშრომზე მუშაობა



პროგრამის კურსდამთავრებულთა დასაქმების სფეროები

კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ დასაქმდნენ წამყვან პოზიციებზე, თავდაცვისა და
უსაფრთხოების სექტორში

კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ ეროვნული თავდაცვის საკითხების, თავდაცვის
უსაფრთხოების კვლევებისა და პოლიტიკური კვლევების განხორციელებაში
მონაწილეობა და იმ ძირითად სფეროებში მუშაობა, სადაც ორიენტაცია აღებულია
ეროვნულ უსაფრთხოებაზე, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის მიმართულების დაგეგმვასა
და განხორციელებაზე

კურსდამთავრებულებს ასევე შეეძლებათ დასაქმდნენ სამოქალაქო სექტორშიც
სახელმწიფო და კერძო ორგანიზაციებში, რომლებიც სპეციალიზებულია თავდაცვისა და
უსაფრთხოების საკითხებში, კონტრტერორისტულ პოლიტიკასა და სხვა
მიმართულებებზე

თავდაცვის ანალიზის სამაგისტრო პროგრამა



უსაფრთხოების კვლევების სამაგისტრო პროგრამა

სამაგისტრო 
პროგრამის 

სფერო
შიდა   

პოლიტიკა
საგარეო 

პოლიტიკა

ეროვნული 
რესურსები

სამხედრო   
ძალა

უსაფრთხოები
ს კვლევების 
სამაგისტრო 

პროგრამა



პროგრამის მიზანს წარმოადგენს თანამედროვე და ინოვაციური სწავლების მეთოდების

გამოყენებით, მოამზადოს მაღალი კვალიფიკაციის მქონე კადრები (ოფიცრები,

მკვლევრები, ანალიტიკოსები, უსაფრთხოების სპეციალისტები და ა.შ.) თავდაცვისა და

უსაფრთხოების სექტორისთვის, რომლებიც ფლობენ ეროვნულ უსაფრთხოებასთან

დაკავშირებული ფუნდამენტური საკითხების სიღმისეულ ცოდნას, არსებული

გამოწვევების კვლევისა და ანალიზის მეთოდებს და პრობლემის გადაჭრის გზებს.

პროგრამა იძლევა საფუძვლიან ცოდნას ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის

შექმნისა და წარმოების უმნიშვნელოვანესი კომპონენტების, სახელმწიფოს მართვის

სისტემაში უსაფრთხოების სისტემის როლისა და არქიტექტურის, ფუნდამენტური

დოკუმენტების, უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და გადაწყვეტილების

მიღების პროცესის შესახებ.

უსაფრთხოების კვლევების სამაგისტრო პროგრამა



სამაგისტრო პროგრამაზე მიიღებიან

 არანაკლებ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე
პირები

 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის ოფიცერთა, სპეციალური
წოდების მქონე და სამოქალაქო პირადი შემადგენლობა

 უსაფრთხოების სექტორის და სახელმწიფო სტრუქტურების მოქმედი
თანამშრომლები

უსაფრთხოების კვლევების სამაგისტრო პროგრამა



სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის ეტაპები:

უსაფრთხოების კვლევების სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველმა უნდა
ჩააბაროს:
 საერთო სამაგისტრო გამოცდა (რეგისტრაცია უნდა განხორციელდეს 2022 წლის 4

