კურსის სილაბუსი
სასწავლო კურსის
სახელწოდება

საერთაშორისო ორგანიზაციები

ავტორი
(ავტორები)

ეკა აკობია

ლექტორი
(ლექტორები)

ეკა აკობია, მოწვეული ლექტორი
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი; საერთაშორისო
ურთიერთობების მიმართულება.
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საკონტაქტო ინფორმაცია:
მობ: 595 33 33 16
ელ. ფოსტა: Eka.akobia@tsu.ge
სასწავლო კურსის
(მოდულის) კოდი
სასწავლო კურსის
სტატუსი

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საერთაშორისო
ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა
არჩევითი საგანი

სასწავლო კურსის
მიზნები

კურსის მიზანია წარმოაჩინოს საერთაშორისო ორგანიზაციების როლი და
ადგილი საერთაშორისო პოლიტიკაში და როგორ მონაწილეობენ ისინი
მსოფლიო მმართველობაში. კურსი მიმოიხილვს საერთაშორისო რეჟიმების
თეორიულ ასპექტებს რათა სტუდენტებმა სიღრმისეულად გაიაზრონ
სახელმწიფოთა ქმედებაზე სო-ბის გავლენის, ქცევის და საერთო საკითხებზე
ზემოქმედების შესაძლებლობები თუ შეზღუდვები. საგნის ძირითადი ნაწილი
ეთმობა ისეთი მთავარი საერთაშორისო ორგანიზაციების მიმოხილვას,
როგორიცაა გაერო, მსოფლიო სავალუტო ფონდი, მსოფლიო სავაჭრო
ორგანიზაცია და რეგიონული უსაფრთხოების ორგანიზაციები, როგორიცაა
ნატო, ეუთო, აფრიკის კავშირი, ასეანი და სხვები. საგანი მიმოიიხლავს
თითოეული
ამ
ორგანიზაციის
ინსტიტუციურ
სტრუქტურას.
განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება გაეროზე. კურსი ასევე მიმოიხილავს
ადამიანის განვითარების ადამიანის უფლებებისა და გარემოს დაცვის
გამოწვევებს და როგორ ხდება ამ საკითხების წარმართვა გლობალური
ორგანიზაციების ფარგლებში. საბოლოო ჯამში, პრაქტიკული ინფორმაცია
ასევე
დაკავშირებული
იქნება
საკითხის
თეორიულ/ფილოსოფიურ
საფუძვლებთან რათა სტუდენტებმა თავისუფლად შეიმეცნონ და შეაფასონ
მიმდინარე დისკურსი საერთაშორისო ორგანიზაციების როლი და ადგილის
შესახებ.

ECTS

სასწავლო კურსის კრედიტები: 5
საკონტაქტო საათების რაოდენობა სემესტრში: 35
მათ შორის
1. ლექცია: 15 საათი;
2. სემინარი: 15 საათი
3. შუალედური გამოცდის ჩასაბარებლად განკუთვნილი დრო: 2 საათი

4. დასკვნითი გამოცდის ჩასაბარებლად განკუთვნილი დრო: 3 საათი
სტუდენტის დამოუკიდებელი მუშაობის საათების რაოდენობა სემესტრში: 90
საათი
მათ შორის:
ლექცია-პრაქტიკუმებისათვის მომზადება: 60 საათი
შუალედური გამოცდის/გამოცდების მომზადება: 10 საათი
დასკვნითი გამოცდის მომზადება: 15 საათი
დაშვების
წინაპირობა
სწავლის
შედეგები

საერთაშორისო ურთიერთობების შესავალი; საერთაშორისო პოლიტიკის
საკითხები; ინგლისური ენა 1,2,3,4.
კურსის გავლის შედეგად სტუდენტები მიიღებენ ახალ ინფორმაციას
სხვადსხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის შესახებ და გაიღრმავებენ როგორც
პრაქტიკულ, ასევე თეორიულ ცოდნას ამ მიმართულებით. კონკრეტულად,
მათ ეცოდინებათ:
-

