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საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის მისია არის თანამედროვე სტანდარტების საუნივერსიტეტო 

გარემოს შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს სტუდენტისათვის პიროვნული შესაძლებლობის 

მაქსიმალურ რეალიზებას, საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში თანამედროვე საერთაშორისო 

სტანდარტების ცოდნის შეთავაზებას, წარმატების ხელშეწყობაზე ორიენტირებული აკადემიური 

სივრცის ჩამოყალიბებას, ეროვნული ღირებულებებით სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობასა და 

ეროვნულ-კულტურული ცნობიერების დამკვიდრებაში საგანმანათლებლო დაწესებულების 

საზოგადოებრივი ამოცანის რეალიზებას. 

 

 

სეუ თავისი მისიის განხორციელების მიზნით, თანამედროვე ევროპული სტანდარტების თავსებადი 

სასწავლო პროცესით უზრუნველყოფს: 

ა) აზრის გამოხატვის თავისუფლებისა და პატივისცემის იდეალების დამკვიდრებას; 

ბ) კრიტიკული აზროვნებისა და აღმოჩენების უნარების გამომუშავებას; 

გ) საკუთარი ქმედებების შედეგებზე პასუხისმგებლობის გრძნობის გაღვივებას; 

დ) წარმატებული სტუდენტების წახალისებას; 

ე) სტუდენტის ინტერესების, ინტელექტუალური შესაძლებლობების გამოვლენის, განვითარების 

ხელშეწყობას სწავლის, კვლევის, ცოდნის შექმნის, ლიდერის თვისებებისა და კომპეტენციების 

მისანიჭებლად; 

ვ) უნივერსიტეტის ფარგლებში კულტურისა და სპორტის განვითარებას. 

სეუ-ში საზოგადოებრივი მომსახურება ხორციელდება: 

ა) თანამედროვე ცოდნისა და ტექნოლოგიების განვითარებით; 

ბ) შეზღუდული შესაძლებლობების სტუდენტებისათვის სწავლის ხელსაყრელი პირობების 

შექმნით; 

გ) სტუდენტების მობილობით წახალისებით; 

დ) საქართველოსა და უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებლებთან თანამშრომლობით; 

ე) თანამედროვე გამოწვევებთან შესაფერისი ცოდნის შეთავაზებით. 

 

 

უნივერსიტეტი თავის საგანმანათლებლო საქმიანობას წარმართავს ბიზნესის ადმინისტრირების, 

სოციალური მეცნიერებების, მედიცინის, სამართლისა და განათლების აკადემიური მიმართულებებით 
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უმაღლესი განათლების საფეხური       ბაკალავრიატი 
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ინგლისური ფილოლოგიის ბაკალავრი 

პროგრამის მოცულობა 240 კრედიტი /6000 ასტრონომიული საათი/ 
სწავლების ენა ქართული 

 

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის და ჰუმანიტარული მეცნიერებების დარგის 

აქტუალობიდან გამომდინარე, ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის მიზანი 

შეესაბამება  სასწავლო უნივერსიტეტის მისიას, სტრატეგიულ მიზნებს და მიმართულია ჰუმანიზმის, 

დემოკრატიის იდეალებსა და ეროვნულ ღირებულებებზე ორიენტირებული თანამედროვე 

საერთაშორისო სტანდარტების ცოდნის შეთავაზებისკენ, საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების 

მშენებლობასა და ეროვნულ კულტურულ ცნობიერების  დამკვიდრებისკენ. პროგრამის მიზანი 

ორიენტირებულია დასაქმების ბაზარზე და რეალურად მიღწევადია; პროგრამის სასწავლო 

კომპონენტების (საუნივერისტეტო, სპეციალობის სავალდებულო და არჩევითი სასწავლო კურსების)  

შინაარსი, სწავლის და სწავლების მეთოდებისა და კრედიტების მოცულობის გათვალისწინებით, 

უზრუნველყოფენ ამ კომპონენტით დასახული მიზნების მიღწევას და მათი ერთობლიობა 

უზრუნველყოფს პროგრამით დასახული მიზნების მიღწევას უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა 

ჩარჩოს ბაკალავრიატის საფეხურის აღმწერის სათანადო დონით. ასევე, პროგრამის მიზნებიდან 

გამომდინარე, იკვეთება კურსდამთავრებულთა კარიერული განვითარების შესაძლებლობები, მათი 

დასაქმებულობა, ჰუმანიტარულ მენციერებათა ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი ინგლისურ 

ფილოლოგიაში, პიროვნული განვითარება, დემოკრატიულობა, მოქალაქეობრივი ღირებულებები. 

პროგრამის უმთავრესი მიზანია ხელი შეუწყოს სტუდენტს  დაეუფლოს ძირითადი სპეციალობის უცხო 

ენას-პრაქტიკულ ინგლისურ ენას საერთო ევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოს სტანდარტით 

განსაზღვრულ C 1 დონეზე და  გამოუმუშაოს სწრაფი კითხვის,  მოსმენის, წერის, მეტყველების და 

მოსმენილი მასალის ადექვატური აღქმისა და მასზე სათანადო რეაგირების ეფექტური სტრატეგიები 

მრავალფეროვანი დარგობრივი და სამეცნიერო ინგლისური ენის სხვადასხვა სირთულის  მასალაზე;  

საშუალება მისცეს საერთო ევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოს სტანდარტით განსაზღვრულ B1 

დონეზე დაეუფლოს პრაქტიკულ გერმანულ/ფრანგულ/ან რუსულ ენას; ჩამოუყალიბოს  წერისა და 

მეტყველების კულტურა ინგლისურ ენაზე სხვადასხვა ტიპის პროფესიულ ლინგვისტურ 

გარემოში  ეფექტური ფუნქციონირების მიზნით; ხელი შეუწყოს აკადემიური წერის უნარ-ჩვევების 

ჩამოყალიბებასა და საჯარო გამოსვლისა და პროფესიული პრეზენტაციის მომზადებაში; ასწავლოს 

მუშაობა სხვადასხვა ტიპის მხატვრულ ტექსტზე (მოთხრობა, პოეტური ან დრამატული ნაწარმოები) და 

ხელი შეუწყოს მხატვრული გემოვნების  ჩამოყალიბების პროცესს; წარმოდგენა შეუქმნას 

ენათმეცნიერების კონკრეტული დარგების (თეორიული გრამატიკა, ლექსიკოლოგია, ტექსტის 

ინტერპრეტაცია) საფუძვლების, ცნებების, კატეგორიების შესახებ; გააცნოს 

ლიტერატურათმცოდნეობის ძირითადი მეთოდოლოგიური კონცეფციები და მიმდინარეობები, 

გაარკვიოს თანამედროვე ლიტერატურათმცოდნეობის ცნებებსა და ლიტერატურის ჟანრების 

კლასიფიკაციის პრინციპებში; გააცნოს თანამედროვე ინგლისური ენის გრამატიკული, ფონეტიკური და 

ლექსიკურ-სემანტიკური სისტემების თავისებურებები, მათი ფუნქციონირების მექანიზმების 

გამოვლენის შესაძლებლობები და სისტემური კვლევის ლინგვისტური მეთოდები. წარმოდგენა 

შეუქმნას  ინგლისური ლიტერატურის ისტორიის (შუა საუკუნეებიდან დღემდე) და ამერიკის 

ლიტერატურის  განვითარების  უმნიშვნელოვანესი ტენდენციების შესახებ, გაააცნოს ცბობილ 
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ინგლისელ და ამერიკელ მწერალთა და დრამატურგთა შემოქმედება და მხატვრული ნაწარმოებები, 

გამოუმუშავოს მათი შეფასების, მხატვრული ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და გარჩევის უნარ-ჩვევები. 

 

A -საუნივერსიტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსები 30 ECTS კრედიტი 

B-  საფაკულტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსი 5 ECTS კრედიტი 

C - სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები (მათ შორის 

საბაკალავრო ნაშრომი) 

124 ECTS კრედიტი 

D -სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები 12 ECTS კრედიტი 

E -თავისუფალი სასწავლო კურსები 1 9 ECTS კრედიტი 

F-დამატებითი (minor) პროგრამა 2 60 ECTS კრედიტი 

სულ 240 ECTS კრედიტი 
 

1-თავისუფალ სასწავლო კურსს სტუდენტი ირჩვეს სასწავლო უნივერსიტეტში რეალიზებული სხვა 

საბაკალავრო პროგრამებიდან საგანზე დაშვების წინაპირობის დაცვით და კრედიტების რაოდენობა 

რელევანტურია.  
2-დამატებითი (minor) პროგრამის  არჩევა სტუდენტს შეუძლია  სასწავლო უნივერსიტეტის ფარგლებში 

შეთავაზებული დამატებითი პროგრამებიდან: ტურიზმი, ფინანსები, მენეჯმენტი, ჟურნალისტიკა, 

ფსიქოლოგია, ბიზნესის ადმინისტრირება, საერთაშორისო ურთიერთობები. 
3 სტუდენტი უფლებამოსილია დამატებითი (minor) პროგრამის ნაცვლად გაიაროს სასწავლო 

უნივერსიტეტის მიერ შეთავაზებული სხვა სასწავლო კურსები, საკუთარი არჩევანის შესაბამისად, 

უცხო ენების ბლოკის, ან სხვა საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში არსებული სავალდებულო 

ან/და არჩევითი სასწავლო დისციპლინებიდან, სასწავლო კურსის შესწავლისათვის 

გათვალისიწნებული შესაბამისი წინაპირობების დაცვით. 

 

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის  სასწავლო კომპონენტების (საუნივერისტეტო, 

სპეციალობის სავალდებულო და არჩევითი სასწავლო კურსების)  შინაარსი, სწავლის და სწავლების 

მეთოდებისა და კრედიტების მოცულობის გათვალისწინებით, უზრუნველყოფენ ამ კომპონენტით 

დასახული სწავლის შედეგების მიღწევას და მათი ერთობლიობა უზრუნველყოფს პროგრამით სწავლის 

შედეგების მიღწევას უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოს ბაკალავრიატის საფეხურის 

აღმწერის სათანადო დონით. პროგრამის სწავლის შედეგები ასევე უზრუნველყოფს 

კურსდამთავრებულთა კონკურენტუნარიანობას განათლების შემდგომ საფეხურზე-მაგისტარტურაში 

და დასაქმების ბაზარზე. 

 
ცოდნა და გაცნობიერება 
ინგლისური ფილოლოგიის კურსდამთავრებულს აქვს ჰუმანიტარული მეცნიერებების/ფილოლოგიის 

სფეროს ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას და 

აცნობიერებს ამ დარგის/სფეროს კომპლექსურ საკითხებს, კერძოდ: 

 სტუდენტი ფლობს ენის სალიტერატურო ფორმას და სასაუბრო ლექსიკის ყველა ძირითად ასპექტს: 

კითხვის, წერის, მოსმენისა და საუბრის უნარებს C1 დონეზე. აქვთ დაგროვილი ლექსიკა სხვადასხვა 

თემატიკის ირგვლივ (ურთიერთობები, განათლება, ტრადიციები, კულტურა, მსოფლიო მოვლენები, 

იურისპრუდენცია, ბიზნესი და ფული, ბუნებრივი სამყარო და ეკოლოგია, ტურიზმი და მოგზაურობა, 

სიღარიბე და ობოლი ბავშვების პრობლემა და ა.შ). აცნობიერებს არა მხოლოდ ყოფით ტერმინოლოგიას, 
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არამედ, სხვადასხვა დარგობრივ ლექსიკას; ჩამოყალიბებული აქვს ორთოგრაფიულად, გრამატიკულად 

და აზრობრივად გამართული წერის უნარ-ჩვევები; ფლობს მოსმენის ტექნიკას და მეთოდებს; არჩევს 

ინტონაციას და რიტმს; იცნობს წერის ფორმებს (საქმიანი და არაოფიციალური წერილები, მოხსენებები, 

მოთხრობები, ესსე, სამეცნიერო ნარკვევების რეზიუმე), სტრუქტურას და წესებს; ათვისებული აქვს  

რთული გრამატიკული სტრუქტურები და იცის მათი გამოყენების წესები და კონტექსტი. 

