
მაგისტრატურის ხელმძღვანელი 
ვიცე-პოლკოვნიკი იოსებ ჯაფარიძე

საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება:
უსაფრთხოების კვლევების სამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა

პროგრამის ხელმძღვანელი 
ზურაბ აგლაძე 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია
უსაფრთხოების კვლევების მაგისტრი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მოცულობა:
120 ECTS კრედიტი

საგანმანათლებლო პროგრამის  სტრუქტურა: 

ეროვნული თავდაცვის აკადემიის უსაფრთხოების კვლევის სამაგისტრო 
საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს უსაფრთხოების 
მაგისტრის აკადემიური ხარისხი ენიჭება 120 კრედიტის დაგროვების შე-
დეგად, რომელიც ნაწილდება შემდეგნაირად: 
- 96  კრედიტი - ძირითადი სწავლის სფეროს სავალდებულო 
სასწავლო კურსი;  (მათ შორის 30 კრედიტი - სამაგისტრო საგან-
მანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებულია კვლევითი კომპონენტი, 
სამაგისტრო ნაშრომი.)
- 24 კრედიტი - ძირითადი სწავლის სფეროს არჩევითი სასწავლო 
კურსები (შეთავაზებული არჩევითი სასწავლო კურსების კრედიტების 
რაოდენობაა 51 კრედიტი). 
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თანამედროვე გამოწვევები, რომელთა წინაშეც დგას საქართველოს 
თავდაცვის ძალები და საქართველოს უსაფრთხოების სახელმწიფო 
სექტორი, დღის წესრიგში აყენებს ისეთი პროფესიონალების  
მომზადებას, რომელთაც ექნებათ  ღრმა, სისტემური ცოდნა და 
შესაბამისი პროფესიული უნარ-ჩვევები უსაფრთხოების კვლევების 
სპეციალიზაციით, შეეძლებათ ახალ, გაუთვალისწინებელ გარემოში 
მოქმედება და კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტა. კრიზისების 
მართვის ერთიანი, მოქნილი, მუდმივმოქმედი და ეფექტიანი სისტემის 
არსებობისთვის მზადყოფნა. საქართველოს კანონმდებლობით 
განსაზღვრულ უწყებათა კოორდინირებული მუშაობით შეეძლებათ 
უზრუნველყონ მოსალოდნელი კრიზისის პროგნოზირება და თავიდან 
აცილება, ხოლო კრიზისის წარმოქმნის შემთხვევაში – მისი ნეგატიური 
შედეგების უმოკლეს დროში ლიკვიდაცია ან მინიმუმამდე შემცირება. 
უსაფრთხოების შეცვლილი გარემოს გათვალისწინებით  თავდაცვითი 
შესაძლებლობების ახალ გამოწვევებთან შეთავსება.

საგანმანათლებლო პროგრამის შეთავაზების მიზეზი

და პროგრამის აქტუალობა



უსაფრთხოების კვლევების სამაგისტრო საგანმანათლებლო 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.
· სამაგისტრო 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.ტიკის დაგეგმვისა და გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესის შესახებ.

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი

უსაფრთხოების კვლევების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე 
სწავლის მსურველებს პროგრამაზე ჩასარიცხად  უნდა ჰქონდეთ:
· არანაკლებ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური 
ხარისხი;
· მსურველმა უნდა ჩააბაროს საერთო სამაგისტრო გამოცდა; 
საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე მაგისტრანტობის 
კანდიდატები პროგრამაზე ირიცხებიან მოქმედი კანონმდებლობის 
შესაბამისად;
· მისაღები გამოცდა სპეციალობაში (მისაღები გამოცდის თემატიკა 
უნდა გამოქვეყნდეს აკადემიის ვებგვერდზე მისაღები გამოცდის 
თარიღამდე ორი კვირით ადრე);
· ჩაბარებული აკადემიის მიერ ორგანიზებულ 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/სერთიფიკატი, რომელიც 
ადასტურებს, რომ გავლილი აქვთ ინგლისურენოვანი უმაღლესი 
საგანმანათლებლო პროგრამა ან სამხედრო საკარიერო კურსი (CCC, 
CGSC, WAR COLLEGE და ა.შ.).
· პრიორიტეტი მიენიჭება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 
სისტემის, უსაფრთხოების სექტორის, სახელმწიფო სტრუქტურების 
მოქმედ თანამშრომლებს. იუნკერთა ჩასარიცხ ადგილებზე კვოტების 
განაწილება რეგულირდება საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 
ბრძანებით. 