აპრილამდე);
 აკადემიის მიერ ორგანიზებული ინგლისური ენის გამოცდა STANAG 2/2/2/2

(სტანაგის თაობაზე ინფორმაცია იხილეთ თავდაცვის სამინისტრს ინტერნეტ
გვერდზე - https://mod.gov.ge/ge/page/116/stanag-6001 ან თავდაცვის სამინისტრს შიდა
პორტალზე - pd - mil.ge/english-text) ან წარმოადგინონ ენის ცოდნის შესაბამისი
დონის დამადასტურებელი სერტიფიკატი მინიმუმ CEF B2 (ან შესაბამისი დონის
TOEFEL/ILTS/ECL ან სხვა საერთაშორისო ინგლისური ენის გამოცდა) ან
წარმოადგინონ დიპლომი/სერთიფიკატი, რომელიც ადასტურებს, რომ გავლილი
აქვთ ინგლისურენოვანი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა ან სამხედრო
საკარიერო კურსი (CCC, CGSC, WAR COLLEGE და ა.შ.). იმ შემთხვევაში, თუ სწავლის
მსურველი, აკადემიის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულია, უნდა
წარმოადგინოს ცნობა, აკადემიაში ინგლისური ენის სასწავლო კურსის (B2 დონეზე)
წარმატებით დასრულების შესახებ.

 კანდიდატებმა უნდა გაიარონ გასაუბრება (თემატიკა გამოქვეყნდება აკადემიის ვებ
გვერდზე შიდა გამოცდის თარიღამდე ორი კვირით ადრე).

უსაფრთხოების კვლევების სამაგისტრო პროგრამა



I სემესტრი

სავალდებულო სასწავლო კურსები
• ეროვნული უსაფრთხოების არქიტექტურა
• სახელმწიფო უსაფრთხოება
• საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიები
• აკადემიური წერა
არჩევითი სასწავლო კურსები
• კონფლიქტის ფსიქოლოგია
• საერთ. კონფ. და „არშემდგარი სახელმწიფოები“
• საერთაშორისო უსაფრთხოების ორგანიზაციების

ანალიზი
• სამშვიდობო პროცესების საფუძვლები

სავალდებულო სასწავლო კურსები
• ა.შ.შ.-ს საგარეო პოლიტიკა
• რუსეთის საგარეო პოლიტიკა და უსაფრთხოება
• შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოება
• კვლევის მეთოდები და დიზაინი
არჩევითი სასწავლო კურსები
• ცივი ომი
• ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკა
• ევროპის უსაფრთხოება
• რეგიონალური უსაფრთხოება

II სემესტრი

სავალდებულო სასწავლო კურსები
• სტრატეგიის კურსი
• ჰიბრიდული ომი
• დაზვერვა და ინფორმაციის ანალიზი
• საგარეო და თავდაცვის პოლიტიკა
არჩევითი სასწავლო კურსები
• ტერორიზმი
• ეკონომიკური უსაფრთხოება
• საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი
• მენეჯმენტის (მართვის) ფსიქოლოგია
• მცირე ქვეყნების როლი საერთაშორისო მშვიდობის და 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში

III სემესტრი

IV სემესტრი

სამაგისტრო ნაშრომზე მუშაობა

უსაფრთხოების კვლევების სამაგისტრო პროგრამა



პროგრამის კურსდამთავრებულთა დასაქმების სფეროები

 უსაფრთხოების კვლევების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის
კურსდამთავრებულები დასაქმდებიან სტრატეგიულ პოლიტიკურ სფეროში,
უსაფრთხოების სექტორში, საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და უსაფრთხოებასთან
დაკავშირებულ სხვა სამთავრობო უწყებებსა და ორგანიზაციებში კვალიფიკაციის
შესაბამის პოზიციებზე, რომლებსაც სჭირდებათ ექსპერტული ცოდნა
უსაფრთხოების პოლიტიკის მიზნებთან და თავდაცვის მიმართულებებთან
დაკავშირებით.

 თავდაცვის სექტორთან ერთად, კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ დასაქმდნენ
სამოქალაქო სექტორშიც: კვლევით და კერძო ორგანიზაციებში, რომელიც
სპეციალიზებულია უსაფრთხოების და თავდაცვის საკითხებში,
კონტრტერორისტულ პოლიტიკაში და სხვა.

 კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ ეროვნული თავდაცვის საკითხების,
უსაფრთხოების კვლევებისა და პოლიტიკური კვლევების განხორციელებაში
მონაწილეობა და იმ ძირითად სფეროებში მუშაობა, სადაც ორიენტაცია აღებულია
ეროვნულ უსაფრთხოებაზე, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის მიმართულების
ჩამოყალიბებასა და განხორციელებაზე.

უსაფრთხოების კვლევების სამაგისტრო პროგრამა



უსაფრთხოების კვლევების სამაგისტრო პროგრამა

I და II სემესტრების ცხრილი 

1 - 17 სასწავლო კვირა

დრო ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბ. პარასკევი შაბათი კვირა

09:00 - 09.50
სავალდებულო 1. 

დასწრებული
სავალდებულო 3. 

დასწრებული
10.00 - 10.50

11.00 - 11.50

12.00 - 13.00 შესვენება

13.00 - 13.50
სავალდებულო 2. 

დასწრებული
სავალდებულო 4. 

დასწრებული
14.00 - 14.50

15.00 - 15.50

16.00 - 16.50

17.00 - 17.50

18.00 - 18.50

19.00 - 19.50 არჩევითი 1. 
on-line 

რეჟიმში

არჩევითი 2. 
on-line 

რეჟიმში
20.00 - 20.50

21.00 - 21.50

შენიშვნა:
1. ის კონტინგენტი, რომელიც საპატიო მიზეზის გამო ვერ შეძლებს სავალდებულო ლექციებზე დასწრებას (როგორც

ფიზიკურად ასევე ონლაინ რეჟიმში) ლექციის ვიდეო ჩანაწერი იქნება ხელმისაწვდომი აკადემიის ონლაინ პლატფორმაზე;
2. პარასკევს და შაბათს ასევე ლექციებზე და სემინარებზე დასწრება შესაძლებელი იქნება ონლაინ რეჟიმში;
3. გაცდენილი ლექცია/სემინარი დაექვემდებარება სავალდებულო აღდგენას;
4. წარმოდგენილ სასწავლო კვირებში არ შედის გამოცდები. გამოცდები ჩატარდება საგამოცდო გეგმა-კალენდრისა და

ცხრილის მიხედვით.



უსაფრთხოების კვლევების სამაგისტრო პროგრამა

III სემესტრების ცხრილი

1-16 კვირა მე-17 კვირა

დრო ორშ. სამ. ოთხ. ხუთ. პარასკ. შაბათი კვირ ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვირ

09:00 - 09.50
სავალდე-
ბულო 1. 

დასწრებული

სავალდე
ბულო 3. 

დასწრებული

სტრატეგიული სწავლება-თამაში

10.00 - 10.50

11.00 - 11.50

12.00 - 13.00 შესვენება შესვენება

13.00 - 13.50
სავალდებულო 2. 

დასწრებული

სავალდე-
ბულო 4. 

დასწრებული
14.00 - 14.50

15.00 - 15.50

16.00 - 16.50

17.00 - 17.50

18.00 - 18.50

19.00 - 19.50
არჩევითი 
1. on-line 
რეჟიმში

არჩევითი 
2. on-line 
რეჟიმში

20.00 - 20.50

21.00 - 21.50

შენიშვნა:
1. ის კონტინგენტი, რომელიც საპატიო მიზეზის გამო ვერ შეძლებს სავალდებულო ლექციებზე დასწრებას (როგორც

ფიზიკურად ასევე ონლაინ რეჟიმში) ლექციის ვიდეო ჩანაწერი იქნება ხელმისაწვდომი აკადემიის ონლაინ
პლატფორმაზე;

2. პარასკევს და შაბათს ასევე ლექციებზე და სემინარებზე დასწრება შესაძლებელი იქნება ონლაინ რეჟიმში;
3. გაცდენილი ლექცია/სემინარი დაექვემდებარება სავალდებულო აღდგენას;
4. წარმოდგენილ სასწავლო კვირებში არ შედის გამოცდები. გამოცდები ჩატარდება საგამოცდო გეგმა-კალენდრისა და

ცხრილის მიხედვით;
5. სემესტრის ბოლოს დაგეგმილ სტრატეგიული სწავლებაზე დასწრება სავალდებულოა.