 გააჩნია ფართო ცოდნა ენათმეცნიერების საკითხებში: სინქრონიული და დიაქრონიული ანალიზის 

პრინციპები და მეთოდები; მსოფლიოს ენათა ტიპოლოგიურ კლასიფიკაციათა სტრუქტურები; 

დამწერლობის წარმოშობა და ტიპები; იცნობს  ენათმეცნიერების ძირითად სკოლებსა და 

მიმართულებებს, ამ დარგის შესწავლის საგანს და თეორიებს, სფეროს განვითარების მნიშვნელოვან 

ეტაპებს. 

 სტუდენტმა იცის თარგმანმცოდნეობაში გამოყენებული მთავარი ცნებები და ტერმინები; იცნობს 

თარგმანის თეორიის ძირითად პრინციპებს, მოკლე ისტორიას, მის პრაგმატიკულ, სემანტიკურ და 

სტილისტიკურ ასპექტებს, თარგმნის პროცესის მოდელირების, ტექსტის მთარგმნელობითი ანალიზის 

მეთოდებს, თარგმნის ძირითად სტრატეგიებსა და მათი ადეკვატურად გამოყენების ხერხებს. 

აცნობიერებს თარგმნის, როგორც ენათაშორისი და ინტერკულტურული კომუნიკაციის არსს. 

 იცნობს ინგლისური ენის, როგორც სისტემის გრამატიკულ წყობას, ერკვევა ენისა და მეტყველების 

ურთიერთმიმართების პრობლემებში; იცის  მეტყველების ნაწილები, დროები, წინადადებების 

დაყოფის პრინციპები და სახეობები, არსებითი სახელის, ზედსართავის და ზმნის გრამატიკული 

კატეგორიები; ფლობს ინგლისური ენის გრამატიკის თეორიულ საფუძვლებს, რაც ძალზე 

მნიშვნელოვანია მისთვის, როგორც მომავალი ენის სპეციალისტისთვის. იცის დარგობრივი 

ტერმინოლოგია. 

 გააჩნია ფართო ცოდნა თანამედროვე ინგლისური ენის ლექსიკურ-სემანტიკური სისტემის 

თავისებურებებზე, სიტყვათწარმოების პროდუქტიულ ტიპებზე, ინგლისური ენის ლექსიკის 

გამდიდრების არსებულ გზებზე და საშუალებებზე. 

 აქვს საბაზისო ცოდნა ინგლისური ენის ისტორიული განვითარების დარგში; აცნობიერებს ენობრივი 

ცვლილებების კანონზომიერებას და ხედავს  ინგლისურ ენას ისტორიულ ჭრილში; თანამედროვე ენაში 

მიმდინარე მოვლენებს განსაზღვრავს ისტორიული ცვლილებების თვალსაზრისით და ენობრივ 

ცვალებადობას უკავშირებს სოციო–კულტურული კონტექსტის მოდიფიკაციებს. 

 იცნობს ინგლისური ენათმეცნიერების მთავარ კონცეფციებს და მიმართულებებს; ფლობს სათანადო 

ტერმინოლოგიას და დარგობრივ სფეროში მუშაობის მეთოდებს; აცნობიერებს ენის ისტორიული 

ცვლილებების, ფონეტიკური, ლექსიკური, სემანტიკური და პრაგმატიკული მოვლენების როლს ენის 

განვითარებასა და ფუნქციონირებაში. 

 იცის ტექსტის ინტერპრეტაციის ზოგადი საკითხები: ტექსტის სტრუქტურა, კონტექსტი, 

ინტერტექსტუალობა, მხატვრული ტექსტის ანალიზის მეთოდები და სკოლები; ტექსტის ანალიზის 

კომპონენტები, სტრუქტურა, ტექნიკა და სხვა. იცის დარგობრივ ტერმინოპლოგიაში: ფაბულა, სიუჟეტი, 

სიმბოლო, კომპოზიცია და სხვა. 

 იცის ინგლისური და ამერიკული ლიტერატურის ისტორიის საკითხები შუა საუკუნის პერიოდიდან 

თანამედროვეობამდე; იცის ამ პერიოდების ლიტერატურული მიმდინარეობები და იცნობს  

წარმომადგენლებს;  აცნობიერებს ინგლისელი და ამერიკელი მწერლების ნაწარმოებთა პოეტიკას, 

რომელთაც განსაზღვრეს მთელი ლიტერატურული ეპოქების სპეციფიკა და შინაარსი. აცნობიერებს 

ქვეყნის პოლიტიკური, სოციალური, კულტურული და ეკონომიკური ცვლილებების როლს 

ლიტერატურულ სფეროში. 

 გააჩნია დასაბუთებული ცოდნა ფილოსოფიის ცნებებისა და პრობლემების შესახებ. 

 იცის აკადემიური წერის ძირითადი პრინციპები, აქვს წერილობითი ტექსტის შექმნისათვის 

აუცილებელი საბაზისო ცოდნა;  
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 ფლობს ლიტერატურათმცოდნეობის ძირითად საკითხებს და აქვს წარმოდგენა მის სისტემასა და 

მრავალფეროვნებაზე, სპეციფიკურ იდეებსა თუ პრობლემატიკაზე; შესწავლილი აქვს მხატვრულ 

ნაწარმოებები, მასში არსებული გამოკვეთილი სახეები, სხვადასხვა თემები, მოტივები, ცალკეული 

დიალოგები. გარდა ამისა სტუდენტს გაცნობიერებული აქვს ლიტერატურული ნაწარმოებების 

აზრობრივი და ემოციური დატვირთვა. 

 ფლობს რუსულ, გერმანულ ან ფრანგული ენის B1 ზღვრულ განვითარებულ დონეს. გააჩნია 

გრამატიკული და ლინგვისტური კომპეტენციები; ჩამოყალიბებული აქვს დისკურსული 

კომპეტენციები და გააჩნია მონოლოგური და დიალოგური ხასიათის ტექსტების პროდუცირებისა და 

რეპროდუციორების უნარი სოციალურ და კულტურულ სიტუაციებში.  

 შესწავლილი უცხო ენის (რუსული, გერმანული ან ფრანგული) ფარგლებში იცნობს მათ კულტურას 

და რეალობას, რაც ხელს უწყობს სოციოკულტურული კომპეტენციის ფორმირებას. ასევე, იცის ერთ-

ერთი მეორე უცხო ენის (რუსული, ფრანგული ან გერმანული) გრამატიკული კონსტრუქციები და 

გააჩნია ამ დონის შესაბამისი ლექსიკური მარაგი. 

 
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  
კურსდამთავრებულს შეუძლია ჰუმანიტარული მეცნიერებების/ფილოლოგიის სფეროსათვის 

დამახასიათებელი და ასევე ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენება პრობლემების 

გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ 

განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად, რაც აისახა შემდეგ კომპეტენციებში: 

სტუდენტი ფლობს სასაუბრო ლექსიკის ყველა ძირითად ასპექტს: კითხვის, წერის, მოსმენისა და 
საუბრის უნარებს C1 დონეზე.  
 კითხვა: შეუძლია წაიკითხოს და გაიგოს ვრცელი და რთული სხვადასხვა ჟანრის ტექსტი 

(მხატვრული, ინფორმაციული, პუბლიცისტური, სამეცნიერო და სხვა  ხასიათის),  როგორც 

კონკრეტულ, ასევე აბსტრაქტულ საკითხებზე, მათ შორის დარგობრივი ტექსტები და გაიგოს შინაარსი 

(სარეკლამო ბროშურები, საგაზეთო სტატიები, სამეცნიერო სტატიები, საქმიანი კორესპონდენცია, 

ენციკლოპედიური მონაცემები, ტექნიკური ინსტრუქციები, თანამედროვე მხატვრული ლიტერატურის 

ნაწარმოებები და სხვა); გამოიტანოს ქვეტექსტები და ავტორის ჩანაფიქრი, ამოიცნოს დეტალები და 

განწყობა. 

 მოსმენა: შეუძლია მოუსმინოს ავთენტურ აუდიო მასალას და ენის მატარებლის საუბარს და 

მოახდინოს ადეკვატური რეაგირება, მიუხედავად სხვადასხვა საუბრის ტემპისა, ინტონაციისა თუ  

თემატიკისა; არჩევს მეტყველების კონტექსტს,  სტილს და ჟანრს; სწორად რეაგირებს გაგონილ 

იმპულსებზე და ასრულებს რთულ დავალებებს. ესმის აუდიო მასალა, როგორც ყოფით თემებზე, ასევე 

ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, სოციალურ, კულტურულ და განათლების დარგში; შეუძლია უცხოენოვან 

თანამოსაუბრეთა შორის ყოფით და დარგობრივ თემებზე მიმდინარე ინტერაქციის გაგება;  

 წერა: შეუძლია ორთოგრაფიულად, გრამატიკულად და აზრობრივად სწორად ჩამოაყალიბოს 

წერილობითი ტექსტი (დაწეროს ოფიციალური წერილი, თხზულება, კარნახი და ესსე);  საკუთარი 

აზრის წერილობით მკაფიოდ გამოხატვა,  დარგობრივი და მაღალი ლიტერატურული სტილის 

ლექსიკით (სინონიმები, ანტონიმები, იდიომები, ანდაზები, ფრაზეოლოგიური ერთეულები და 

სალაპარაკო კლიშეები)  აღჭურვილი თხზულების/ესსეს შედგენა ან სხვა სადისკუსიო თემების 

ირგვლივ წერილობითი მსჯელობა, ინფორმაციული, სამადლობელო, მოსაბოდიშებელი, მოსაწვევი, 

დამაზუსტებელი, განმარტებითი, შედარებითი და აღწერითი, თხრობითი  და მოვლენათა 

განვითარების ახსნა–განმარტებითი სახის წერილისა თუ სხვა ნაშრომის დაწერა, რომელიც 

გამყარებულია კონკრეტული მოსაზრების მხარდაჭერით/კრიტიკით  და გააჩნია არგუმენტირებული 

დასკვნები და სტრუქტურულად და სტილისტურად შეესაბამება სტანდარტებს;   

 საუბარი: შეუძლია ენის მატარებელთან სპონტანური დაუგეგმავი ინტერაქცია ენის შეუფერხებელი 

ფლობის გარკვეული ხარისხით. შეუძლია გაბმულად აღწეროს საკუთარი გამოცდილება და მოვლენები, 
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საკუთარი ოცნებები, იმედები, ამბიციები, მოიყვანოს მაგალითები და ახსნას მიზეზები საკუთარი 

გეგმებისა და შეხედულებების გასამყარებლად. შეუძლია მოყვეს ამბავი, მოთხრობა ან წიგნისა თუ 

ფილმის  სიუჟეტი და გადმოსცეს საკუთარი რეაქციები დარგობრივი ლექსიკის გამოყენებით; შეუძლია 

მოვლენების ადეკვატური შეფასება, შედარება, კრიტიკა და ანალიზი ლექსიკური და გრამატიკული 

ნორმების დაცვით.  დიალოგის გამართვა, როლური გათამაშება, პრობლემურ საკითხებზე   მსჯელობა 

- კამათი (მონოლოგური/ დიალოგური,  მოცემულ სიტუაციაზე  მოთხრობის  აგება, სურათის აღწერა 

და აქტუალურ თემებზე   პრეზენტაციის გაკეთება. შეუძლია დამოკიდებულების და ემოციური 

განწყობის გამოხატვა და სიტუაციის დახასიათება; წაკითხული და გაგონილი ინფორმაციის შეჯამება 

და ძირითადი საკითხების გამოყოფა; პრობლემურ საკითხებზე მსჯელობა და მხარდაჭერა/ოპონირება. 

