საგამოცდო საკითხები
I. ფილოსოფიის ისტორიაში
1. ფილოსოფიური აზროვნების თავისებურება. ფილოსოფია და თანამედროვეობა;
2. ანტიკური ეპოქის ფილოსოფიური აზროვნებისათვის დამახასიათებელი
ძირითადი ნიშნები, პრობლემები, ძირითადი მიმდინარეობები და სკოლები;
3. ნეოპლატონიზმი;
4. შუა საუკუნეების ფილოსოფიური აზროვნებისათვის დამახასიათებელი ნიშნები;
5. აღორძინება და რენესანსი. რენესანსი და ჰუმანიზმი;
6. ახალი დრო. დეკარტის რაციონალიზმი; ბეკონის ემპირიზმი;
7. ი. კანტი – ცოდნისა და შემეცნების საკითხი;
8. XX საუკუნის ფილოსოფიური აზროვნების თავისებურება;
სიცოცხლის ფილოსოფია;
9.

ექსისტენციალიზმი;

10. ქართული ფილოსოფიური აზროვნების თავისებურება;
ლიტერატურა:
1. ს. წერეთელი. ანტიკური ფილოსოფია, ნაწილი I, თბ.,
2. გ. თევზაძე. ანტიკური ფილოსოფია, თბ.,
3. თ. კუკავა. ბერძნული ფილოსოფიის ისტორია, თბ.,
4. ნარკვევები ფილოსოფიის ისტორიაში. თბ., 1993.
5. მ. გოგიბერიძე. ფილოსოფიის ისტორია. ტ. 3. თბ.,
6. გ. თევზაძე, შუა საუკუნეების ფილოსოფია. თბ.,
7. კ. ბაქრაძე, ახალი დროის ფილოსოფია. თბ.,
8. გ. თევზაძე, ახალი დროის ფილოსოფია. თბ.,
9. გ. თევზაძე, XX საუკუნის ფილოსოფიის ისტორია. თბ.,
10. ი. ბრაჭული, ა. ზაქარიაძე, ვ. რამიშვილი, დ. ჯალაღონია. ფილოსოფიის შესავალი,
თბ., 2009.
11. ვ. ერქომაიშვილი. ფილოსოფია, თბ., 1996.

II პოლიტიკის ფილოსოფია
1. პოლიტიკის ფილოსოფიის საგანი;
2. პოლიტიკა და პოლიტიკური მოღვაწეობა ანტიკურ საბერძნეთში;
3. პოლიტიკა და ძალაუფლების ფენომენი;

4. პოლიტიკა როგორც მმართველობა;
5. საზოგადოებრივი ხელშეკრულების თეორია;
6. ჰობსი და ლოკი, ბუნებრივი მდგომარეობა და სახელმწიფო;
7. პოლიტიკური ძალაუფლების თეორია;
8. თავისუფლება, როგორც პოლიტიკური ფილოსოფიის კატეგორია;
9. სამართლიანობა და თანასწორობა;
10. დემოკრატია და საზოგადოება;

ლიტერატურა:
1. დემოკრატია, კლასიკური და თანამედროვე გაგება, პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი,
ნაწილი 1,თბილისი 2007
2. ენდრიუ ჰეივუდი, პოლიტიკური იდეოლოგიები, შესავალი კურსი, თბ., 2004
3. ჯანრი კაშია, თავისუფლება და ფედერალიზმი, თბ., 1997.
4. კრებული „სამოქალაქო საზოგადოება“ თბილისი 1996, „საზოგადოება და
პოლიტიკა“ #3 თბ.2000
1. ამირან ბერძენიშვილი. პოლიტიკური სოციოლოგია. თბ., 2003.
III რელიგიის ფილოსოფია
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

რელიგია, როგორც სოციალური მოვლენა;
რელიგიის წარმოშობის გნოსეოლოგიური და ფსიქოლოგიური ფესვები;
რელიგიის ისტორიული ფორმები;
მონოთეისტური რელიგიები და მათი შედარებითი ანალიზი;
ადრექრისტიანული მოძღვრების ჩამოყალიბების თავისებურებანი;
მართლმადიდებლობა, კათოლიციზმი, პროტესტანტიზმი;
ქრისტიანობის გავრცელება საქართველოში და მართლმადიდებლობის ქართულ
ეროვნულ-რელიგიურ ფენომენად გადაქცევის თავისებურებანი;
8. ქართველთა წარმართული სარწმუნოება
9. რელიგიური სინკრეტიზმის თავისებურებანი, რწმენის თავისუფლება და მისი
სამართლებრივი უზრუნველყოფა.
10. რელიგიის ისტორიული ფორმები; უძველესი პერიოდის რელიგიური სისტემები

ლიტერატურა:
1.
2.
3.
4.
5.

ბიბლია. თბ., 1998.
გაბიძაშვილი ო. რელიგიათმცოდნეობა. თბ., 1985
გოილაძე ვ. ქართული ეკლესიის სათავეებთან. თბ., 1991.
დოგმატურ-ისტორიული საკითხები. თბ., 1994.
გეგეშიძე დ. ქართული მართლმადიდებლობა და თანამედროვეობა. თბ., 1970.

6. რელიგიური ფილოსოფიის პრობლემები. თბ., 1991.
7. რელიგიისა და ათეიზმის ისტორიიდან საქართველოში. ტ. 1-12. თბ., 1986 -1988.
8. პაპუაშვილი ნ. რელიგიის კარიბჭე. თბ., 1996.

მაგისტრატურაში სწავლის გაგრძელების მსურველებმა კონსულტაციისათვის
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