გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი
საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლა
საჯარო მმართველობა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღები საგამოცდო საკითხები

სამართლის მიმართულებით:
1.

სამართალი, როგორც ინდივიდის ინტერესების განხორციელების საშუალება; სამართლის ცნება და
მისი კომპონენტები;

2.

სამართლის დარგები და მათი ურთიერთმიმართება;

3.

თანამედროვეობის ძირითადი სამართლებრივი სისტემები;

4.

კონსტიტუცია, როგორც ქვეყნის უზენაესი კანონი;

5.

სამართლებრივი, დემოკრატიული და სახელმწიფოს კონსტიტუციური
პრინციპები;

6.

საქართველოს სახელმწიფო მმართველობისა და ტერიტორიული მოწყობის ფორმა;

7.

ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი, არსი და მნიშვნელობა;

8.

საქართველოს პარლამენტი და მისი უფლებამოსილებები;

9.

საქართველოს პრეზიდენტი და მისი უფლებამოსილებები;

10. საქართველოს მთავრობა და მისი უფლებამოსილებები;
11. სასამართლო ხელისუფლება საქართველოში;
12. ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების, როგორც სამართლებრივი სახელმწიფოს ძირითადი
ელემენტების მნიშვნელობა;
13. სამოქალაქო სამართალი და მისი მნიშვნელობა;
14. პირები სამოქალაქო სამართალში და მათი კლასიფიკაცია;
15. გარიგების არსი, ნიშნები და სახეები;
16. კერძო და საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, მათი გამიჯვნა;
17. შრომითი ურთიერთობა და მისი სუბიექტები;
18. ადმინისტრაციული სამართლის როლი და მნიშვნელობა დემოკრატიული საზოგადოების
განვითარებისათვის;
19. ადმინისტრაციული სამართლის პრინციპები;
20. ადმინისტრაციული ორგანოს ფუნქცია და მისი საქმიანობის სამართლებრივი ფორმები.

ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ეკონომიკური სისტემების კლასიფიკაცია;
საბაზრო ეკონომიკის მოდელები;
მწარმოებლურობა და ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა;
ბაზრების კლასიფიკაცია კონკურენციული ნიშნის მიხედვით;
ბიზნესის ორგანიზაციის ზოგადი ფორმები;
მეწარმე სუბიექტები (ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმები) ბიზნესში;
ბიზნესის კონცეფცია;
მართვის იერარქია;
მართვის ფუნქციები;

10.
11.
12.
13.
14.

მართვის X, Y, Z თეორიები;
მართვის ორგანიზაციული სტრუქტურები;
ნომინალური და რეალური მშპ;
ბიზნესის მიმართულებები და სახეები;
გადასახადების არსი, ფუნქციები და სახეები.

სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით:
1.

პოლიტიკა, როგორც სახელმწიფოს მართვის ხელოვნება, პოლიტიკური სისტემები;

2.

ქართული პოლიტიკური აზრის განვითარება; პოლიტიკური კულტურა, სამოქალაქო კულტურა;

3.

სამართალი, მორალი და პოლიტიკა. კანონშემოქმედება, როგორც პოლიტიკის გამოხატვის ფორმა.

4.

პოლიტიკური ლიდერის ცნება, პოლიტიკური ელიტები;

5.

კონფლიქტები საქართველოში და მათი განვითარების დინამიკა;

6.

საერთაშორისო პოლიტიკა საშინაო პოლიტიკა;

7.

გლობალიზაცია.

ფაქტორები,

რომლებიც

განაპირობებს

გლობალიზაციას.

ტენდენცები/კონცეფციები.
8.

ძირითადი პოლიტიკური იდეოლოგიები: ლიბერალიზმი, კონსერვატიზმი, ნაციონალიზმი,
ფემინიზმი.

9.

ძალაუფლება და მერიტოკრატია;

10. ბიუროკრატიის გაუკუღმართებული და ლეგალური ფორმები.