 შეუძლია განმარტოს ლინგვისტიკის არსი,  დანიშნულება და კანონები; ახსნას ლინგვისტური 

მოვლენები თეორიულ ფონეტიკასა და გრამატიკაში, ლექსიკოლოგიაში; გააანალიზოს სპეციალური 

ტერმინოლოგია და ცნებები და გააზრებულად გამოიყენოს სამეცნიერო მსჯელობის პროცესში; 

 შეუძლია  თარგმანის კომუნიკაციურ-პრაგმატული ასპექტით გამოყენება, ოფიციალურ-საქმიანი, 

სამეცნიერო, საგაზეთო-პუბლიცისტური  სარეკლამო ტექსტების, მხატვრული პროზისა და 

ლიტერატურის თარგმნა; შეუძლია  თარგმანის შეფასების კრიტერიუმების გამოყენება, რედაქტირება 

და თვითრედაქტირება, რეფერირება და ანოტირება; შეუძლია მინიმალური ხელმძღვანელობის 

პირობებში სხვადასხვა სფეროს უცხოენოვანი ავთენტური და არაავტენტური ტექსტების გაგება-

ანალიზი-თარგმნა. 

 შეუძლია განმარტოს ინგლისური ენის თეორიულ გრამატიკაში გამოყენებული  მთავარი ცნებები და 

ტერმინები; ახსნას ენობრივი მოვლენები და განსაზღვროს  მათი  სპეციფიკური  ნიშან-თვისებები; 

 შეუძლია მოახდინოს გრამატიკულ კატეგორიათა ინტერპრეტაცია ისტორიული ცვლილებების 

გადასახედიდან;  შეადაროს გრამატიკაში, ფონოლოგიაში და ორთოგრაფიაში მომხდარი ცვლილებები  

ინგლისური ენის სხვადასხვა ისტორიულ ეტაპზე განვითარების სპეციფიკიდან გამომდინარე; 

 სტუდენტს შეუძლია გაარჩიოს და გადმოსცეს ტექსტის შინაარსი; დააფიქსიროს საკუთარი 

დამოკიდებულება, დაწეროს მოკლე მიმოხილვა; გამოიყენოს მიღებული თეორიული ცოდნა 

მხატვრული ტექსტის დედანში ადექვატური აღქმა-გააზრებისა და ანალიზისათვის.   

 შეუძლია განმარტოს ენათმეცნიერებაში გამოყენებული მთავარი ცნებები და ტერმინები; ახსნას 

ლინგვისტური მოვლენები ენის ისტორიაში, თეორიულ ფონეტიკასა და გრამატიკაში, 

ლექსიკოლოგიაში, გერმანიკულ ფილოლოგიაში, მხატვრული თარგმანის თეორიასა და პრაქტიკაში. 

 შეუძლია იმსჯელოს ნაწარმოებებში მოცემულ პრობლემატიკაზე; გადმოსცეს ნაწარმოებების 

შინაარსი და ავტორების მოკლე ბიოგრაფია; გაანალიზოს ლიტერატურული და სოციალურ-

კულტურული მოვლენები ინგლისური და ამერიკული ლიტერატურის  ისტორიის საკითხებში შუა 

საუკუნებიდან დღემდე. 

 შეუძლია ლექტორის/ხელმძღვანელის განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად ლიტერატურული 

ტექსტის  ანალიზი და შეფასება; თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ლიტერატურათმცოდნეობითი 

სახის პრობლემის გადაჭრა. 

 შეუძლია კრიტიკულად აზროვნება, ტექსტის მომზადება საჯარო გამოსვლისათვის, ასევე ფლობს 

კრიტიკული კითხვის მეთოდებს. გააჩნია პრაქტიკული უნარები სამეცნიერო ტექსტის აგების კუთხით, 

შეუძლია წარმართოს საქმიანი მიმოწერა, ადგენს  საქმიან, ელექტრონულ და სამოტივაციო წერილს და 

სხვ. 

 
დასკვნის უნარი 
სტუდენტს შეუძლია ფილოლოგიის სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და 

განმარტება, ასევე განყენებული მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი სტანდარტული და 

ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება: 
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შეუძლია პრობლემების იდენტიფიცირება, გაანალიზება და სათანადო დასკვნების გაკეთება; 

სტუდენტს განვითარებული აქვს ახალი და გამოყენებული მონაცემებისა და სიტუაციების ანალიზის 

და დასკვნის გამოტანის უნარი; მას შეუძლია შეაჯამოს და შეაფასოს მისაღები და მიღებული შედეგები;  

ენობრივი თეორიული მასალის წაკითხვისას სტუდენტს შეუძლია შესასწავლ საკითხებთან 

დაკავშირებული სამეცნიერო ლიტერატურის კრიტიკული ანალიზი, ენის საკითხებზე დისკუსიის 

წარმოება,  ენათმეცნიერული შრომებისადმი კრიტიკული მიდგომა და დასკვნების გამოტანა. შეუძლია  

ამა თუ იმ დისციპლინაში სხვადასხვა პრობლემაზე დისკუსიის წარმართვა, თანმიმდევრულ და 

ლოგიკურ არგუმენტებზე დაყრდნობით კორექტულად კამათი. აქვს სათანადო ინფორმაციის 

გამოტანის, კონტექსტის, ქვეტექსტის, ავტორის მიერ გამოყენებული ლიტერატურული ხერხების 

განსაზღვრის, ინფორმაციის სინთეზისა და დასკვნების გამოტანის უნარი. 

 
კომუნიკაციის უნარი 
სტუდენტს შეუძლია იდეების, არსებული პრობლემებისა და მისი გადაჭრის გზების შესახებ 

დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის სპეციალისტებისა და 

არასპეციალისტებისათვის ზეპირად გადაცემა ქართულ და უცხოურ ენებზე, თანამედროვე 

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება: 

სტუდენტი სრულფასოვნად აწარმოებს როგორც წერით, ასევე ვერბალურ კომუნიკაციას ნებისმიერ 

ფორმატში და ნებისმიერი თემატიკის ირგვლივ. მას შეუძლია სხვა კულტურის წარმომადგენელს 

გაუზიაროს საკუთარი მოსაზრებები და აზრები და დაამყაროს კომუნიკაცია ქართულ და ინგლისურ 

ენაზე;  წარმართოს დიალოგი განსხვავებული სიტუაციების ირგვლივ, მიიღოს მონაწილეობა 

დებატებში და დისკუსიაში. სტუდენტს შეუძლია გრამატიკულად გამართული წინადადების აგება, 

შეუფერხებელი მეტყველება ქართულ და უცხო ენაზე. სტუდენტს შეუძლია  პროგრამის შესწავლისას 

არსებული პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების  გააზრება და მოპოვება, ინფორმაციის გადაცემა  

გამართული ზეპირი და წერილობითი ფორმით, საკითხისადმი საკუთარი დამოკიდებულების 

წარდგენა, დისკუსიებში მონაწილეობა,  კითხვა-პასუხის რეჟიმში მუშაობა.  

იცნობს და თავისუფლად იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო  ტექნოლოგიებს (IT 

და CT)), ფლობს მულტიმედია კომპეტენციას, რომელიც ხელს უწყობს მათ შემოქმედებით და 

კრიტიკულ გამოყენებას, შეუძლია ელექტრონული ფოსტით საქმიანი მიმოწერა, დოკუმენტების 

ელექტრონული ფოსტით გაგზავნა-მიღება. მასალების შექმნის დროს შეუძლია მასალის ზეპირი და 

წერილობითი პრეზენტაცია. პრეზენტაციების გაკეთების დროს აქტიურად  იყენებს  საინფორმაციო 

ტექნოლოგიებს. 

 
სწავლის უნარი 
სტუდენტს შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, 

შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა, კერძოდ,  გააზრებული აქვს სწავლისა და განვითარების 

მიმართულებით ცოდნის მუდმივად გაღრმავების აუცილებლობა, როგორც  პროფესიაში წარმატების 

პირობა; აცნობიერებს უწყვეტი ფილოლოგიური განათლების აუცილებლობას. გეგმავს და ანაწილებს 

სამუშაოს და მიისწრაფვის დასახული მიზნებისკენ. შეუძლია ზედმეტი მეთვალყურეობის გარეშე 

შეასრულოს დაკისრებული მოვალეობები; გაანაწილოს ამოცანები და გამონახოს მათი 

შესრულებისთვის საჭირო გზები. შეუძლია შემდგომი სწავლის საჭიროებების განსაზღვრა და 

დამოუკიდებლად მაღალი ხარისხით სწავლის გაგრძელება. იცის დარგობრივ ლიტერატურასთან 

მუშაობის ტაქტიკა და შეუძლია სწორი მიმართულებით განსაზღვროს პრიორიტეტები და დაადგინოს 

შემდგომი სწავლის საჭიროებები. 

 
ღირებულებები 
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სტუდენტი მონაწილეობს ღირებულებების ფორმირების პროცესში  და ისწრაფვის მათ 

დასამკვიდრებლად, რაც გამოიხატება შემდეგში: 

სტუდენტს გამომუშვებული აქვს პატივისცემის გრძნობა უცხო ქვეყნის კულტურის, ტრადიციების, 

კანონების და წეს–ჩვეულებების მიმართ. აცნობიერებს დასავლურ ღირებულებებს და გამოიყენებს მას 

კულტურათაშორისი კომუნიკაციის საწარმოებლად. 

შეუძლია კულტურათა დიალოგში თავისუფლად ჩართვა ინგლისურენოვანი ინფორმაციის მიღების და 

ამოკრეფის პროცესში, საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა,  შეფასებების გამოთქმა, საკუთარ 

კულტურულ გამოცდილებასა თუ გარემოსთან პარალელების გავლება.  

ამოიცნობს უცხოენოვან ინფორმაციას სხვადასხვა სფეროდან. ტოლერანტულია კულტურული და 

ინდივიდუალური განსხვავებების მიმართ, ავლებს პარალელებს მშობლიურ და უცხო კულტურებს 

შორის, პოულობს განსხვავებებს, მსგავსებებს (ქვეყნის ადმინისტრაციული წყობა, ცხოვრების წესი, 

ისტორიული ეპოქის თავისებურებები და სხვა), კულტურულ თავისებურებებზე საუბრისას 

კორექტულად გამოთქვამს საკუთარ შეხედულებას, დამოკიდებულებას, პოულობს ანალოგიებს, 

განსხვავებებს საკუთარ და სხვათა სულიერ სამყაროებს შორის (განცდები, განწყობილებები, 

დამოკიდებულებები). აცნობიერებს კონსერვატიული ინგლისის როლს ქვეყნის პოლიტიკურ და 

კულტურული ღირებულებების ფორმირებაში და იზიარებს ჰუმანიზმის და ლიბერალიზმის 

პრინციპებს. სტუდენტს გააზრებული აქვს პიროვნების თავისუფლების, ტოლერანტობის და 

ჰუმანიზმის ცნებების არსი და გააჩნია პატივისცემა და ეროვნული და  ევროპული 

ღირებულებებისადმი.  

 

 

 

 

 

უმაღლესი განათლების საფეხური       ბაკალავრიატი 
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მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი 

მენეჯმენტში 
პროგრამის მოცულობა 240 კრედიტი /6000 ასტრონომიული საათი/ 

სწავლების ენა ქართული 
 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუს მისიიდან გამომდინარე,  მენეჯმენტის პროგრამის 

მიზანია მოამზადოს სპეციალისტები მენეჯმენტის სფეროსთვის, რომლებსაც ექნებათ ფართო ცოდნა 

ბიზნეს-ორგანიზაციების (სახელმწიფო, კომერციული და არაკომერციული სუბიექტების, 

საერთაშორისო ორგანიზაციების და სხვ.) ეკონომიკური გარემოს და ამ ორგანიზაციების მართვის 

შესახებ და შეძლებენ მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას, შესაბამისად, ადგილობრივი და 

საერთაშორისო შრომის ბაზრის მოთხოვნების დაკმაყოფილებას ბაკალავრისათვის დადგენილი 

კომპეტენციის ფარგლებში. პროგრამა მოწოდებულია  მისცეს სტუდენტს ცოდნა ბიზნესისა და 

მენეჯმენტის თეორიებისა და პრინციპების შესახებ, რაც უზრუნველყოფს სტუდენტთა პროფესიული 

ცნობიერების ფორმირებას, ფუძემდებლური მენეჯერული და ეთიკური ღირებულებების გააზრებას 

სოციალური პასუხისმგებლობის კონტექსტში, თანამედროვე პროფესიული კატეგორიებით 

აზროვნების უნარის გამომუშავებას. ბაკალავრის პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავებას ხელს 

შეუწყობს საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული საწარმოო პრაქტიკის კურსის გავლა და 

თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე საბაკალავრო ნაშრომის  შესრულება. 

