
საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება:
თავდაცვის ანალიზის სამაგისტრო  

საგანმანათლებლო პროგრამა 

პროგრამის ხელმძღვანელი 
ნიკოლოზ სამხარაძე 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია
თავდაცვის ანალიზის მაგისტრი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მოცულობა:
120 ECTS კრედიტი

საგანმანათლებლო პროგრამის  სტრუქტურა: 

ეროვნული თავდაცვის აკადემიის თავდაცვის ანალიზის სამაგისტრო 
საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს თავდაცვის 
ანალიზის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი ენიჭება 120 კრედიტის დაგრო-
ვების შედეგად, რომლებიც ნაწილდება შემდეგნაირად: 

- 100 კრედიტი - ძირითადი სწავლის სფეროს სავალდებულო 
სასწავლო კურსი;  (მათ შორის 30 კრედიტი - სამაგისტრო საგანმანათ-
ლებლო პროგრამით გათვალისწინებულია კვლევითი კომპონენტი, 
სამაგისტრო ნაშრომი.)

- 20 კრედიტი - ძირითადი სწავლის სფეროს არჩევითი სასწავლო 
კურსები-(სულ შეთავაზებული არჩევითი სასწავლო კურსების კრედიტების 
რაოდენობაა 40);



სამაგისტრო პროგრამის შეთავაზების მიზეზია საქართველოში 
სამხედრო სფეროში უმაღლესი განათლების მაგისტრატურის საფეხურზე 
მსგავსი პროგრამების არარსებობა. თანამედროვე ჰიბრიდული 
გამოწვევების საპასუხოდ, ტოტალური თავდაცვის სისტემის დასანერგად 
და კომპლექსური პრობლემების გადასაწყვეტად  საქართველოს 
თავდაცვის ძალებს და ზოგადად უსაფრთხოების სექტორს ესაჭიროება 
ღრმა სისტემური ცოდნის მქონე პროფესიონალები. პროგრამა ასევე 
აქტუალურია, კარიერული წინსვლის და უფროს ოფიცერთა 
შემადგენლობის სამხედრო წოდების მინიჭების ახალი სისტემის 
დანერგვის თვალსაზრისით.  

საგანმანათლებლო პროგრამის შეთავაზების მიზეზი

და პროგრამის აქტუალობა

თავდაცვის ანალიზის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის 
მიზანია კვალიფიციური სამხედრო და სამოქალაქო კადრების 
მომზადება, რომელთაც ექნებათ კომპეტენცია უსაფრთხოების 
ცვალებადი გარემოს პირობებში იმუშავონ ხელმძღვანელ თანამდე-
ბობებზე თავდაცვის სფეროს ფართო სპექტრში, როგორც ეროვნულ 
ასევე საერთაშორისო დონეზე. 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი



პროგრამაზე სწავლის მსურველებს უნდა ჰქონდეთ არანაკლებ 
ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი.  

სამაგისტრო პროგრამაზე ჩასარიცხად:
· მსურველმა უნდა ჩააბაროს საერთო სამაგისტრო გამოცდა;
·  შიდა გამოცდა სპეციალობაში სამხედრო პირებისთვის 

(სამხედრო მოსამსახურეები  აბარებენ სამეთაურო საშტაბო პროგრამის 
მისაღებ გამოცდას);

· კანდიდატებმა უნდა ჩააბარონ 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.).

· კანდიდატებმა უნდა გაიარონ გასაუბრება (მისაღები გამოცდის 
თემატიკა უნდა გამოქვეყნდეს აკადემიის ვებ გვერდზე შიდა გამოცდის 
თარიღამდე ორი კვირით ადრე);

·   სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე მაგისტრანტობის 
კანდიდატები პროგრამაზე ირიცხებიან მოქმედი კანონმდებლობის 
შესაბამისად.

სამაგისტრო პროგრამაზე მიიღებიან:
1. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის ოფიცრები.
ა) ,,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; 

2. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი 
საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, ასევე საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების 
სამსახურის, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს, 
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის 
საბჭოს და საქართველოს სხვა თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროს 
უწყებების წარმომადგენელი სამოქალაქო ან სპეციალური წოდების 
მქონე პირები, რომლებსაც გააჩნიათ თავდაცვისა და უსაფრთხოების 
სფეროში მუშაობის გამოცდილება. 

          საგანმანათლებლო პროგრამის დაშვების წინაპირობა



პროგრამაზე სწავლის მსურველებს უნდა ჰქონდეთ არანაკლებ 
ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი.  