საგანმანათლებლო პროგრამის დაშვების წინაპირობა



საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს აქვს შემდეგი 
ზოგადი (ტრანსფერული) და დარგობრივი  კომპეტენციები:
·  ღრმად და სისტემურად  და  აღწერს, ფლობს იაზრებს
უსაფრთხოების კვლევის  კონცეფციებსა და თეორიებს;
· და თანამედროვე გლობალური აცნობიერებს იაზრებს 
უსაფრთხოების გარემოს, მის თავისებურებებს, განვითარების პერს-
პექტივებს,  ძირითად ტენდენციებსა და გამოწვევებს;
·  კრიტიკულად  ეროვნული  უსაფრთხოების სტრატეგიებ-იაზრებს
სა და კონცეფციებს, ადგენს მათ შორის ურთიერთკავშირს.  
·  თავდაცვის და უსაფრთხოების პოლიტიკას, მის აანალიზებს
დაგეგმვაში იღებს აქტიურ მონაწილეობას და დამოუკიდებლად ატარებს 
კვლევას ამ მიმართულებით;
·  თანამედროვე ცვალებად უსაფრთხოების გარემოს,  აფასებს
უზრუნველყოფს დასახული ამოცანების განხორციელებას ეროვნული 
ძალის ინსტრუმენტების გამოყენებით; 
·  სწრაფად ცვალებად გარემოში არასრული აანალიზებს
ინფორმაციული სურათის პირობებს, იღებს კრიტიკული აზროვნების 
საფუძველზე სწორ და ლოგიკურად არგუმენტირებულ გადაწყვე-
ტილებებს;
· არგუმენტირებულად  აფასებს და სიღრმისეულად განიხილავს,
აანალიზებს ეროვნული თავდაცვის პოლიტიკის, რეგიონული და 
საერთაშორისო უსაფრთხოების ასპექტების ძირითად პრინციპებს;
·  პროფესიული საქმიანობის განვითარებას ხელს უწყობს
ეროვნული  უსაფრთხოების სფეროში რეკომენდაციებითა და 
ინიციატივებით;
·  ქმედითი, ზეპირი და წერითი კომუნიკაციის უნარს.გამოიმუშავებს
· მიღებული ცოდნის საფუძველზე თანმიმდევრულად  წარმართავს
სწავლის პროცესს და დამოუკიდებლად განსაზღვრავს მის შემდგომ 
სასწავლო მოთხოვნებს;
·  პასუხისმგებლობას საკუთარი, სხვების საქმიანობასა და იღებს
პროფესიულ განვითარებაზე, ქმნის პირობებს საერთო გუნდური 
გადაწყვეტილების მისაღწევად.

სწავლის შედეგები



 სწავლის შედეგების მისაღწევად გამოიყენება სხვადასხვა 
მეთოდები, როგორიცაა დისკუსიები/დებატები, ჯგუფური მუშაობა, 
გონებრივი იერიში, როლური თამაში, ზეპირი გამოკითხვა, ინდუქცია, 
დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა–განმარტებითი მეთოდი, ტექსტზე 
მუშაობის მეთოდი, წერითი მუშაობის მეთოდი,აუდიო ვიზუალური 
მეთოდი, პრაქტიკული მეთოდი, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება, 
შედარებითი ანალიზის მეთოდი, სიმულაციური სწავლება, შემთხვევების 
შესწავლა (Case study) და ა.შ.  
 საჭიროების შემთხვევაში სამაგისტრო საგანმანათლებლო 
პროგრამის განსახორციელებლად გამოიყენება  ელექტრონული 
სწავლება და შეფასება.
 კონკრეტული სასწავლო მეთოდები დაკონკრეტებულია 
შესაბამისი სასწავლო კურსების სილაბუსებში.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები

შეფასების სისტემა

 უსაფრთხოების კვლევების სამაგისტრო საგანმანათლებლო 
პროგრამის იუნკერის ცოდნის შეფასება ხდება „უმაღლესი 
საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტების გაანგარიშების წესის 
დამტკიცების შესახებ“, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3 ბრძანების შესაბამისად; იუნკერთა 
დატვირთვა მოიცავს: ლექციაზე, სემინარზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში 
მუშაობას, პრაქტიკულ მეცადინეობას, დამოუკიდებელ მუშაობას, 
სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) 
მუშაობას, სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომის (სამაგისტრო ნაშრომის) 
დაცვას,  სხვა სახის საქმიანობას სამაგისტრო საგანმანათლებლო 
პროგრამის სპეციფიკიდან გამომდინარე.
 იუნკერთა ცოდნის შეფასება ხდება 100-ქულიანი სისტემით. 
შეფასება ითვალისწინებს: შუალედურ და დასკვნით შეფასებებს, 
რომელთა ჯამი წარმოადგენს საბოლოო შეფასებას; შეფასების 
თითოეულ ფორმასა და კომპონენტს შეფასების საერთო ქულიდან (100 
ქულა) განსაზღვრული აქვს ხვედრითი წილი. შეფასების კომპონენტები, 
მეთოდები და კრიტერიუმები გაწერილია საგანმანათლებლო პროგრამის 
სილაბუსებში;
 დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა იუნკერს, რო-
მელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის 
მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით უგროვდება 51 ქულა.



სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების სასწავლო 
კომპონენტებში შუალედური და დასკვნითი შეფასებისა და შუალედური 
შეფასების კომპონენტების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის ხვედრითი 
წილია 51%. 

სამაგისტრო ნაშრომი ფასდება ერთჯერადად (დასკვნითი 
შეფასებით). დასკვნითი შეფასება მოიცავს სამაგისტრო ნაშრომის 
ხელმძღვანელის შეფასებას (20 ქულა), რეცენზენტის შეფასებას (30 
ქულა) და  სამაგისტრო ნაშრომის შეფასებას საჯარო დაცვაზე (50 
ქულა).კრედიტის მიღების მოთხოვნაა მაქსიმალური (100) ქულიდან 51 
ქულის ან მეტის მიღება.

შეფასების სისტემა ითვალისწინებს ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
ა) (A) ფრიადი –  შეფასების 91-100 ქულა;
ბ) (B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა
გ) (C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;
დ) (D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;
ე) (E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51–60 ქულა;
არსებობს ორი სახის უარყოფითი შეფასება:
ა) (FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა რაც 

ნიშნავს, რომ  იუნკერს  ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და 
ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ 
გასვლის უფლება; 

ბ) (F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც 
ნიშნავს, ჩაიჭრა. იუნკერის  სტატუსის შეწყვეტის საკითხს განიხილავს 
აკადემიური საბჭო.

იუნკერთა ცოდნის შეფასების პროცესში გამოყენებული შეფასების 
მეთოდები სრულ შესაბამისობაშია როგორც მთლიანად პროგრამით, ისე 
მისი ცალკეული კომპონენტით განსაზღვრულ სწავლის შედეგებთან, 
დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) კომპეტენციებთან. 

იუნკერს  უფლება აქვს, გავიდეს დამატებით გამოცდაზე სასწავლო 
კურსში - FX-შეფასების მიღების შემთხვევაში დასკვნითი გამოცდის 
შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღეში.

სამაგისტრო  ნაშრომი მუშაობისა და დაცვისათვის იუნკერს უნდა 
ჰქონდეს მიღებული საკმარისი კრედიტები სამაგისტრო პროგრამის 
სასწავლო გეგმით სამაგისტრო ნაშრომის წინა სემესტრებში გათვალისწი-
ნებულ სავალდებულო და არჩევით სასწავლო კურსებში. საჯარო დაცვაზე 
დაშვების პირობაა სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელის და 
რეცენზენტის შეფასებების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარის 
გადალახვა. იუნკერი, რომელიც სამაგისტრო ნაშრომის დასკვნითი 
შეფასებაში მიიღებს უარყოფითი შედეგს „FX“ (ვერ ჩაბარება), დაიშვება 
დამატებით დაცვაზე; მაგისტრანტს უფლება ეძლევა გადამუშავებული 
სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტი წარადგინოს მომდევნო სემესტრის 
განმავლობაში.



სამაგისტრო ნაშრომის დასკვნითი შეფასებაში უარყოფითი შედეგის 
„F“ (ჩაიჭრა) და/ან დამატებით გამოცდაზე კვლავ „FX“-ის (ვერ ჩაბარება) 
მიღების შემთხვევაში, იუნკერის საკითხი პროგრამიდან ამორიცხვის 
თაობაზე გადაეცემა აკადემიის აკადემიურ საბჭოს.

პროგრამის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში (შეფასება „E“, 
„D“, „C“, „B“ და „A“) კურსდამთავრებულს გადაეცემა უსაფრთხოების 
კვლევების მაგისტრის დიპლომი. იმ კურსდამთავრებულს, რომელიც 
სამაგისტრო ნაშრომის დასკვნით შეფასებაში მიიღებს შეფასება 
,,ფრიადს“ (A) გადაეცემა წარჩინების დიპლომი.

იუნკერთა ცოდნის შეფასების ფორმები, მეთოდები, კომპონენტები და 
კრიტერიუმები გაწერილია ცალკეული სასწავლო კურსების სილაბუსებში.

პლაგიატის შესახებ ინფორმირებულობის, პლაგიატის პრევენციის, 
აღმოჩენის მექანიზმებსა და რეაგირების ნორმებს აყალიბებს: “სსიპ - 
დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის 
აკადემიაში პლაგიატის აღმოჩენისა და მასზე რეაგირების წესი”.

სსიპ-დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული 
თავდაცვის აკადემიის დამკვეთია საქართველოს თავდაცვის ძალაები და 
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო.

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 შეუძლიათ 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.    

დასაქმების სფეროები

უსაფთხოების კვლევების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგ-
რამის კურსდამამთავრებულს საშუალება აქვს სწავლა გააგრძელოს 
უმაღლესი აკადემიური განათლების მესამე საფეხურზე - დოქტორან-
ტურაში,  როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ.

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა
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