 

10 (ECTS) კრედიტი საუნივერსიტეტო სავალდებულო სასწავლო 

კურსები 

5 (ECTS) კრედიტი საუნივერსიტეტო არჩევითი სასწავლო კურსები 

25 (ECTS) კრედიტი საუნივერსიტეტო სავალდებულო უცხოური ენის 

ბლოკი 

126 (ECTS) კრედიტი სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები 

(მათ შორის 5 კრედიტი გათვალისწინებულია 

საწარმოო პრაქტიკისა და 5 კრედიტი საბაკალავრო 

ნაშრომისათვის) 

9 (ECTS) კრედიტი სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები 

60 (ECTS) კრედიტი დამატებითი (minor) პროგრამა 2 

თავისუფალი სასწავლო კურსები 3 

5 (ECTS) კრედიტი თავისუფალი კრედიტები1 

 
1-თავისუფალ სასწავლო კურსს სტუდენტი ირჩვეს სასწავლო უნივერსიტეტში რეალიზებული სხვა 

საბაკალავრო პროგრამებიდან საგანზე დაშვების წინაპირობის დაცვით და კრედიტების რაოდენობა 

რელევანტურია.  
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2-დამატებითი (minor) პროგრამის  არჩევას ტუდენტს შეუძლია  სასწავლო უნივერსიტეტის ფარგლებში 

შეთავაზებული დამატებითი პროგრამებიდან: ინგლისური ფილოლოგია, ფინანსები, ტურიზმი, 

ჟურნალისტიკა, ფსიქოლოგია, ბიზნესის ადმინისტრირება, საერთაშორისო ურთიერთობები. 
3 სტუდენტი უფლებამოსილია დამატებითი (minor) პროგრამის ნაცვლად გაიაროს სასწავლო 

უნივერსიტეტის მიერ შეთავაზებული სხვა სასწავლო კურსები, საკუთარი არჩევანის შესაბამისად, 

უცხო ენების ბლოკის, ან სხვა საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში არსებული სავალდებულო 

ან/და არჩევითი სასწავლო დისციპლინებიდან, სასწავლო კურსის შესწავლისათვის 

გათვალისიწნებული შესაბამისი წინაპირობების დაცვით. 

 

ცოდნა და გაცნობიერება 

საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს გააჩნია ფართო/ზოგადი ცოდნა მენეჯემენტის 

სფეროში. კერძოდ:  

 მას გააჩნია პროექტების მართვის თანამედროვე კონცეფციების, საწარმოს შრომითი რესურსების 

ეფექტიანი გამოყენების, ფასეულობათა ჯაჭვის ფორმირების,  ბიზნეს-ოპერაციების, საწარმოო 

ფუნქციების შეფასებისა და ოპტიმიზაციის მეთოდების ცოდნა;  

 აქვს მენეჯმენტის ძირითადი ცნებების,  მართვის კონცეფციების, სტრატეგიული ხედვის 

ფორმირებისა და მასზე მოქმედი ფაქტორების შესახებ ფართო და საფუძვლიანი ცოდნა;  

 ფლობს მენეჯმენტის ინფორმაციული სისტემების მართვისა და ორგანიზაციის, სხვადასხვა სახის 

რისკების მართვის თანამედროვე ინსტრუმენტების შესახებ მყარ ბაზისურ ცოდნას;   

 იცის საერთაშორისო მენეჯმენტის თავისებურებები, ძირითადი ფუნქციები და განვითარების 

თანამედროვე ტენდენციები; 

 აცნობიერებს ორგანიზაციის ფუნქციონირებისა და მისი გარემოსთან ურთიერთქმედების 

კრიტიკული ანალიზის აუცილებლობას, თანამედროვე კომუნიკაციების როლს მენეჯმენტში, 

მენეჯერული თვისებებისა და ხელმძღვანელობის საკუთარი (ინდივიდუალური) სტილის 

გამომუშავების აუცილებლობას მეურნეობის ცალკეული დარგების მართვის სპეციფიკის 

გათვალისწინებით. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

 შეუძლია ბიზნეს-გარემოს ანალიზისათვის შესაბამისი ინსტრუმენტების მოძიება, გამოყენება და 

ბიზნეს-პროექტების ცალკეული კომპონენტების შემუშავება;  

 ორგანიზაციის წინაშე მდგარი მმართველობითი პრობლემების აღმოჩენა და მათი გადაჭრა 

საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში წინასწარ განსაზღვრული მითითებების მიხედვით, შესაბამისი 

საბაზისო დოკუმენტების მომზადება;  

 შეუძლია სხვადასხვა სახის სტრატეგიული ხედვის შერჩევაში, ადაპტაციაში, გეგმის შემუშავებასა 

და სტრატეგიის რეალიზაციაში მონაწილეობა;  

 ბიზნეს-ოპერაციების მართვის, პროექტებისა და ოპერაციულ მენეჯმენტში გამოყენებული 

მოდელებისა და მეთოდების პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენება შესაბამის  მითითებებზე 

დაყრდნობით; 
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 შეუძლია ინოვაციების ეროვნულ და საერთაშორისო ბაზარზე გატანის პროექტებში მონაწილეობა, 

აგრეთვე, საერთაშორისო მენეჯმენტის სფეროში მიღებულ გადაწყვეტილებებსა და მათ 

განხორციელებაში მონაწილეობა სათანადო ინსტრუქციების საფუძველზე;  

 სფეროსათვის დამახასიათებელი და ასევე ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენება ფირმაში 

სხვადასხვა სახის რისკების გამოსავლენად და  მათი მართვის პრობლემების გადასაჭრელად;  

 ცვალებად გარემოში ადაპტაცია და გუნდური გადაწყვეტილების მომზადებაში მონაწილეობა. 

 

დასკვნის უნარი 

 შეუძლია მენეჯმენტის სფეროსთვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და განმარტება, 

ბიზნესის ძლიერი და სუსტი მხარეების (SWOT), ასევე განყენებული მონაცემებისა და/ან სიტუაციების 

ანალიზი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით ფირმის წინაშე მდგარი  

პრობლემების გადასაჭრელად;  

 შეუძლია ორგანიზაციის მენეჯმენტთან დაკავშირებული პრობლემების იდენტიფიკაცია, 

გამოცალკევება, შედარება, მიღებული შედეგების ფორმულირება, მართვის თანამედროვე პრინციპებზე 

აგებული დასაბუთებული და არგუმენტირებული დასკვნის ჩამოყალიბება და შერჩეული მიდგომის 

დასაბუთება;  

 მენეჯმენტის სფეროში არსებული ტენდენციებისა და  რეალობის, ასევე მკაფიოდ გამოკვეთილი 

პრობლემების შესახებ დასაბუთებული და არგუმენტირებული დასკვნების ჩამოყალიბება. 

 

კომუნიკაციის უნარი 

 ფლობს კომპანიაში არსებული პრობლემების გადაწყვეტის შესახებ საკუთარი მოსაზრებების 

შესახებ ინფორმაციის წერილობით ფორმაში  მომზადებისა და მისი ვერბალური ფორმით 

სპეციალისტებისთვის (და არასპეციალისტებისთვის)  გადაცემის უნარს; 

 შეუძლია მონაცემთა ბაზების  გამოყენებით არსებული ინფორმაციის გაანალიზება; 

 საჭიროების შემთხვევებში შეუძლია თანამედროვე კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენებით 

საწარმოს დისტანციური მართვა; 

 შეუძლია კომუნიკაცია დარგის სპეციალისტებთან (და არა სპეციალისტებთან) ზოგადი და 

პროფესიული ეთიკის ნორმების დაცვით; 

 შეუძლია ბიზნესის სფეროში არსებული შესაბამისი საინფორმაციო მასალების (თეორიული, 

სტატისტიკური) გამოყენებით კონკრეტულ საკითხზე რეფერატული ხასიათის ნაშრომის მომზადება და 

პრეზეტაცია;   

 

სწავლის უნარი 

 აქვს ბიზნესისა და  მენეჯმენტის  სფეროში  ცოდნის  გაღრმავების შესახებ გადაწყვეტილების 

დამოუკიდებლად მიღების  უნარი და შეუძლია საკუთარი სწავლის შემდგომი მიმართულებების 

განსაზღვრა; 

 შეუძლია დამოუკიდებლად, შესაბამისი უახლესი ლიტერატურის გამოყენებით ცოდნის ხარისხის 

ამაღლება; 

 საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის 

საჭიროების დადგენა და  სწავლების შემდგომ საფეხურზე სწავლის გაგრძელება. 
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ღირებულებები 

 გაცნობიერებული აქვს ბიზნესის სფეროში მოქმედი აუცილებელი ზოგადი და პროფესიული 

ღირებულები;  

 მონაწილეობას იღებს მოწინავე ღირებულებებისა და ფასეულობების ფორმირება-დამკვიდრების 

პროცესში; 

 მიისწრაფვის ახალი პროგრესული ღირებულებების დამკვიდრებისაკენ ზოგადად საზოგადოებაში 

და კონკრეტულად ბიზნესის სფეროში; 

 

 

 

 

 

 

 

 

უმაღლესი განათლების საფეხური       ბაკალავრიატი 
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მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი 

ფინანსებში 
პროგრამის მოცულობა 240 კრედიტი /6000 ასტრონომიული საათი/ 

სწავლების ენა ქართული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრის ფინანსებში 

აკადემიური ხარისხის მქონე კვალიფიციური სპეციალისტის მომზადება, რომელსაც ექნება თეორიული 

და პრაქტიკული ცოდნა ფინანსების, ფინანსური აღრიცხვის, საბანკო საქმის, სადაზღვევო საქმის 

საკითხებზე. შეძლებს, როგორც კერძო ასევე, სახელმწიფო დაწესებულებებში, საფინანსო, საბანკო და 

სადაზღვევო სექტორში მოღვაწეობას და კონკურენტუნარიან სპეციალისტად ჩამოყალიბებას, შეიძენს 

პროფესიულ, კარიერისათვის აუცილებელ ცოდნასა და უნარებს. 

სასწავლო უნივერსიტეტის მისიიდან გამომდინარე, პროგრამის მიზანია მომზადდეს შიდა და 

საერთაშორისო საგანმანათლებლო და შრომით ბაზარზე კონკურენტუნარიანი ფინანსისტი, რომელსაც  

ფართოდ ეცოდინება ბიზნესის სფერო, ექნება დარგობრივი და ტრანსფერული უნარები; პროფესიული 

მოვალეობების შესრულების, მოწინავე საერთაშორისო გამოცდილების და ინოვაციების 

გათვალისწინების, ცოდნის და კომპეტენციების მუდმივი განახლებისა და პროფესიული განვითარე-

ბის, ეთიკური ნორმების დაცვისა და ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობისა და მათ 

დასამკვიდრებლად სწრაფვის მოტივაცია; სოციალური და მოქალაქეობრივი პოზიცია; პროფესიული 

და პიროვნული პასუხისმგებლობა.  