უსაფრთხოების კვლევების სამაგისტრო პროგრამა

IV სემესტრის ცხრილი

19 სასწავლო კვირა

დრო ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბ. ხუთშაბ. პარასკევი შაბათი კვირა

09:00 - 09.50

სამაგისტრო ნაშრომზე მუშაობა

(მაგისტრანტები მუშაობენ დაუსწრებელ რეჟიმში)

10.00 - 10.50

11.00 - 11.50

12.00 - 13.00

13.00 - 13.50

14.00 - 14.50

15.00 - 15.50

16.00 - 16.50

17.00 - 17.50

18.00 - 18.50

შენიშვნა:
სამაგისტრო ნაშრომზე მუშაობის პერიოდში, სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელთან
შეხვედრები იგეგმება ინდივიდუალურად ხელმძღვანელსა და იუნკერს (მაგისტრანტს)
შორის. ეს შეხვედრები შეიძლება იყოს, როგორც პირისპირ ასევე ონლაინ რეჟიმში.



სახელმწიფო რესურსების მართვის სამაგისტრო
პროგრამა

სამაგისტრო 
პროგრამის 

სფერო

შიდა   
პოლიტიკა

საგარეო 
პოლიტიკა

ეროვნული 
რესურსები

სამხედრო   
ძალა



პროგრამის მიზანს წარმოადგენს ეროვნული უსაფრთხოების რესურსებით
უზრუნველყოფის სფეროს სტრატეგიული დონისთვის კვალიფიციური
სამხედრო და სამოქალაქო კადრების მომზადება, რომლებსაც ექნებათ:

 სტრატეგიული მმართველობის პრინციპებისა და მეთოდების ცოდნა და
პრაქტიკული უნარები ამ სფეროში;

 ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიის ეკონომიკური ნაწილის, ეკონომიკის
სექტორების და აღნიშნულ სექტორებთან მიმართებაში ქვეყნის ეკონომიკური
პოლიტიკის ცოდნა;

 ქვეყნის ეკონომიკური სექტორების განვითარების ხედვა;

 ცოდნა და პრაქტიკული უნარები დაგეგმვა, პროგრამირება, ბიუჯეტირებისა
და აღსრულების სისტემის და სახელმწიფო შესყიდვების ორგანიზებისა და
ფუნქციონირების შესახებ.

სახელმწიფო რესურსების მართვის სამაგისტრო
პროგრამა



სამაგისტრო პროგრამაზე მიიღებიან

 არანაკლებ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე
პირები

 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის ოფიცერთა, სპეციალური
წოდების მქონე და სამოქალაქო პირადი შემადგენლობა

 უსაფრთხოების სექტორის და სახელმწიფო სტრუქტურების მოქმედი
თანამშრომლები

სახელმწიფო რესურსების მართვის სამაგისტრო
პროგრამა



სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის ეტაპები:

უსაფრთხოების კვლევების სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველმა უნდა
ჩააბაროს:
 საერთო სამაგისტრო გამოცდა (რეგისტრაცია უნდა განხორციელდეს 2022 წლის 4

