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სასწავლო
კურსის სამაგისტრო პროგრამა დიპლომატიასა და საერთაშორისო პოლიტიკაში
სტატუსი
(MADIP)

საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება,
პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სოციალურ

და

არჩევითი საგანი
სასწავლო
მიზნები

ECTS

კურსის კურსი წარმოადგენს სხვადასხვა ტიპის სამშვიდობო ოპერაციების
არსის/კონცეფციის, იურიდიული საფუძვლებისა და პრაქტიკის
სიღრმისეულ მიმოხილვას. კურსის მიზანია სტუდენტებს მისცეს
სამშვიდობო ოპერაციებისა და სახელმწიფოს აღმშენებლობის პრაქტიკისა
და პროცესის შესახებ ფართო ინფორმაცია ისტორიული, პოლიტიკური,
იურიდიული გარემოებების გათვალისწინებით.
კურსი
შედგება
კონფლიქტურ
სიტუაციებში
მშვიდობის
უზრუნველყოფის
სხვადასხვა
მექანიზმებთან
დაკავშირებული
თემებისგან და ასევე მოიცავს კონკრეტული მაგალითების სიღრმისეულ
განხილვას. საგნის ბოლო პერიოდი დაეთმობა სტუდენტების
პრეზენტაციებს, რომლის ფარგლებშიც თითოეული სტუდენტი
სიღრმისიეულად გამოიკვლევს და წარადგენს სამშვიდობო ოპერაციების
ისტორიიდან ერთ მაგალითს/ქეისს და პრეზენტაციის ფარგლებში
მოხდება ქეისისთვის დამახესიათებელი იმ პოლიტიკებისა და
დილემების გაანალიზება, რომლებიც წარმოიშვა მოცემული ქეისის
ფარგლებში გაეროს სამშვიდობო მისიის წინაშე.
სასწავლო კურსის კრედიტები: 5
საკონტაქტო საათების რაოდენობა სემესტრში: 35
მათ შორის
1. ლექცია: 20 საათი;
2. სემინარი/პრეზენტაცია: 10 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
წინაპირობები

წინაპირობის გარეშე

სწავლის შედეგები

სტუდენტი, რომელიც გაივლის ამ კურსს, მიიღებს ფუნდამენტურ ცოდნას
პოსტ-კონფლიქტურ სიტუაციებში გაეროს სამშვიდობო მისიების
სხვადსხვა ტიპების (ძალისმიერი სამშვიდობო ოპერაციები, მშვიდობის
შენარჩუნების მისია, სახელმწიფოს აღშენებლობის მისია და სხვა), მათ
შორის კონცეპტუალური და იურიდიული განსხვავებების შესახებ.
მიიღებენ ცოდნას როგორც გაეროს ასევე რეგიონული ორგანიზაციების
მიერ განხორციელებული სამშვიდობო მისიების შესახებ. ასევე,
გაეცნობიან სხვადასხვა მისიის განხორციელებისას დაგროვილი
ისტორიული
გამოცდილების
და
მიღწევების,
ისევე
როგორც
საერთაშორისო პოლიტიკაში კონფლიქტების დარეგულირების კუთხით
ჯერ კიდევ არსებული გადაუჭრელი გამოწვევების შესახებ.
1. ცოდნა და გაცნობიერება: კურსდამთავრებულს ეცოდინება პოსტ
კონფლიქტური
სიტუაციების
დარეგულირების
სხვადასხვა
ინსტრუმენტები, მათი თეორიული და იურიდიული თავისებურებანი,
ასევე განსხვავებული პრაქტიკა. მნიშვნელოვანი ეტაპები, კონფლიქტის
დარეგულირების ინსტრუმენტების ევოლუციაში და მიმდინარე
გამოწვევები.
2. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: სტუდენტები მიიღებენ
რთული
პოსტ-კონფლიქტური
პროცესებისა
და
მშვიდობის
უზრუნველყოფის გაანალიზების და პოსტ-კონფლიქტურ ვითარებაზე
იურიდიულად
და
პოლიტიკურად
გამართული
რეაგირების
იდენტიფიცირებისთვის საჭირო უნარებს. ასევე, შეძლებენ სხვადასხვა
პოსტ-კონფლიქტური ვითარებების გაანალიზებას და კლასიფიკაციას და
აკადემიურ კვლევას.
3. კომუნიკაციის უნარი: სტუდენტებს განუვითარდებათ უნარ-ჩვევები
მიიღონ მონაწილეობა დისციპლინის ფარგლებში კონფლიქტისა და
მშვიდობის საკითხებზე მიმდინარე დისკურსში.
4. დასკვნის უნარი: სტუდენტებს შეეძლებათ კრიტიკულად შეაფასონ
სახელმწიფოთა საერთაშორისო საზოგადოების მიერ დღემდე მიღწეული
ინსტრუმენტები კონფლიქტის შემდგომ მშვიდობის შენარჩუნების
საქმეში, შეძლებენ ინდენტიფიცირება გაუკეთონ საკუთარ პოზიციას
მიმდინარე დებატებში (მაგ. სამშვიდობო ოპერაციები, ჰუმანიტარული
ინტერვენცია და სხვა) და გააგრძელონ კვლევა ამ სფეროში ახალი ცოდნის
შექმნის მიზნით.