10 (ECTS) კრედიტი საუნივერსიტეტო  სავალდებულო სასწავლო 

კურსები 

5 (ECTS) კრედიტი საუნივერსიტეტო არჩევითი სასწავლო კურსები 

25 (ECTS) კრედიტი საუნივერსიტეტო სავალდებულო უცხოური ენის  

ბლოკი 

126 (ECTS) კრედიტი სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები 

(მათ შორის 5 კრედიტი გათვალისწინებულია 

საწარმოო პრაქტიკისა და 5 კრედიტი საბაკალავრო 

ნაშრომისათვის) 

9 კრედიტი სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები 

60 (ECTS) კრედიტი დამატებითი (minor) პროგრამა 2 

თავისუფალი სასწავლო კურსები 3 

5 (ECTS) კრედიტი თავისუფალი კრედიტები1 
 

1-თავისუფალ სასწავლო კურსს სტუდენტი ირჩვეს სასწავლო უნივერსიტეტში რეალიზებული სხვა 

საბაკალავრო პროგრამებიდან საგანზე დაშვების წინაპირობის დაცვით და კრედიტების რაოდენობა 

რელევანტურია.  
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2-დამატებითი (minor) პროგრამის  არჩევას ტუდენტს შეუძლია  სასწავლო უნივერსიტეტის ფარგლებში 

შეთავაზებული დამატებითი პროგრამებიდან: ინგლისური ფილოლოგია, ტურიზმი, მენეჯმენტი, 

ჟურნალისტიკა, ფსიქოლოგია, ბიზნესის ადმინისტრირება, საერთაშორისო ურთიერთობები. 
3 სტუდენტი უფლებამოსილია დამატებითი (minor) პროგრამის ნაცვლად გაიაროს სასწავლო 

უნივერსიტეტის მიერ შეთავაზებული სხვა სასწავლო კურსები, საკუთარი არჩევანის შესაბამისად, 

უცხო ენების ბლოკის, ან სხვა საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში არსებული სავალდებულო 

ან/და არჩევითი სასწავლო დისციპლინებიდან, სასწავლო კურსის შესწავლისათვის 

გათვალისიწნებული შესაბამისი წინაპირობების დაცვით. 

 

ცოდნა და გაცნობიერება 

 საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს გააჩნია ფართო/ზოგადი ცოდნა ფინანსების 

სფეროში. კერძოდ: 

 ფლობს ფინანსების მეცნიერების თანამედროვე პრინციპებს, კონცეფციებსა და მეთოდებს, 

პროფესიულ საქმიანობისათვის აუცილებელ ცოდნას;  

 იცნობს ბიზნეს- ტერმინოლოგიას, მეთოდებს, პრინციპებს, თეორიებს და კონცეფციებს, 

აგრეთვე დარგში მიმდინარე პროცესებს და მოვლენებს; 

 იცის ბიზნეს–საქმიანობის ანალიზის და შეფასების რაოდენობრივი და სტატისტიკური 

მეთოდები; 

 აქვს ორგანიზაციების ეროვნული და გლობალური ეკონომიკური გარემოს შესახებ ცოდნა;  

 გააჩნია ბიზნესის ფუნქციონალური სფეროების: ოპერაციული მენეჯმენტის, პროექტების 

მართვის, მარკეტინგისა და გაყიდვების, ფინანსებისა და ბუღალტერიის, ზოგადი მენეჯმენტის, 

მართვის საკომუნიკაციო და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცოდნა და აცნობიერებს მათ 

ურთიერთკავშირს; 

 აცნობიერებს ბიზნესის ადმინისტრირების საერთო სტრუქტურას და ქვედარგებს შორის 

ურთიერთკავშირს, როგორიცაა მენეჯმენტი, მარკეტინგი, ფინანსები, აღრიცხვა და აუდიტი. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

 შეუძლია ელექტრონული  ცხრილების გამოყენება ბანკისა და საფინანსო-საკრედიტო 

ორგანიზაციის მუშაობის შედეგების ანალიზისთვის, წინასწარ განსაზღვრული მითითებების 

შესაბამისად; 

 შეუძლია კომპანიის ფინანსური ანალიზი  წინასწარ  განსაზღვრული მითითებების და 

ინსტრუმენტების გამოყენებით; 

 შეუძლია საკრედიტო განაცხადის მომზადება და წარდგენა არსებული ინსტრუქციების 

შესაბამისად; 

 შეუძლია ზოგადად საკრედიტო სფეროში და კონკრეტულად საბანკო სექტორში არსებული 

რისკების შეფასება წინასწარ განსაზღვრული მითითებებისა და მეთოდების შესაბამისად; 

 ფლობს ფინანსური მენეჯმენტის ეფექტურ მეთოდებს და შეუძლია მათი გამოყენება კომპანიის 

წინაშე არსებული პრობლემების გადასაჭრელად  წინასწარ განსაზღვრული მითითებების 

შესაბამისად; 
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 შეუძლია საკრედიტო სფეროსთვის დამახასიათებელი პრაქტიკული ხასიათის პროექტის 

განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებებისა და ინსტრუქციების შესაბამისად; 

 შეუძლია  პრაქტიკაში გამოიყენოს  ბანკებისა და სხვა საკრედიტო ორგანიზაციების მართვის 

აპრობირებული მეთოდები და პრინციპები წინასწარ განსაზღვრული მითითებების მიხედვით; 

 ფლობს რისკის დაზღვევის მოწინავე ხერხებსა და მეთოდებს, შეუძლია მათი პრაქტიკაში 

რეალიზაცია მითითებების შესაბამისად; 

 შეუძლია პრაქტიკული ხასიათის საინვესტიციო პროექტების განხორციელება წინასწარ 

განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად; 

 გააჩნია, წინასწარი მითითებებით,  დარგში არსებული საინფორმაციო  ბაზის გამოყენების 

უნარი, პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელებისთვის. 

 

დასკვნის უნარი 

 შეუძლია საფინანსო სფეროსათვის დამახასითებელი მონაცემების შეგროვება და განმარტება;  

 შეუძლია  სპეციფიკური სტატისტიკური ინფორმაციის ანალიზი არსებული მეთოდების 

გამოყენებით; 

 ფლობს სფეროს შესაბამისი მონაცემების იდენტიფიცირების, ანალიზის და დასაბუთებული 

დასკვნის გაკეთების  უნარს; 

 შეუძლია საფინანსო და საბანკო სფეროში მიმდინარე ტენდენციების და არსებული რეალობის 

შესახებ დასაბუთებული და არგუმენტირებული დასკვნების გაკეთება, ზოგიერთი მეთოდის 

გამოყენებით.  

 შეუძლია ინვესტირებასთან და დაფინანსებასთან დაკავშირებული ახალი და კონკრეტული 

მონაცემების და/ან სიტუაციების  დამოუკიდებელი ანალიზის საფუძველზე სათანადო  

დასკვნების გაკეთება.  

 შეუძლია პრობლემის გადასაწყვეტად სიტუაციის შესაბამისი ალტერნატიული გზების მოძიება, 

მათ შორის ოპტიმალურის შერჩევა და მიღებული გადაწყვეტილებების დასაბუთება. 

 

 

კომუნიკაციის უნარი 

 ფლობს კომპანიაში არსებული პრობლემების გადაწყვეტის შესახებ საკუთარი მოსაზრებების 

შესახებ ინფორმაციის წერილობით ფორმაში  მომზადებისა და მისი ვერბალური ფორმით 

სპეციალისტებისთვის (და არასპეციალისტებისთვის)  გადაცემის უნარს; 

 შეუძლია მონაცემთა ბაზების  გამოყენებით არსებული ინფორმაციის გაანალიზება; 

 საჭიროების შემთხვევებში შეუძლია თანამედროვე კომპიუტერული ტექნოლოგიების 

გამოყენებით საწარმოს დისტანციური მართვა; 

 შეუძლია კომუნიკაცია დარგის სპეციალისტებთან (და არა სპეციალისტებთან) ზოგადი და 

პროფესიული ეთიკის ნორმების დაცვით; 

 შეუძლია ბიზნესის სფეროში არსებული შესაბამისი საინფორმაციო მასალების (თეორიული, 

სტატისტიკური) გამოყენებით კონკრეტულ საკითხზე რეფერატული ხასიათის ნაშრომის 

მომზადება და პრეზეტაცია.   
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სწავლის უნარი 

 შეუძლია სწავლის პროცესში შეძენილი ცოდნის თანამიმდევრული შეფასება და სწავლის 

გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება; 

 შეუძლია დამოუკიდებლად მიიღოს გადაწყვეტილება მოცემული დარგის რომელ სფეროში 

გაიღრმაოს ცოდნა; 

 შეუძლია დამოუკიდებლად, შესაბამისი, უახლესი ლიტერატურის გამოყენებით აიმაღლოს 

ცოდნის ხარისხი; 

 ბიზნესის შესახებ ახალი ინფორმაციის მოპოვება, დაჯგუფება, დამუშავება და მიღებული 

ახალი ცოდნის ინტერპრეაცია; 

 მაგისტრატურაში სწავლის გაგრძელება. 

 

ღირებულებები 

 გაცნობიერებული აქვს ბიზნესის სფეროში მოქმედი აუცილებელი ზოგადი და პროფესიული 

ღირებულები;  

 მონაწილეობას იღებს მოწინავე ღირებულებებისა და ფასეულობების ფორმირება-

დამკვიდრების პროცესში; 

 მიისწრაფვის ახალი პროგრესული ღირებულებების დამკვიდრებაში ზოგადად საზოგადოებაში 

და კონკრეტულად ბიზნესის სფეროში;  

 მონაწილეობს ბიზნესის სფეროში ეთიკური ღირებულებების ფორმირების პროცესში და 

ისწრაფვის მათ დასამკვიდრებლად. 

 

 

 

 
უმაღლესი განათლების საფეხური       ბაკალავრიატი 
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მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი 

ტურიზმში 
პროგრამის მოცულობა 240 კრედიტი /6000 ასტრონომიული საათი/ 

სწავლების ენა ქართული 
 

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის და მიმართულებათაშორისი დარგების ან სპეციალობები 

აქტუალობიდან გამომდინარე, ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის მიზანი შეესაბამება  

უნივერსიტეტის მისიას, სტრატეგიულ მიზნებს და მიმართულია ჰუმანიზმის, დემოკრატიის 

იდეალებსა და ეროვნულ ღირებულებებზე ორიენტირებული თანამედროვე საერთაშორისო 

სტანდარტების ცოდნის შეთავაზებისკენ, საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობასა და 

ეროვნულ კულტურულ ცნობიერების  დამკვიდრებისკენ. პროგრამის მიზანი ორიენტირებულია 

დასაქმების ბაზარზე და რეალურად მიღწევადია; პროგრამის სასწავლო კომპონენტების 

(საუნივერისტეტო, სპეციალობის სავალდებულო და არჩევითი სასწავლო კურსების)  შინაარსი, 

სწავლის და სწავლების მეთოდებისა და კრედიტების მოცულობის გათვალისწინებით, 

უზრუნველყოფენ ამ კომპონენტით დასახული მიზნების მიღწევას და მათი ერთობლიობა 

უზრუნველყოფს პროგრამით დასახული მიზნების მიღწევას უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა 

ჩარჩოს ბაკალავრიატის საფეხურის აღმწერის სათანადო დონით. ასევე პროგრამის მიზნებიდან 

გამომდინარე, იკვეთება კურსდამთავრებულთა კარიერული განვითარების შესაძლებლობები, მათი 

დასაქმებულობა, ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი ტურიზმში, 

პიროვნული განვითარება, დემოკრატიულობა, მოქალაქეობრივი ღირებულებები. 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი, მაღალკვალიფიციური 

და დემოკრატიულ-ჰუმანურ ფასეულობებზე ორიენტირებული ბაკალავრების მომზადება ბიზნესის 

ადმინისტრირების მიმართულებით ტურიზმის სპეციალობით, რომელთაც ექნებათ თანამედროვე 

სოციალურ-ეკონომიკურ ურთიერთობათა სისტემაში საქმიანობისთვის შესაბამისი ცოდნა და 

პრაქტიკული უნარები ბიზნესის სისტემაზე, ბიზნესის ადმინისტრირების უმნიშვნელოვანეს 

საკითხებზე,  რათა გააცნობიერონ და შემოქმედებითად გაიაზრონ ბიზნესსა და ბაზარს შორის 

კავშირურთიერთობების დიალექტიკა, რომ იცოდნენ ტურიზმის კატეგორიები, ფორმები და სახეები, 