აპრილამდე);
 აკადემიის მიერ ორგანიზებული ინგლისური ენის გამოცდა STANAG 2/2/2/2

(სტანაგის თაობაზე ინფორმაცია იხილეთ თავდაცვის სამინისტრს ინტერნეტ
გვერდზე - https://mod.gov.ge/ge/page/116/stanag-6001 ან თავდაცვის სამინისტრს
შიდა პორტალზე - pd - mil.ge/english-text) ან წარმოადგინონ ენის ცოდნის
შესაბამისი დონის დამადასტურებელი სერტიფიკატი მინიმუმ CEF B2 (ან
შესაბამისი დონის TOEFEL/ILTS/ECL ან სხვა საერთაშორისო ინგლისური ენის
გამოცდა) ან წარმოადგინონ დიპლომი/სერთიფიკატი, რომელიც ადასტურებს, რომ
გავლილი აქვთ ინგლისურენოვანი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა ან
სამხედრო საკარიერო კურსი (CCC, CGSC, WAR COLLEGE და ა.შ.). იმ შემთხვევაში,
თუ სწავლის მსურველი, აკადემიის საბაკალავრო პროგრამის
კურსდამთავრებულია, უნდა წარმოადგინოს ცნობა, აკადემიაში ინგლისური ენის
სასწავლო კურსის (B2 დონეზე) წარმატებით დასრულების შესახებ.

 კანდიდატებმა უნდა გაიარონ გასაუბრება (თემატიკა გამოქვეყნდება აკადემიის ვებ
გვერდზე შიდა გამოცდის თარიღამდე ორი კვირით ადრე).

სახელმწიფო რესურსების მართვის სამაგისტრო
პროგრამა



I სემესტრი

სავალდებულო სასწავლო კურსები
• აკადემიური წერა
• კვლევის მეთოდები და დიზაინი
• სახელმწიფო მოწყობა და ეროვნული უსაფრთხოება
• ეროვნული უსაფრთხოების ეკონომიკა
არჩევითი სასწავლო კურსები
• მომარაგება და მიწოდების ჯაჭვის მართვა
• საერთაშორისო კონფლიქტები და „არშემდგარი

სახელმწიფოები“
• დაზვერვა და ინფორმაციის ანალიზი

სავალდებულო სასწავლო კურსები
• სტრატეგიული სწავლება -„სახელმწიფო მართვა

მშვიდობიანობის, კრიზისების და ომიანობის დროს“
• კიბერუსაფრთხოება
• საქართველოს ეკონომიკის სექტორული ანალიზი
• სისტემის ეფექტიანობის შეფასება და აუდიტი
არჩევითი სასწავლო კურსები
• საჯარო ფინანსები
• გაღრმავებული სტრატეგიის კურსი
• რეგიონალური უსაფრთხოება

II სემესტრი

სავალდებულო სასწავლო კურსები
• სტრატეგიული ლიდერობა
• სტრატეგიული კომუნიკაცია
• ინდუსტრიის ეკონომიკა
• დაგეგმვა, პროგრამირება, ბიუჯეტირება და აღსრულება

არჩევითი სასწავლო კურსები
• სტატისტიკა და მონაცემთა ანალიზი 
• სამშვიდობო მისიების დაგეგმარება
• მენეჯმენტის(მართვის) ფსიქოლოგია
• მცირე ქვეყნების როლი საერთაშორისო მშვიდობის და 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში

III სემესტრი

IV სემესტრი

სამაგისტრო ნაშრომზე მუშაობა

სახელმწიფო რესურსების მართვის სამაგისტრო
პროგრამა



პროგრამის კურსდამთავრებულთა დასაქმების სფეროები

 კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ დასაქმდნენ სახელმწიფო და სამოქალაქო
სექტორში, რომელიც სპეციალიზებულია რესურსების სფეროს დაგეგმვასა და
აღსრულებაში: რესურსების სტრატეგიულ დაგეგმვაში, ეროვნული უსაფრთხოების
საკითხებში, ეროვნული უსაფრთხოების რესურსებით უზრუნველყოფის
საკითხებში და სხვა.

