
სოციალური ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა 

სამაგისტრო საუნივერსიტეტო გამოცდის საკითხები 

 

1.სოციალური პერცეფცია და კოგნიცია 

 პერსონალური სქემები და ჯგუფური სტერეოტიპები; 

 პირველი შთაბეჭდილების ჩამოყალიბება; 

 ატრიბუციის თეორია; 

(John D. Delamater, Daniel J. Myers, გვ. 121-143) 

2.ატიტუდები 

 ატიტუდის არსი; 

 კავშირი ატიტუდსა და ქცევას შორის; 

(John D. Delamater, Daniel J. Myers, გვ. 144-165) 

3.სოციალური ზეგავლენა და დარწმუნება. 

 ატიტუდის ცვლილება დარწმუნების საშუალებით; 

 შთაგონება და ავტორიტეტი; 

 ზეგავლენისა და დარწმუნების მიმართ წინააღმდეგობის გაწევა; 

(John D. Delamater, Daniel J. Myers, გვ. 197-220) 

4.ინტერპერსონალური ატრაქცია და ურთიერთობები. 

 ვინაა სასურველი? 

 სიმპათიის გამომწვევი ფაქტორები; 

 ურთიერთობის გაღრმავება; 

(John D. Delamater, Daniel J. Myers, გვ. 246-263) 

5.დევიანტური ქცევა და სოციალური რეაქცია 

 ნორმები და ნორმის დარღვევა; 

 რეაქცია ნორმის დარღვევის ფაქტებზე; 

 ფორმალური სოციალური კონტროლი; 

(John D. Delamater, Daniel J. Myers, გვ. 378-409) 

 

 



6. აგრესია-აგრესიის მენეჯმენტი 

 აგრესიის სოციალური და სიტუაციური დეტერმინანტები; 

 ფრუსტრაცია და აგრესია; 

 აგრესია მჭიდრო ინტერპერსონალურ ურთიერთობაში; 

 აგრესიის არიდება და კონტროლი. 

(ფსიქოლოგია და ცხოვრება, 2009, გვ. 752-761) 

 

7.კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებებში 

 ექსპერიმენტალური კვლევის დიზაინი; 

 კლასიკური კვლევის დიზაინი; 

 დიზაინის ტიპები. 

 ჯგუფთაშორისი და კვაზი-ექსპერიმენტალური დიზაინი 

(ჩავა ფრანკფორტ ნაჩმიასი, დევიდ ნაჩმიასი, 2009, გვ. 151-223) 

 

8. ცნობიერება 

 გაცნობიერება და ცნობიერება; 

 ცნობიერების ხელმისაწვდომობა; 

 ცნობიერების შნაარსის კვლევა; 

 ცნობიერების ფუნქციები; 

 ცნობიერების კვლევა; 

ფსიქოლოგია და ცხოვრება, 2009, (გვ. 187-197) 

 

9.დასწავლა და ქცევითი ანალიზი 

 ბიჰევიორიზმის და დასწავლა; 

 კლასიკური განპირობება; 

 ოპერანტული განპირობება 

ფსიქოლოგია და ცხოვრება, 2009, (გვ. 224-249) 

 

 

 

 



10.სოციალური განვითარება ცხოვრების მანძილზე 

 ერიკსონის ფსიქო-სოციალური განვითარების სტადიები; 

 სოციალური განვითარება ბავშვობაში/მოზარდობაში მოზრდილობაში. 

ფსიქოლოგია და ცხოვრება, 2009, (გვ.428. -447) 

 

11.სოციალური დასწავლისა და კოგნიტური თეორიები 

 მიშელის კოგნიტურ-აფექტური პიროვნების თეორია; 

 ბანდურას სოციალური დასწავლის თეორია; 

 კენტორის სოციალური ინტელექტის  თეორია; 

ფსიქოლოგია და ცხოვრება, 2009, (გვ.578 -585) 

 

12.დანაშაულის გამომწვევი პიროვნული/დისპოზიციური ფაქტორები. 

 კავშირი ტემპერამენტსა და დანაშაულებრივ ქცევას შორის; 

 დანაშაულისა და ინტელექტის კავშირი; 

 ვალტერსის ცხოვრების სტილის თეორია; 

 ფსიქოპათია და დანაშაული; 

ლაშა ხოჯანაშვილი. კრიმინალური ქცევა და საგამოძიებო ინტერვიუირება. შსს აკადემია. 

2017. რიდერი.  (გვ.24-35) 
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