ტურისტული ტერმინოლოგია,  გარკევულნი იყვნენ ტურისტული ინდუსტრიის სტრუქტურაში, 

მსოფლიო ტურისტული ინდუსტრიის თანამედროვე მდგომარეობასა და განვითარების 

პერსპექტივებში; გაიზრონ ტურისტული ინდუსტრიის როლი და მნიშვნელობა, როგორც გლობალურ, 

ისე ეროვნულ ასპექტში; რომ იცოდნენ ტურიზმის მენეჯმენტის, მარკეტინგის,  ეკონომიკის, 

ტურისტული საწარმოების მართვის  საკითხები, შეძლონ ტურიზმის სფეროში მოღვაწეობა და 

კონკურენტუნარიან სპეციალისტად ჩამოყალიბება, შეიძინონ პროფესიული კარიერისათვის 

აუცილებელი ცოდნა, უნარ-ჩვევები და კომპეტენციები. 
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10 (ECTS) კრედიტი საუნივერსიტეტო სავალდებულო სასწავლო 

კურსები 

5 (ECTS) კრედიტი საუნივერსიტეტო არჩევითი სასწავლო კურსები 

25 (ECTS) კრედიტი საუნივერსიტეტო სავალდებულო უცხოური ენის 

ბლოკი 

121 (ECTS) კრედიტი სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები 

(მათ შორის 5 კრედიტი გათვალისწინებულია 

საწარმოო პრაქტიკისა და 5 კრედიტი საბაკალავრო 

ნაშრომისათვის) 

9 (ECTS) კრედიტი სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები 

60 (ECTS) კრედიტი დამატებითი (minor) პროგრამა 2 

თავისუფალი სასწავლო კურსები 3 

10 (ECTS) კრედიტი თავისუფალი კრედიტები1 

 

1-თავისუფალ სასწავლო კურსს სტუდენტი ირჩვეს სასწავლო უნივერსიტეტში რეალიზებული სხვა 

საბაკალავრო პროგრამებიდან საგანზე დაშვების წინაპირობის დაცვით და კრედიტების რაოდენობა 

რელევანტურია.  
2-დამატებითი (minor) პროგრამის  არჩევას ტუდენტს შეუძლია  სასწავლო უნივერსიტეტის ფარგლებში 

შეთავაზებული დამატებითი პროგრამებიდან: ინგლისური ფილოლოგია, ფინანსები, მენეჯმენტი, 

ჟურნალისტიკა, ფსიქოლოგია, ბიზნესის ადმინისტრირება, საერთაშორისო ურთიერთობები. 
3- სტუდენტი უფლებამოსილია დამატებითი (minor) პროგრამის ნაცვლად გაიაროს სასწავლო 

უნივერსიტეტის მიერ შეთავაზებული სხვა სასწავლო კურსები, საკუთარი არჩევანის შესაბამისად, 

უცხო ენების ბლოკის, ან სხვა საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში არსებული სავალდებულო 

ან/და არჩევითი სასწავლო დისციპლინებიდან, სასწავლო კურსის შესწავლისათვის 

გათვალისიწნებული შესაბამისი წინაპირობების დაცვით. 

 

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის  სასწავლო კომპონენტების (საუნივერისტეტო, სპეციალობის 

სავალდებულო და არჩევითი სასწავლო კურსების)  შინაარსი, სწავლის და სწავლების მეთოდებისა და 

კრედიტების მოცულობის გათვალისწინებით, უზრუნველყოფენ ამ კომპონენტით დასახული სწავლის 

შედეგების მიღწევას და მათი ერთობლიობა უზრუნველყოფს პროგრამით სწავლის შედეგების მიღწევას 

უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოს ბაკალავრიატის საფეხურის აღმწერის სათანადო 

დონით. პროგრამის სწავლის შედეგები ასევე უზრუნველყოფს კურსდამთავრებულთა 

კონკურენტუნარიანობას განათლების შემდგომ საფეხურზე-მაგისტარტურაში და დასაქმების ბაზარზე. 

 

ცოდნა და გაცნობიერება – ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს აქვს ბიზნესის 

ადმინისტრირების მიმართულების და ტურიზმის დარგის/სფეროს ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს 

თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას და აცნობიერებს ამ დარგის/სფეროს კომპლექსურ 

საკითხებს, კერძოდ: 
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საბაკალავრო პროგრამის ბინზესის ადმინისტრირების ბლოკის  გავლის შედეგად სტუდენტს: 

 აქვს ბიზნესის შესახებ ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს  ბიზნესის ძირითად  კონცეფციებს და 

მოდელებს, გაცნობიერებული აქვს  ბიზნესის  შესწავლის მნიშვნელობა,  საზოგადოების განვითარებაში 

მისი დანიშნულება და ფუნქციები, იცის ბიზნესის სფეროში გამოყენებული ძირითადი ცნებები, 

ტერმინები, და მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნები;  

 სტუდენტმა იცის საბაზრო ეკონომიკის ფუნქციონირების ზოგადი კანონზომიერების განსაზღვრა; 

საბაზრო მოთხოვნა-მიწოდება, წონასწორობა, ფასები; ბაზრის ორგანიზაციის ფორმები; სასაქონლო, 

სამუშაო ძალის და კაპიტალის ბაზრების დახასიათება; ქვეყნის ეკონომიკის ორგანიზების ზოგადი 

პრინციპები; ქვეყნის ეკონომიკის როგორც ერთიანი სისტემის ფუნქციონირების უმთავრესი 

კანონზომიერებები და მექანიზმები;  

 მაკროეკონომიკის სფეროს ძირითადი თეორიული დებულებები; 

 იცის სიმრავლეთა თეორიის ელემენტები; ზოგიერთი ეკონომიკური ამოცანის (მოთხოვნა-

მიწოდების ანალიზი, წარმოების დაგეგმვის, რესურსების ოპტიმალური ხარჯვის, საქონლის გასაყიდი 

ფასისა და შემოსავლის ოპტიმალური მნიშვნელობების დადგენა) ფორმულირება; ერკევა ფუნქციის,  

მონოტონურობის, კენტობა-ლუწობის და  პერიოდულობის ცნებებში, იცის ფუნქციის ზღვარის და 

უწყვეტობის განმარტება;  

 სტუდენსტს აქვს  მენეჯმენტის შესახებ ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს  მენეჯმენტის ძირითად  

კონცეფციებს და მოდელებს, გაცნობიერებული აქვს  მენეჯმენტის  შესწავლის მნიშვნელობა,  

საზოგადოების განვითარებაში მისი დანიშნულება და ფუნქციები, იცის მენეჯმენტის სფეროში 

გამოყენებული ძირითადი ცნებები, ტერმინები და მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნები;  

 სტუდენტმა იცის  ბუღალტრული აღრიცხვის არსი, მეთოდები და სააღრიცხვო პოლიტიკა; 

ბუღალტრული გატარებების წარმოების პრინციპები; ეკონომიკური რესურსების (აქტივების, 

კაპიტალისა და ვალებულებების) კლასიფიკაცია;  

 სტუდენსტს აქვს  მარკეტინგის შესახებ ფართო ცოდნა, იცის მარკეტინგის სფეროში გამოყენებული 

ძირითადი ცნებები, ტერმინები და მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნები.  

 სტუდენტმა იცის სტატისტიკის მაჩვენებელთა სისტემა; სტატისტიკის  სახეები და მათი 

გაანგარიშების მეთოდიკა; სტატისტიკური ინფორმაციის მოპოვება და პირველადი დამუშავების 

მეთოდოლოგია;  

 სტუდენტს აქვს ადამიანური რესურსების როლისა და მნიშვნელობის, ფირმის სტრატეგიის 

განხორციელებაში ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის  შესახებ ფართო ცოდნა;  

 აქვს ბიზნესის ეთიკის სპეციფიკის, ძირითადი თეორიების, კონცეფციების, პრინციპების ფართო 

ცოდნა, რომელიც საფუძვლად უდევს სამეწარმეო პროცესში სწორი და ეთიკური გადაწყვეტილებების 

მიღებას. 

 

საბაკალავრო პროგრამის ტურიზმის ბლოკის  გავლის შედეგად სტუდენტმა: 

 სტუდენტმა იცის ტურიზმის როლი ადამიანის ცხოვრებაში და ტურისტული მომსახურებისადმი 

მომხმარებელთა მიერ წამოყენებული მოთხოვნები /მოლოდინები. ტურიზმის ძირითადი ცნებები და 

სახეობები, ტურიზმის ინდუსტრიის სტრუქტურა;  

 ტურიზმის მმართველობითი კატეგორიები, შეისწავლა ტურიზმი,  როგორც მენეჯმენტის ობიექტი, 

ტურიზმის მენეჯმენტის სისტემა. 
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 სტუდენტმა იცის ტურიზმის სფეროში მარკეტინგის კონცეფციის რეალიზაციის  თავისებურებები; 

ტურისტული ბაზრის სეგმენტაციის პრინციპები; ტურისტული პროდუქტის მიზნობრივი ბაზრის 

შეფასების კრიტერიუმები; 

 სტუდენტს აქვს საერთაშორის  ტურიზმის სფეროსათვის დამახასიათებელი  ფართო ცოდნა, 

რომელიც მოიცავს ტურიზმის განვითარების ისტორიის, ძირითადი ფაქტების, დეფინიციების, 

პრინციპებისა და პროცესების კრიტიკულ გააზრებას. შესწავლილი აქვს  საერთაშორისო  ტურიზმის 

განვითარების გლობალური და რეგიონული ასპექტები. 

 იცის ტურის პროექტირების არსი, მისი მნიშვნელობა ტურისტული ფირმის წარმატებული 

ფუნქციონირებისათვის; იცის ტურისტული საწარმოს საქმიანობის ძირითადი ასპექტები; ტურისტული 

მარშრუტის  ტექნოლოგია; ერკვევა ტურისტული ფირმის ფუნქციონირების თავისებურებებში;  

 აქვს ფართო ცოდნა ტურიზმის გეოგრაფიის საგანსა და ამოცანებზე, იცის კვლევის ობიექტები და 

ფლობს ღირსშესანიშნაობების მიმოხილვის მეთოდიკას. შეისწავლა ტურისტული რაიონები, მათი 

იერარქია და ტიპოლოგია. 

 სტუდენტს აქვს ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს საქართველოს ტურისტულ-რეკრეაციული 

რესურსების ტერიტორიული ორგანიზაციის, ბუნებრივ-რეკრეაციული, სოციალურ-ეკონომიკური  და 

ეკოლოგიური ფაქტორების სისტემის სივრცითი  კომპლექსების მახასიათებელთა ხარისხობრივი 

თავისებურებების გააზრებას;   

 იცის სასტუმრო ბიზნესის განვითარების,  სასტუმროთა კლასიფიკაციის ზოგადი პრინციპები, 

სასტუმროს სტრუქტურა,  სასტუმროს პერსონალის ფუნქციები, მომსახურების თანამედროვე 

ტექნოლოგიები; 

 სტუდენტმა იცის საერთაშორისო და რეგიონულ ტურისტულ ბაზარზე ტურიზმის მნიშვნელოვანი 

სეგმენტის – კულტურული ტურიზმის ფუნქციონირების ძირითადი პრინციპები; გააცნობიერა 

კულტურული ტურიზმის როლი და ადგილი საერთაშორისო მოგზაურებებში; შეისწავლა 

კულტურული ტურიზმის  ბაზარი. 

 გააცნობიერა ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში ტურიზმის, როგორც პრიორიტეტული დარგის, 

ეკონომიკური ინტეგრაციისა და გლობალიზაციის ფაქტორის  ადგილისა და როლის მნიშვნელობა; 

იცის ტურიზმის სფეროში ბიზნეს–გეგმების შედგენისა და განხორციელების თეორიული ასპექტები. 