სასწავლო
ფორმატი
სასწავლო
შინაარსი

კურსის ლექციები და სემინარები.

* თითოეული ლექციისთვის განკუთვნილ მასალას სტუდენტი უნდა
გაეცნოს ლექციამდე!!!
კურსის იხ. დანართი 1.

სწავლების/სწავლის
მეთოდები

შეფასების
კრიტერიუმები

1.
2.
3.
4.
5.

ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი

თეორიული და კრიტიკული ანალიზი
დისკუსია, დებატები
წიგნზე/სტატიებზე მუშაობა
ჯგუფური მუშაობა

კურსის კომპონენტი

ქულა

დასწრება

5%

შუალედური გამოცდა

30 %

ჯგუფური პრეზენტაცია

25 %

საბოლოო
ესე)

გამოცდა (კვლევითი 40 %

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.

პრეზენტაცია - სტუდენტი წარმოადგენს ერთ რომელიმე სამშვიდობო
ოპერაციას. პრეზენტაცია იქნება კონკრეტული ქეისის ისტორიული
დახასიათება, რომელშიც წარმოჩენილი იქნება სამშვიდობო ოპერაციის
ტიპი, სამართლებრივი და პოლიტიკური საფუძვლები, მიღწეული შედეგი
და მიღებული გამოცდილება. პრეზენტაციის წარდგენის დეტალური
ინსტრუქცია სტუდენტებს მიეწოდებათ საგნის მსვლელობისას.
საბოლოო გამოცდა გულისხმობს სტუდენტის მიერ შინ შესრულებულ
კვლევით ესეს (18-20 გვერდი), რომელშიც სტუდენტი სიღრმისეულად,
აკადემიური სტანდარტის დაცვით, წერითი ფორმით წარმოადგენს
პრეზენტაციის ფარგლებში განხილულ ქეისს. 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

პირველადი სახელმძღვანელოები:

1) Alex J. Bellamy, Paul D. Williams, Stuart Griffin: 2010, Understanding
peacekeeping, Polity, Cambridge
2) Joachim Koops, Norrie MacQueen, Thierry Tardy, and Paul D. Williams,
The Oxford Handbook of United Nations Peacekeeping Operations
(Oxford Handbooks) 1st Edition, 2015

* იმის გათვალისწინებით, რომ ქართულ ენაზე არ არის თარგმნილი
საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიის არცერთი სახელმძღვანელო,
აღნიშნულ წიგნს ვიყენებ როგორც თეორიების შესწავლის მთავარ ჩარჩოს.
ყველა ძირითად პუნქტს ლექციაზე ვხსნი და სტუდენტებს საშუალება
აქვთ ჩაიწერონ. საკითხავის უმეტესობა ასევე მოცემულია ქართულ ენაზე.
ახალი სახელმძღვანელოს შემოღება აუცილებელია, რადგან სხვაგვარად
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