სამაგისტრო პროგრამაზე ჩასარიცხად:
· მსურველმა უნდა ჩააბაროს საერთო სამაგისტრო გამოცდა;
·  შიდა გამოცდა სპეციალობაში სამხედრო პირებისთვის 

(სამხედრო მოსამსახურეები  აბარებენ სამეთაურო საშტაბო პროგრამის 
მისაღებ გამოცდას);

· კანდიდატებმა უნდა ჩააბარონ 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.).

· კანდიდატებმა უნდა გაიარონ გასაუბრება (მისაღები გამოცდის 
თემატიკა უნდა გამოქვეყნდეს აკადემიის ვებ გვერდზე შიდა გამოცდის 
თარიღამდე ორი კვირით ადრე);

·   სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე მაგისტრანტობის 
კანდიდატები პროგრამაზე ირიცხებიან მოქმედი კანონმდებლობის 
შესაბამისად.

სამაგისტრო პროგრამაზე მიიღებიან:
1. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის ოფიცრები.
ა) ,,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; 

2. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი 
საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, ასევე საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების 
სამსახურის, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს, 
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის 
საბჭოს და საქართველოს სხვა თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროს 
უწყებების წარმომადგენელი სამოქალაქო ან სპეციალური წოდების 
მქონე პირები, რომლებსაც გააჩნიათ თავდაცვისა და უსაფრთხოების 
სფეროში მუშაობის გამოცდილება. 



3. სამაგისტრო პროგრამაზე ჩასარიცხი სამხედრო და სამოქალაქო 
პირების კვოტა არის 15.

3,1  საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის სამხედრო 
ოფიცრები - 8 სამხედრო მოსამსახურე. 

3,2 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს და მის სისტემაში 
შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების,  ასევე 
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს 
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის, საქართველოს საგარეო 
საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და 
კრიზისების მართვის საბჭოს და საქართველოს სხვა თავდაცვისა და 
უსაფრთხოების სფეროს უწყებების წარმომადგენელი - 7  სამოქალაქო ან 
სპეციალური წოდების მქონე პირი.

4. სამაგისტრო პროგრამაზე ჩასარიცხად პრიორიტეტი მიენიჭებათ იმ 
სამხედრო მოსამსახურეებს, რომელთაც წარმატებით გადალახეს 
საგამოცდო მინიმუმი მისაღებ გამოცდებში. თუკი ამგვარი სამხედრო 
მოსამსახურეების რაოდენობა აღემატება პროგრამისათვის არსებული 
ადგილების რაოდენობას, მისაღები გამოცდის შედეგების მიხედვით 
შექმნილი რეიტინგის შესაბამისად, პროგრამაზე ჩაირიცხება უკეთესი 
მაჩვენებლის მქონე სამხედრო მოსამსახურე. 

5. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროდან და მის სისტემაში 
შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებიდან, ასევე 
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს 
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის, საქართველოს საგარეო 
საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და 
კრიზისების მართვის საბჭოს და საქართველოს სხვა თავდაცვისა და 
უსაფრთხოების სფეროს უწყებებიდან წარმოდგენილი კანდიდატები 
პროგრამაზე ჩაირიცხებიან მისაღები გამოცდების შედეგების საფუძ-
ველზე. საგამოცდო მინიმუმის გადალახვის შემთხვევაში პრიორიტეტი 
ჩარიცხვაზე მიენიჭება სტრუქტურულ კუთვნილებას (თითოეული 
სტრუქტურიდან  1 პირი, რათა მიღწეულ იქნას მაქსიმალური წარმომად-
გენლობითი მრავალფეროვნება.

6. რომელიმე სახელმწიფო უწყებიდან კანდიდატის არ არსებობის ან 
საგამოცდო მინიმუმის ვერ გადალახვის შემთხვევაში მათი კვოტა 
დაემატება თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო გვარეობებს (მისაღები 
გამოცდის შედეგების მიხედვით შექმნილი რეიტინგის შესაბამისად, 
კურსზე ჩაირიცხება უკეთესი მაჩვენებლის მქონე სამხედრო 
მოსამსახურე).  



 საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს აქვს შემდეგი 
ზოგადი (ტრანსფერული) და დარგობრივი  კომპეტენციები:

· განმარტავს თავდაცვის ანალიზს, თავდაცვის კონცეფციებსა და 
თეორიებს, რაც მისცემს მათ შესაძლებლობას შეიმუშაონ ან 
მონაწილეობა მიიღონ ახალი მიდგომებისა  და კონცეფციების 
შემუშავების პროცესში;

· განმარტავს უსაფრთხოების დოკუმენტებს, რის საფუძველზეც  
შეძლებს სამხედრო გადაწყვეტილების მიღების პროცესისა და 
ოპერატიული დიზაინის წარმართვას  სწორი მიმართულებით;

· აანალიზებს ეროვნული ძალის ინსტრუმენტებს, რაც მისცემს მათ 
ახალი ორიგინალური იდეების შემუშავებისა და პრაქტიკაში გამოყენების 
საშუალებას თანამედროვე ოპერატიულ გარემოში;

· ახდენს საბრძოლო ფუნქციების ინტეგრირებას სრული სპექტრის 
ოპერაციებში;

· არჩევს შესაფერისი გადაწყვეტილების მიღების მეთოდებს 
ეროვნული უსაფრთხოების საკითხების  ანალიზისათვის;

· დამოუკიდებლად იღებს გადაწყვეტილებებს დეცენტრალი-
ზებული მართვის პირობებში;

· იყენებს თანამედროვე ოპერატიულ გარემოში ეროვნული ძალის 
ინსტრუმენტების ცოდნას დასახული ამოცანების შესასრულებლად და 
წამოჭრილი პრობლემების გადასაწყვეტად;

· წარმართავს ოპერატიულ დიზაინს ეროვნული უსაფრთხოების 
დოკუმენტების ანალიზის საფუძველზე;

· აანალიზებს რეგიონული და საერთაშორისო უსაფრთხოების 
ასპექტებს;

· აცნობიერებს თავდაცვის ანალიზისა და ეროვნული თავდაცვის 
პოლიტიკის ძირითად პრინციპებს;

· იღებს არგუმენტირებულ გადაწყვეტილებებს ცვალებად ოპერა-
ტიულ გარემოში;

· დამოუკიდებლად  ახორციელებს კვლევას ეთიკური და 
პროფესიული სტანდარტების დაცვით.

სწავლის შედეგები



დისკუსიები/დებატები, გუნდური მუშაობა, გონებრივი იერიში, 
როლური თამაში, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, 
ახსნა–განმარტებითი მეთოდი, შესრულებაზე ორიენტირებული სწავლა, 
სიმულაციური სწავლება, პრაქტიკული დავალებები და ა.შ.  

სწავლის მეთოდები  დაკონკრეტებულია შესაბამისი სასწავლო 
კურსების სილაბუსებში.

საჭიროებისამებრ გამოყენებული იქნება დისტანციური სწავლების 
ფორმა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები

თავდაცვის ანალიზის 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, რომელსაც 
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%. 

შეფასების სისტემა



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 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.

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”.

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



საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო არის ეთა-ს აკადემიური 
პროგრამების დამკვეთი და ეთა-ს კურსდამთავრებულთა ძირითადი 
დამსაქმებელი.

კურსდამთავრებულები დასაქმდებიან სტრატეგიულ პოლიტიკურ 
სფეროში, მრჩეველთა პოზიციებზე, თავდაცვის სამინისტროსა, საგარეო 
საქმეთა სამინისტროს, ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს  და  
თავდაცვასა და  უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ სხვა დაწესებუ-
ლებებში. სამხედრო სექტორთან ერთად, კურსდამთავრებულებს 
შეუძლიათ დასაქმდნენ სამოქალაქო სექტორშიც: სახელმწიფო და კერძო 
ორგანიზაციებში, რომელიც სპეციალიზებულია მიმართულებების 
დადგენასა და განხორციელებაში: თავდაცვის უსაფრთხოების საკით-
ხებში, კონტრტერორისტულ პოლიტიკაში და სხვა. კურსდამთავრე-
ბულებს  შეეძლებათ ეროვნული თავდაცვის საკითხების, თავდაცვის 
უსაფრთხოების კვლევებისა და პოლიტიკური კვლევების განხორციელე-
ბაში მონაწილეობა და იმ ძირითად სფეროებში მუშაობა, სადაც 
ორიენტაცია აღებულია ეროვნულ უსაფრთხოებაზე, უსაფრთხოებისა და 
თავდაცვის მიმართულების ჩამოყალიბებასა და განხორციელებაზე.    

დასაქმების სფეროები

სწავლის გაგრძელება შესაძლებელია უმაღლესი აკადემიური 
განათლების მესამე საფეხურზე - დოქტორანტურაში,  როგორც 
საქართველოში, ისე – საზღვარგარეთ.

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა
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