მსოფლიოს უმთავრესი სო-ბის ინსტიტუტციური სტრუქტურა,
მიზნები და გადაწყვეტილების მიღების პროცედურები
შეძლებენ
შეაფასონ
ამ
სო-ბის
ეფექტურობა/არაეფექტურობა
მსოფლიოს მიმდინარე დღისწესრიგში
მსოფლიოს პოლიტიკურ დღისწესრიგზე სო-ბის ზეგავლენის
შესაძლებლობები და ლიმიტები

1. ცოდნა და გაცნობიერება: კურსდამთავრებულს ეცოდინება საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი საკითხი.
2. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: სტუდენტები შეძლებენ
საერთაშორისო ორგანიზაციების შესახებ მიღებული ცოდნის სიღრმისეულ
გააზრებას
და
საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან
დაკავშირებულ
პროცედურებთან შეხებისას ექნებათ შესაბამისი პრაქტიკული უნარ-ჩვევები.
3. კომუნიკაციის უნარი: სტუდენტებს განუვითარდებათ უნარ-ჩვევები მიიღონ
მონაწილეობა დისციპლინის ფარგლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების
საკითხებზე მიმდინარე დისკურსში.
4. დასკვნის უნარი: სტუდენტებს შეეძლებათ კრიტიკულად შეაფასონ
სახელმწიფოთა საერთაშორისო საზოგადოების მიერ დღემდე მიღწეული
ინსტრუმენტები საერთაშორისო ორგანიზაციებთან დაკავშირებით, შეძლებენ
იდენტიფიცირება გაუკეთონ საკუთარ პოზიციას მიმდინარე დებატებში (მაგ.
სამშვიდობო ოპერაციები, ჰუმანიტარული ინტერვენცია და სხვა) და
გააგრძელონ კვლევა ამ სფეროში ახალი ცოდნის შექმნის მიზნით.
სასწავლო კურსის ლექციები და სემინარები.
ფორმატი
* თითოეული ლექციისთვის განკუთვნილ მასალას სტუდენტი უნდა გაეცნოს

ლექციამდე!!!
სასწავლო კურსის იხ. დანართი 1.
შინაარსი

შეფასების
კრიტერიუმები

შეფასების კომპონენტები

ქულა

დასწრება

5%

შუალედური გამოცდა

30 %

სემინარებში მონაწილეობა

25 %

საბოლოო გამოცდა (კვლევითი 40 %
ესე)
დასწრება - იმისთვის, რომ მასალა სრულად აითვისოთ დასწრება არის
აუცილებელი.
შუალედური გამოცდა გულისხმობს სტუდენტების მიერ სამი სალექციო
საათის განმავლობაში წერით სამუშაოს. შუალედური გამოცდა ამოწმებს
სემესტრის შუა პერიოდისთვის სტუდენტის მიერ დაგროვებულ ცოდნას.
weriTi gamokiTxvis Sefasebis kriteriumebia:
a. 30-25 qula. პasuxებi srulia. sakiTxებi zustad da amomwuravad aris gadmocemuli. studenti
zedmiwevniT kargad flobs ganvlil masalas, Rrmad da safuZvlianad aqvs შესწავლილი literatura.
b. 24-20 qula. პasuxებi srulia, Tumca Sekvecili. terminolo-giurad gamarTulia. arsebiTi Secdoma
ar aris. studenti kargad flobs programiT gaTvaliswinebul ganvlil masalas; aTvisebuli aqvs
ZiriTadi literatura.
g. 20-13 qula. Pპasuxებi arasrulia. studenti flobs programiT gaTvaliswinebul masalas, magram
aRiniSneba naklovanebebi. aris fragmentuli msjeloba.
d. 12 _ 7 qula. პasuxებi arasrulia. sakiTxis Sesabamisi masala gadmocemulia nawilobriv.
students arasakmarisad aqvs aTvisebuli ZiriTadi literatura. aRiniSneba ramdenime arsebiTi
Secdoma.
e. 6-1. პasuxებi arsebiTad mcdaria. gadmocemulia sakiTxis Sesabamisi masalis mxolod calkeuli
fragmentebi.
v. 0 qula. pasuxi sakiTxis Sesabamisi ar aris an saerTod araa mocemuli.