 პროგრამით შეთავაზებული ერთ-ერთი უცხოური ენის (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, 

რუსული) არჩევის შედეგად სტუდენტმა იცის დარგობრივი უცხო ენა B 2 დონის, ტურიზმის 

საკითხებთან დაკავშირებული ტერმინოლოგია; საქმიანი წერილების შედგენის და მოლაპარაკებებზე  

კომუნიკაციის წარმოების წესები და მეთოდები;  სტუდენტმა იცის კომუნიკაციის  წარმართვა   

ტურიზმის სფეროში ამა თუ იმ საკითხზე;  აცნობიერებს უცხოურ ენაზე მეტყველების 

თავისებურებების პრინციპებს. შეისწავლა ტურიზმის ენა,  ზოგადად შეიცნო ტურიზმი როგორც საქმე 

და ამავდროულად გაეცნო უცხო ქვეყნების ტურიზმის კულტურას. 

 სტუდენტი დაეუფლა  აკადემიური წერის ძირითად პრინციპებს; მიიღო წერილობითი ტექსტის 

შექმნისათვის აუცილებელი საბაზისო ცოდნა. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი –ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს 

შეუძლია ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულების და ტურიზმის დარგის/სფეროსათვის 

დამახასიათებელი და ასევე ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენება პრობლემების 
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გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ 

განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად, რაც აისახა შემდეგ კომპეტენციებში: 

 სტუდენტს შეუძლია დამოუკიდებლად ბიზნეს-გეგმის  შედგენა და საკუთარი საქმისათვის 

დაფინანსების წყაროების მოძიება; 

 სტუდენტს აქვს საბაზრო ეკონომიკის ფუნქციონირების ზოგადთეორიული პრობლემების 

იდენტიფიცირების, შეფასების, მათი გადაჭრის ფორმებსა და მეთოდებში ორიენტირების უნარი; 

მიკროეკონომიკურ დონეზე საბაზრო ეკონომიკის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული საკითხების 

დასმისა და არგუმენტურებული პასუხის გაცემის უნარი. 

 ქვეყნების ეკონომიკური განვითარების დონის განსაზღვრის მიზნით, სტატისტიკურ 

მაჩვენებლებზე დაყრდნობით, აკეთებს სათანადო გაანგარიშებებს, შედარებებს; შეუძლია მიღებული 

ცოდნის გამოყენება კონკრეტული ამოცანების გადაწყვეტაში და ეკონომიკური საქმიანობის 

განხორციელებაში; 

 სტუდენტს შეუძლია ორგანიზაციის განვითარების სტრატეგიული მიმართულებების განსაზღვრა; 

მენეჯერულ გადაწყვეტილებებში ცვლილებების აღქმა და პრობლემის ანალიტიკური და ეკონომიკური 

ამოცანების მათემატიკური მოდელის ჩაწერა; 

 მატრიცებზე და დეტერმინანტებზე მოქმედებების შესრულება; ფუნქციის განსაზღვრის არსისა და 

მნიშვნელობათა არსის, მონოტონურობის შუალედების, კენტობა-ლუწობის დადგენა;  ფუნქციის 

ზღვარის გამოთვლა და წყვეტის წერტილების დადგენა; 

 სტუდენტს შეუძლია სამეწარმეო საქმიანობაში მარკეტინგის გამოყენების მიზანშეწონილობის 

დადგენა;  

 სტუდენტს შეუძლია ბუღალტრული აღრიცხვის სისტემის აღწერა; ბუღალტრული აღრიცხვის 

საერთაშორისო სტანდარტების ძირითადი პოსტულატების გამოკვეთა;  

 სტუდენტს  შეუძლია სტატისტიკური ინფორმაციის მოპოვება და პირველადი დამუშავება 

წინასწარ განსაზღვრული მითითებების მიხედვით;  სტატისტიკური სიდიდეების, სტატისტიკური 

მეთოდების,  სტატისტიკური ინდექსების გამოყენება; 

 სტუდენტს შეუძლია პერსონალზე მოთხოვნის  განსაზღვრასა და მასთან მუშაობის საკითხების 

გადაწყვეტაში მონაწილეობა შესაბამისი მითითებებისა და ინსტრუქციების საფუძველზე; 

 შეუძლია საქმიან ურთიერთობებში ინდივიდუალური სტილის გამომუშავება და საკუთარი 

მენეჯერული უნარის გამოვლენა. 

 სტუდენტს შეუძლია ტურიზმის ძირითადი სახეობების/მიმართულებების შეფასება და ახდენს 

მათ ჩართვას ტურის დაგეგმვისას, ტურისტულ საწარმოში შეუძლია საქმიანობის დაგეგმვა, ორგანიზება 

და რესურსების განაწილება. 

 სტუდენტს შეუძლია მარკეტინგული ინფორმაციის მოპოვება, დამუშავება და ანალიზი; 

ტურისტული ბაზრის მარკეტინგული კვლევის ორგანიზაცია; ტურპროდუქტის პოზიციონირება 

ბაზარზე; 

 შეუძლია ტურის დაგეგმვა და განხორციელება, იყენებს ტრანსნაციონალური ტუროპერატორული 

კომპანიების სფეროში მიმდინარე პროცესების  ექსპერტული შეფასების მეთოდიკას; იყენებს 

ტურისტულ ბიზნესში მიმდინარე პროცესებზე ინფორმაციის მოპოვებისა და დამუშავების 

ტექნოლოგიების/ხერხების დადგენის მეთოდურ ასპექტებს;  
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 შეუძლია ტურისტული საწარმოს მართვასთან დაკავშირებული ინფორმაციის/მასალის 

განმარტება, შეპირისპირება, შეფასება, განზოგადება, შედარება და პრობლემების გადაჭრის გზების 

დასახვა. 

 შეუძლია სასტუმრო და საცხოვრებელი დაწესებულებების მართვა; სასტუმროთა ტექნიკური და 

ორგანიზაციული (განთავსება, ტრანსპორტით, კვებით და სასტუმრო სხვა სერვისით მომსახურება) 

ხასიათის პრობლემების გამოვლენა და  ანალიზი; 

 სტუდენტს შეუძლია საერთაშორისო  ტურისტული  რესურსული პოტენციალის შერჩევა და 

შეფასება; საერთაშორისო ტურისტების უსაფრთხოების წესების დაცვა; საერთაშორისო  ტურისტის 

უფლებების განსაზღვრა; 

 შეუძლია  მოახდინოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კლასიფიცირება და მათი 

ეფექტური გამოყენება  ტურისტული პროდუქტის ფორმირების პროცესში; კულტურული ტურიზმის 

თავისებურებების გამოკვეთა და მათი ფორმულირება;  

 შეუძლია ბიზნეს-გარემოს გათვალისწინებით ტურისტული ორგანიზაციის საქმიანობის დაგეგმვა;  

ტურისტულ საწარმოებში ფინანსური ინფორმაციის  ანალიზი, სინთეზი. 

 სტუდენტს შეუძლია შეაფასოს ფიზიკური რეკრეაციისათვის განკუთვნილ ეკიპირებაში 

გამოყენებული ტექნოლოგიები. პრაქტიკულად გამოიყენოს ეს ეკიპირება და სწორი რჩევები მისცეს 

ტურისტს მათი შეძენის თუ გამოყენების პროცესში.  

ასევე, პროგრამით შეთავაზებული ერთ-ერთი უცხოური ენის (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, 

რუსული) არჩევის შედეგად სტუდენტს გააჩნია ოთხივე ენობრივი კომპეტენცია B 2 დონის: მოსმენა, 

კითხვა, საუბარი, წერა, კერძოდ: 

მოსმენა: შეუძლია ტურიზმის საქმიანობის თემატიკის დიდი მოცულობის ტექსტების და 

გამონათქვამების გაგება/აღქმა და სწორი რეაგრება; საუბრის ზოგადი მიმართულების გაგება; საუბრის 

ცალკეული რეპლიკების გაგება; მოხსენების არსის გაგება. 

კითხვა: შეუძლია წაიკითხოს ორიგინალური (ტურიზმის საკითხებთან დაკავშირებული) ტექსტები, 

საქმიანი წერილები, განცხადებები, საგაზეთო სტატიები და გაიგოს ძირითადი შინაარსი; გამოყოს 

საჭირო ინფორმაცია.  

საუბარი: შეუძლია რეალურ მოვლენებზე ფაქტების მოკლედ გადმოცემა; სტატიის შინაარსის მოკლედ 

გადმოცემა; მოვლენების თანიმდევრული გადმოცემა; საკუთარი აზრის გამოხატვა; სიტუაციის 

დახასიათება. 

წერა: შეუძლია საქმიანი წერილების შედგენა  წერის წესების დაცვით; ფლობს ბიზნეს-სიტუაციების 

წერილობითი გადმოცემის უნარს ტურიზმის სფეროში და შეუძლია მათი აღწერა წერილობით უცხოურ 

ენაზე. 

 

დასკვნის უნარი - ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია ბიზნესის 

ადმინისტრირების მიმართულების და ტურიზმის დარგის/სფეროსათვის დამახასიათებელი 

მონაცემების შეგროვება და განმარტება, ასევე განყენებული მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი 

სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის 

ჩამოყალიბება: 
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 შეუძლია ბიზნეს საქმიანობის    განხორციელებისათვის საჭირო  ინფორმაციის მოპოვება და მისი 

გააზრება დროისა და სივრცის მოთხოვნათა გათვალისწინებით, ბიზნეს გარემოს ზოგადი ანალიზი  და 

შესაბამისი დასკვნების გამოტანა;   

  შეუძლია მაკროეკონომიკური მონაცემების შეგროვება, განმარტება და ანალიზი. დასკვნების 

გაკეთება იმის შესახებ, თუ როგორია მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპები ქვეყანაში წლების 

მიხედვით, როგორია უმუშევრობის დონის გადახრა ბუნებრივი დონიდან, როგორია ეროვნული 

ეკონომიკის ღიაობის და მსოფლიო ეკონომიკაში ინტეგრირების ხარისხი, შეუძლია მმართველობითი 

საქმიანობის  განხორციელებისათვის საჭირო  ინფორმაციის მოპოვება და მისი გააზრება დროისა და 

სივრცის მოთხოვნათა გათვალისწინებით;  

 ბიზნეს გარემოს ზოგადი ანალიზი  და შესაბამისი დასკვნების გამოტანა;   

 განსახორციელებელი ღონისძიებების  და სამოქმედო გეგმის შედგენა; შედეგების განჭვრეტა  და 

დასკვნების გამოტანა;  

 შეუძლია ეკონომიკისა და ბიზნესის სფეროს განვითარების რაოდენობრივი  ანალიზი და 

პროგნოზირება    სტატისტიკური მეთოდებისა და ხერხების გამოყენებით; ვარიაციული ანალიზის 

სტატისტიკური მეთოდების გამოყენება; სტუდენტს შეუძლია ბუღალტრული აღრიცხვის ზოგადი 

საკითხების შეფასება, მათი გადაჭრის ფორმებისა და მეთოდების შერჩევა; სხვადასხვა წყაროდან 

ინფორმაციის მოპოვება, დალაგება, ანალიზი და სინთეზი; ახალი ინფორმაციის განზოგადება; 

ბუღალტრული შედეგების ფორმულირება და დასკვნების გამოტანა. 

 ახდენს   დასაქმების, უმუშევრობის, სამუშაო ძალის ეფექტიანად გამოყენების შესახებ საჭირო 

ინფორმაციის მოპოვებას, მოჰყავს ის სისტემატიზაციაში და მიღებული შედეგების გააზრებისა და 

გაანალიზების შემდეგ აკეთებს დასაბუთებულ დასკვნას; 

 შეუძლია ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში არსებული პრობლემების იდენტიფიკაცია, 

გამოცალკევება, შედარება, მიღებული შედეგების ფორმულირება და საკუთარი აზრის 

არგუმენტირებულად დაცვა. 

