
 

23 ივნისი, 2017 წ.  

თსუ, VI კორპუსი, # 303 

10:00 – საზაფხულო სკოლის გახსნა. სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის დეკანის თამარ დოლბაიას მისასალმებელი სიტყვა 

10:15 – 10:45 – სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო 

აქტივობები და რესურსები ახალგაზრდა მკვლევართათვის.  

11:00 –13:00 – სადოქტორო ნაშრომი და მისი სტრუქტურა, საველე სამუშაოების დაგეგმვა და 

წერის პროცესი. ლალე იალჩინ–ჰეკმანი, პროფესორი. 

13:00–14:00 – ლანჩი 

14:00 –15:30 – ემპირიული მონაცემების შეგროვებისათვის საველე სამუშაოების დაგეგმვა და 

განხორციელება, წერის პროცესი. ლალე იალჩინ–ჰეკმანი, პროფესორი. 

 

24 ივნისი, 2017 წ.  

თსუ, VI კორპუსი, # 303 

11:00 – 13:00 – კვლევის დიზაინი. იაგო კაჭკაჭიშვილი, პროფესორი 

13:00–14:00 – ლანჩი 

14:00 – 16:00 – კვლევის დიზაინი: კონკრეტული მაგალითების განხილვა. იაგო კაჭკაჭიშვილი, 

პროფესორი 

 

26 ივნისი, 2017 წ.  

თსუ, VI კორპუსი, # 303 

10:00 – 13:00 – თვისებრივი კვლევის მეთოდები, სიღრმისეული ინტერვიუ. მარინა 

ბურძენიძე, ასოცირებული პროფესორი 

13:00–14:00 – ლანჩი 

14:00–17:00 – რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები: მასობრივი გამოკითხვის სხვადასხვა 

სახეები. თეონა მატარაძე, ასოცირებული პროფესორი 

 



27 ივნისი, 2017 წ.  

თსუ, VI კორპუსი, # 303 

10:00 – 13:00 – ფოკუს ჯგუფები. ნათელა დონაძე. ასოცირებული პროფესორი 

13:00–14:00 – ლანჩი 

14:00–17:00 კითხვარის დიზაინი და საველე სამუშოაები. თეონა მატარაძე, ასოცირებული 

პროფესორი 

 

28 ივნისი, 2017 წ.  

თსუ, VI კორპუსი, # 303 

10:00 – 13:00 – დისკურს ანალიზი. ლია წულაძე, ასოცირებული პროფესორი 

13:00–14:00 – ლანჩი 

14:00–17:00 – ცვლადები, გაზომვა, სკალები, კითხვები და კითხვარის დიზაინი თეონა 

მატარაძე, ასოცირებული პროფესორი 

 

29 ივნისი, 2017 წ.  

თსუ, VI კორპუსი, # 303 

10:00 – 13:00 – შესავალი SPSS-ის პროგრამაში: ჩარჩოს შექმნა, მონაცემების შეტანა, აღწერითი 

სტატისტიკა ივანე კეჭაყმაძე, მოწვეული პედაგოგი 

13:00–14:00 – ლანჩი 

14:00–17:00 –  ბაზისური სტატისტიკა. თუბა ბირჯანი. დოქტორი 

 

 

30 ივნისი, 2017 წ.  

თსუ, VI კორპუსი, # 303 

10:00 – 13:00 ფაქტორული ანალიზი,  ნინო დურგლიშვილი, ასოცირებული პროფესორი 

13:00–14:00 – ლანჩი 

14:00–17:00 – მოდელირებული რეგრესია, კორელაცია და ლოჯისტიკური რეგრესია. თუბა 

ბირჯანი. დოქტორი 

 



1 ივლისი, 2017 წ.  

თსუ, VI კორპუსი, # 303 

 

10:00 – 13:00 – შესავალი მრავალგანზომილებიან მოდელირებაში. თუბა ბირჯანი. დოქტორი 

13:00–14:00 – ლანჩი 

14:00–17:00 – მოდელების სპეციფიკა და შეფასება, სტრუქტურული რეგრესიის მოდელები და 

მულტი–ჯგუფური ანალიზი. თუბა ბირჯანი. დოქტორი 

 

 

საზაფხულო სკოლაში ჩართული პედაგოგები: 

ლალე იალჩინ–ჰეკმან – პროფესორი, მაქს პლანკის სოციალური ანთროპოლოგიის 

ინსტიტუტი (გერმანია) 

იაგო კაჭკაჭიშვილი – პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

თუბა ბირჯან – დოქტორი, HIVA შრომისა და საზოგადოების კვლევის ინსტიტუტი (ბელგია) 

მარინა ბურძენიძე – ასოცირებული პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ნათელა დონაძე – ასოცირებული პროფესორი,  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ნინო დურგლიშვილი – ასოცირებული პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

თეონა მატარაძე – ასოცირებული პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ლია წულაძე – ასოცირებული პროფესორი,  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ივანე კეჭაყმაძე – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 