 როგორც რესურსების მართვის სფეროს ექსპერტებს, კურსდამთავრებულებს
შეეძლებათ ეროვნული უსაფრთხოებისა და ეროვნული თავდაცვის სტრატეგიის
რესურსებით უზრუნველყოფის საკითხების კვლევებში, შექმნასა და
განხორციელებაში მონაწილეობა და იმ ძირითად სფეროებში მუშაობა, სადაც
ორიენტაცია აღებულია სახელმწიფო რესურსების მართვაზე, მიმართულების,
პროგრამების ჩამოყალიბებასა და განხორციელებაზე.

სახელმწიფო რესურსების მართვის სამაგისტრო
პროგრამა



I და II  სემესტრების ცხრილი 

1 - 17 სასწავლო კვირა

დრო ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბ. პარასკევი შაბათი კვირა

09:00 - 09.50
სავალდებულო 1. 

დასწრებული
სავალდებულო 3. 

დასწრებული
10.00 - 10.50

11.00 - 11.50

12.00 - 13.00 შესვენება

13.00 - 13.50
სავალდებულო 2. 

დასწრებული
სავალდებულო 4. 

დასწრებული
14.00 - 14.50

15.00 - 15.50

16.00 - 16.50

17.00 - 17.50

18.00 - 18.50

19.00 - 19.50 არჩევითი 1. 
on-line 

რეჟიმში

არჩევითი 2. 
on-line 

რეჟიმში
20.00 - 20.50

21.00 - 21.50

შენიშვნა:
1. ის კონტინგენტი, რომელიც საპატიო მიზეზის გამო ვერ შეძლებს სავალდებულო ლექციებზე დასწრებას (როგორც

ფიზიკურად ასევე ონლაინ რეჟიმში) ლექციის ვიდეო ჩანაწერი იქნება ხელმისაწვდომი აკადემიის ონლაინ პლატფორმაზე;
2. პარასკევს და შაბათს ასევე ლექციებზე და სემინარებზე დასწრება შესაძლებელი იქნება ონლაინ რეჟიმში;
3. გაცდენილი ლექცია/სემინარი დაექვემდებარება სავალდებულო აღდგენას;
4. წარმოდგენილ სასწავლო კვირებში არ შედის გამოცდები. გამოცდები ჩატარდება საგამოცდო გეგმა-კალენდრისა და

ცხრილის მიხედვით.

სახელმწიფო რესურსების მართვის სამაგისტრო
პროგრამა



შენიშვნა:
1. პარასკევს დასწრება სავალდებულოა, ვინაიდან პრაქტიკული ვიზიტები გაიმართება

საქართველოს სახელმწიფო და ეკონომიკის სექტორების კომერციულ ორგანიზაციებში;
2. სემესტრის ბოლოს დაგეგმილ სტრატეგიულ სწავლებაზე დასწრება სავალდებულოა.

III სემესტრების ცხრილი

1-16 სასწავლო კვირა მე-17 სასწავლო კვირა

დრო ორშ. სამ. ოთხ. ხუთ. პარასკ. შაბათი კვირ ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვირ

09:00 - 09.50

სავალდებულო 
2. დასწრებული

სავალდებუ
ლო 

3. დასწრე-
ბული

სტრატეგიული სწავლება 
(ეროვნული რესურსების მართვა)

10.00 - 10.50

11.00 - 11.50

12.00 - 13.00 შესვენება

13.00 - 13.50 სავალდებუ
ლო 4. 

დასწრე-
ბული

14.00 - 14.50

15.00 - 15.50

16.00 - 16.50

17.00 - 17.50

18.00 - 18.50

19.00 - 19.50
არჩევითი 
1. online 
რეჟიმში

სავალდებ
ულო  1. 
online 

რეჟიმში

არჩევითი 
2. online 
რეჟიმში

20.00 - 20.50

21.00 - 21.50

სახელმწიფო რესურსების მართვის სამაგისტრო
პროგრამა



IV სემესტრის ცხრილი

19 სასწავლო კვირა

დრო ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბ. ხუთშაბ. პარასკევი შაბათი კვირა