სემინარებში მონაწილება - გულისხმობს სტუდენტის ზეპირ გამოკითხვას.
იმისთვის რომ სტუდენტმა მიიღოს მაქსიმალური 25 ქულა, სემესტრის (ანუ 15
საელქციო თემის განმავლობაში) უნდა იაქტიუროს მინიმუმ 5-ჯერ. სრულ 5
ქულას სტუდენტი მიიღებს იმ შემთხვევაში, თუ მისი აქტიურობა შეესაბამება
განსახილველ თემას და სტუდენტი იყენებს შესაბამის ცოდნას.
საბოლოო გამოცდა გულისხმობს სტუდენტის მიერ შინ შესრულებულ
კვლევით ესეს (15-20 გვერდი), რომელშიც სტუდენტი სიღრმისეულად,
აკადემიური სტანდარტის დაცვით, წერითი ფორმით წარმოადგენს
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან დაკავშირებულ საკითხს. კვლევითი ესეს
შესახებ დეტალური ინსტრუქცია სტუდენტებს მიეწოდებათ საგნის
მსვლელობისას.
weriTi saSinao davalebis Sefasebis kriteriumebia: დარიგებული ინსტრუქციის
შესაბამისად, მasalis damuSavebis done, informaciis sizuste და აკადემიურობა, სოციალურ
მეცნიერებებში მიღებული ციტირების წესის დაცვა.
პლაგიატიზმის ელემენტების შემთხვევაში (მაგ. აკლია წყაროები, ციტირებულია,
მაგრამ მთელი სეგმენტია გადმოწერილი პერეფრაზის ნაცვლად) მნიშვნელოვნად

დაგაგკლდებათ ქულა.
პლაგიატიზმის შემთხვევაში ნაშრომი შეფასდება 0 ქულით.

ძირითადი
ლიტერატურა

Margaret P. Karns, Karen A. Mingst, and Kendall W. Stiles, International
Organizations: The Politics and Processes of Global Governance, 3rd edition. 2015
David L. Bosco, Five To Rule Them All: the UN Security Council and the Making of
the Modern World (New York: Oxford University Press, 2009).

დამხმარე
გარდა ძირთადი სახელმძღვანელოებისა, კურსის ფარგლებში გამოყენებული
ლიტერატურა და იქნება აკადემიური სტატიები, რომელებიც სტუდენტებს მიეწოდებათ
სხვა
სასწავლო ელექტრონული ფორმით.
მასალა
სტუდენტებს მოეთხოვებათ დამატებითი ლიტერატურის მოძიება თსუ-ს
აკადემიური ელექტრონული ბაზებიდან.

დანართი 1
N
1

ლექციის/სემინარის/პრაქტიკუმის/ლაბო
რატორიული სამუშაოს და ა. შ. თემა
გლობალური მმართველობის
გამოწვევები

ლიტერატურა
(შესაბამისი გვერდების მითითებით)

აუცილებელი საკითხავი:
KMS, The Challenges of Global Governance, pp. 242.
Wolf, “The World’s Hunger for Public Goods,”
Financial Times, January 25, 2012.

დამატებითი ლიტერატურა:
Weiss, T., Thakur, R., & Ruggie, J. (2010). Global
Governance and the UN: An Unfinished Journey .
Indiana University Press.
J. D. Thompson, Organizations in Action (New York:
McGraw-Hill, 1967)
2

გლობალური მმართველობის
თეორიული საფუძვლები

აუცილებელი საკითხავი:
KMS, The Theoretical Foundations of Global
Governance, pp. 43-74
Kenneth W. Abbott and Duncan Snidal, “Why States

Act Through Formal International Organizations,”
Journal of Conflict Resolution 42, 1 (February 1998),
pp. 3-32.
Oran R. Young, “Regime Theory: Past, Present, and
Future,” in Governance in World Affairs (Ithaca, NY:
Cornell University Press, 1999), pp. 189-216.

დამატებითი ლიტერატურა:
John J. Mearsheimer, “The False Promise of
International Institutions, International Security 19,
No. 3 (Winter 1994-1995), 5-49.
Five replies to Mearsheimer (1994) by Keohane &
Martin, Kupchan & Kupchan, Ruggie, Wendt, and
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