09:00 - 09.50

სამაგისტრო ნაშრომზე მუშაობა

(მაგისტრანტები მუშაობენ დაუსწრებელ რეჟიმში)

10.00 - 10.50

11.00 - 11.50

12.00 - 13.00

13.00 - 13.50

14.00 - 14.50

15.00 - 15.50

16.00 - 16.50

17.00 - 17.50

18.00 - 18.50

შენიშვნა:
სამაგისტრო ნაშრომზე მუშაობის პერიოდში, სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელთან
შეხვედრები იგეგმება ინდივიდუალურად ხელმძღვანელსა და იუნკერს (მაგისტრანტს)
შორის. ეს შეხვედრები შეიძლება იყოს, როგორც პირისპირ ასევე ონლაინ რეჟიმში.

სახელმწიფო რესურსების მართვის სამაგისტრო
პროგრამა



რატომ ეროვნული თავდაცვის აკადემიის
მაგისტრატურა?

 მაღალკვალიფიციური აკადემიური პერსონალი და უნიკალური სასწავლო
პროგრამები

 საჯარო მოხელეთათვის სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის საფასური სრულად
ფინანსდება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ

 თანამედროვე ინფრასტრუქტურა

 საუკეთესო საბიბლიოთეკო რესურსი და წვდომა სამეცნიერო ელექტრონულ საძიებო
ბაზებზე

 კურსზე დასწრების მოქნილი გრაფიკი საჯარო მოხელეებისთვის (ჰიბრიდული
სწავლების მოდელი - როგორც დასწრებული, ასევე დისტანციური სწავლების
რეჟიმი)

 სტუდენტურ კონფერენციებში, პანელურ დისკუსიებში და აკადემიის მიერ
დაგეგმილ სხვადასხვა აქტივობებში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა

 სამოქალაქო და საჯარო სექტორში მენეჯერულ და წამყვან პოზიციებზე დასაქმების
შესაძლებლობა



რატომ ეროვნული თავდაცვის აკადემიის
მაგისტრატურა?

მოწვეული საპატიო სტუმრების პროგრამა

პროგრამა წარმოადგენს სამაგისტრო პროგრამების შემადგენელ ნაწილს და
მიზანად ისახავს, მაგისტრატურაში ისეთი სტრატეგიული დონის
თანამდებობების პირებისა და კვალიფიციური ექსპერტების მოწვევას,

როგორებიც არიან საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, პარლამენტის
თავმჯდომარის მოადგილეები, პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების
კომიტეტის თავმჯდომარე, საქართველოს მთავრობის ვიცე-პრემიერი -

განათლების კულტურისა და სპორტის, საგარეო საქმეთა და ეკონომიკის
მინისტრები და ა.შ.



რატომ ეროვნული თავდაცვის აკადემიის
მაგისტრატურა?

ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში მოწვეული საპატიო სტუმრები



მაგისტრატურის 
ხელმძღვანელი

ვიცე-პოლკოვნიკი 
იოსებ ჯაფარიძე

ტელ: +995 591 12 17 17
ელ. ფოსტა: 

ijaparidze@mod.gov.ge 

საკონტაქტო ინფორმაცია

თავდაცვის ანალიზის 
სამაგისტრო პროგრამის 

ხელმძღვანელი
პროფესორი ნიკოლოზ 

სამხარაძე
ელ ფოსტა: 

samkharadze@gmail.com  
ტელ: 599 117005

უსაფრთხოების კვლევების 
მიმართულების 
ხელმძღვანელი 

პროფესორი ზურაბ აგლაძე
ტელ: +995 595 05 04 01

ელ. ფოსტა -
agladzezurab@gmail.com

სახელმწიფო რესურსების 
მართვის 

მიმართულების 
ხელმძღვანელი 

პროფესორი გიორგი 
კბილცეცხლაშვილი

ტელ: +995 577 19 04 44
ელ. ფოსტა -

gkbiltsetskhlashvili@eta.edu.ge