 აქვს ტურიზმის სფეროს ორგანიზაციის წინაშე არსებული პრობლემის ანალიზის, 

სტრუქტურირების და გადაჭრის უნარი, ასევე  პროექტების შემუშავებისა და მართვის უნარი, ხარისხის 

უზრუნველყოფის სისტემის დანერგვისა და კონტროლის უნარი;  

 შეუძლია შესაბამისი მონაცემების ანალიზის საფუძველზე ტურისტული ბაზრის მარკეტინგული 

კვლევის შედეგების სწორად ფორმულირება  და სათანადო დასკვნების გამოტანა; 

 შეუძლია სწორი დასკვნის გამოტანა ტურიზმის გეოგრაფიის მიმართულებით. ფლობს 

ტურისტული ქვეყნათმცოდნეობის სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვების, 

განმარტების, ასევე განყენებული მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზის უნარს;  

 შეუძლია მონაცემების შეგროვება და განმარტების მიცემა, ასევე განზოგადოებული მონაცემებისა 

და სიტუაციების (საქართველოს ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსების SWOT-ანალიზი) მიმოხილვა  

სტანდარტული (დაკვირვებები, ანალიზი) და ცალკეული   მეთოდის (GIS სისტემები) გამოყენებით 

დასაბუთებული დასკვნის უზრუნველყოფა; 

 გააჩნია სასტუმრო ბიზნესის პრობლემების პროგნოზირებისა და შეფასების  უნარი; 

 შეუძლია საერთაშორისო ტურიზმის სფეროში არსებული მონაცემების შეგროვება და განმარტება; 

შემოსული და გასული ტურისტების რაოდენობაზე, განთავსების საშუალებებზე, კვების ობიექტებზე, 
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თავისუფალი დროის გამოყენებაზე  (და სხვ. მონაცემებზე)  მონიტორინგის ჩატარება სფეროსათვის 

დამახასიათებელი სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით და  საკუთარი დასკვნების ჩამოყალიბება;  

 შუძლია კულტურული ტურიზმის სექტორში მიმდინარე პროცესებზე ინფორმაციის მოპოვებისა 

და დამუშავების მეთოდებისა და ხერხების რეალიზაციის ასპექტების კომპეტენციის დადგენა და 

ინდივიდუალური დასკვნების გამოტანა.  კულტურული ტურიზმის  სეგმენტურ კვლევებში ქვეყნების 

ისტორიულ-მემკვიდრეობითი მახასიათებლების ზეგავლენის ხარისხის დადგენა ანალიტიკური 

მეთოდით და სტატისტიკური მეთოდების გამოყენების საფუძველზე დასკვნების განხორციელება. 

 შეუძლია ალტერნატიული ტურისტული გზების განსაზღვრა და მიღებული გადაწყვეტილებების 

დასაბუთება-დაცვა; გაანალიზოს საქართველოს ტურისტულ და საკურორტო ინდუსტრიის 

განვითარების ტენდენციები და პერსპექტივები.  

 

კომუნიკაციის უნარი – სტუდენტს შეუძლია იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების 

შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის სპეციალისტებისა და 

არასპეციალისტებისათვის ზეპირად გადაცემა ქართულ და უცხოურ ენებზე, თანამედროვე 

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება: 

 სტუდენტს შეუძლია კომუნიკაცია ბიზნესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე და 

დისკუსიაში მონაწილეობა  შესაბამისი არგუმენტაციითა და ტერმინოლოგიის გამოყენებით. 

თავისუფლად იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს ბიზნესის 

სფეროში საჭირო ინფორმაციის მოძიებისა და გადაცემის მიზნით. 

 შეუძლია ბიზნეს-პარტნიორებთან, მომხმარებლებთან და სხვა სუბიექტებთან კომუნიკაცია 

ეკონომიკასთან დაკავშირებულ საკითხებზე საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით, 

ეკონომიკური საკითხების არგუმენტირებულად და  დამაჯერებლად ჩამოყალიბება და გადაცემა 

ზეპირი და წერითი ფორმით. 

 შეუძლია ტურიზმის საკითხებზე  წერილობითი ანგარიშის მომზადება და წარდგენა 

პროფესიონალთა საზოგადოებაში. 

 სტუდენტს შეუძლია პროფესიული დისკუსიებში მონაწილეობა, წერილობითი ანგარიშის 

მომზადება და ზეპირი პრეზენტაცია როგორც მშობლიურ, ასევე ერთ-ერთ უცხო ენაზე; 

ტექნოლოგიური და საკომუნიკაციო მოწყობილობების, გამომთვლითი ტექნიკის გამოყენება, ახალი 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების ათვისება. 

 მიღებული ცოდნის საფუძველზე, სტუდენტი შედის დისკუსიაში და მონაწილეობს  პროფესიულ 

კამათში  შესაბამისი არგუმენტაციითა და ტერმინოლოგიის გამოყენებით. თავისუფლად იყენებს 

თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს  ტურიზმისა და ტურისტულ 

ცენტრებთან დაკავშირებული ინფორმაციის მოძიებისა და გადაცემის მიზნით. 

 შეუძლია ორგანიზაციის წევრებთან, მმართველობით პერსონალთან და სხვა დაინტერესებულ 

ჯგუფებთან ურთიერთობა. 

 შეუძლია საქმიანი თათბირების და მოლაპარაკებების ჩატარება; ტურიზმის სფეროში ოპტიმალური 

მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღება. 

 სტუდენტს შეუძლია უცხოურ ენაზე აწარმოოს კომუნიკაცია ტურიზმის სფეროს ლექსიკის 

გამოყენებით. იცნობს და თავისუფლად იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო  და საკომუნიკაციო 
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ტექნოლოგიებს (ICT), ფლობს მულტიმედია კომპეტენციას, რომელიც ხელს უწყობს მათ შემოქმედებით 

და კრიტიკულ გამოყენებას დარგისათვის სპეციფიკურ კონტექსტში. 

 

სწავლის უნარი –  სტუდენტს შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და 

მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა, კერძოდ,   

 ბიზნესის და ტურიზმის სფეროში ცალკეული პრობლემებისა და მათი გადაწყვეტის გზების 

გააზრების მიზნით შეუძლია ხელმისაწვდომი ლიტერატურისა და არსებული რესურსების 

გამოყენებით გაიღრმავოს ცოდნა. 

 მიღებული საკუთარი ცოდნის შეფასება და უფრო ღრმად დასაუფლებლად სწავლის გაგრძელების 

დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღება. 

 გააზრებული აქვს სწავლისა და განვითარების მიმართულებით ცოდნის მუდმივად გაღრმავების 

აუცილებლობა, როგორც  პროფესიაში წარმატების პირობა; გააცნობიერა უწყვეტი განათლების 

აუცილებლობა. 

  გამოყოფს პრიორიტეტებს, გეგმავს და ანაწილებს სამუშაოს და ისწრაფვის დასახული მიზნებისკენ. 

შეუძლია ზედმეტი მეთვალყურეობის გარეშე შეასრულოს დაკისრებული მოვალეობები; გაანაწილოს 

ამოცანები და გამონახოს მათი შესრულებისთვის საჭირო გზები. შეუძლია შემდგომი სწავლის 

საჭიროებების განსაზღვრა და დამოუკიდებლად მაღალი ხარისხით სწავლის გაგრძელება. იცის 

დარგობრივ ლიტერატურასთან მუშაობის ტაქტიკა და შეუძლია სწორი მიმართულებით განსაზღვროს 

პრიორიტეტები და დაადგინოს შემდგომი სწავლის საჭიროებები ყველა მიმართულებით, რაც 

პროგამით არის შეთავაზებული. 

 ინფორმაციის წყაროების (ბიბლიოგრაფია, დოკუმენტები, ვებ-გვერდები) მოძიების, რეალური 

წყაროს განსაზღვრისას სტუდენტი არსებული რესურსების დახმარებით მართავს საკუთარ სწავლებას 

და აფასებს მას.  

 

ღირებულებები – სტუდენტი მონაწილეობს ღირებულებების ფორმირების პროცესში  და ისწრაფვის 

მათ დასამკვიდრებლად, რაც გამოიხატება შემდეგში: 

 სტუდენტს გააზრებული აქვს რა ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა ქვეყნისა და 

საზოგადოების წინაშე, მიზანდასახულად მიისწრაფის პროფესიული   ფასეულობების 

დამკვიდრებისაკენ, პატივს სცემს ჰუმანურობისა და სამართლიანობის პრინციპებს. სტუდენტს 

შეუძლია ადამიანური რესურსების მართვის პროცესში მონაწილეობისას იმოქმედოს პროფესიული 

ეთიკის ნორმების დაცვით.ჩა 

 იცავს ბუღალტრისათვის სავალდებულო ეთიკურ, სოციალურ და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის   

ნორმებს; 

 გააჩნია სოციალური და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის მზაობა. მონაწილეობს ქვეყანაში 

თავისუფალი ბაზრის და თავისუფალი მეწარმეობის ღირებულებების  ფორმირების  პროცესში. იცავს 

ეთიკურ ნორმებს. 

 გააცნობიერა ტურიზმის შემეცნებითი, კულტურულ–გამაჯანსაღებელი როლი ადამიანის 

ცხოვრებაში; აცნობიერებს სამართლებრივ, ეთიკურ და კულტურულ პასუხისმგებლობას ტურისტულ 

ორგანიზაციაში და საზოგადოებაში; აქვს პროფესიული პასუხისმგებლობა და აცნობიერებს ეთიკის, 

მდგრადი განვითარების ძირითად პრინციპებს;  
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 მონაწილეობს კულტურულ ტურიზმში არსებული რესურსებისა  და ღირებულებების ფორმირებისა 

და შეფასების პროცესში და თავად უწყობს ხელს ღირებულებების შექმნას; 

 პროფესიულ საქმიანობაში მოქმედებს ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვითა და 

პატივისცემით. გათავისებული აქვს მულტიკულტურული ღირებულებები, იცავს და ხელს უწყობს მათ 

დამკვიდრებას. 

 სტუდენტს შეუძლია ტურიზმის ბაზრის შესწავლისა და შესაბამისი პროგნოზის გაკეთების პროცესში 

პროფესიული ეთიკის ნორმების დაცვა. 

 მონაწილეობს ტურიზმში არსებული რესურსისა და ღირებულებების ფორმირებისა და შეფასების 

პროცესში და თავად უწყობს ხელს ღირებულებების შექმნას, ადეკვატურად აფასებს ბუნებრივ-

რეკრეაციული და კულტურული რესურსების ტურისტული თავისებურებების გამოვლენას; 

მონაწილეობს საქართველოს ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსების შერჩევის, ხარისხობრივი 

მახასიათებლების (ატრაქტივობის) გამოვლენის პროცესში; ადეკვატურად აფასებს საქართველოში 

ტურისტული ნაკადების ფორმირებაზე მოქმედ კომპონენტებს და შეუძლია მათი ოპტიმალურად 

წარმოჩენა-დახასიათება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
უმაღლესი განათლების საფეხური       ბაკალავრიატი 
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მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ჟურნალისტიკის ბაკალავრი 
პროგრამის მოცულობა 240 კრედიტი /6000 ასტრონომიული საათი/ 

სწავლების ენა ქართული 

 

საბაკალავრო პროგრამის მიზანია ბაკალავრის კვალიფიკაციისათვის ადექვატური კომპეტენციის 

დონის შესაბამისი, პროფესიონალი ჟურნალისტის მომზადება, მასობრივი კომუნიკაციისა და 

ჟურნალისტიკის აკადემიური და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე, აღჭურვოს იგი სხვადასხვა 

ჟანრის ჟურნალისტისათვის აუცილებელი პროფესიული ოსტატობით, განუვითაროს ჟურნალისტური 

ტექსტის წერის, ჟურნალისტური გამოძიების, საეთერო მეტყველების უნარ ჩვევები, გააცნობიერებინოს 

მედიის როლი თანამედროვე საზოგადოებაში და ჟურნალისტის პროფესიული ეთიკისა და 

საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის საკითხები რაც უზრუნველყოს მედიის სფეროს განვითარებისა 

და შრომის ბაზრის გამოწვევათა გათვალისწინებით, კურსდამთავრებულში  ჟურნალისტის 

პრაქტიკული პროფესიული საქმიანობისათვის აუცილებელი უნარების განვითარება  

10 (ECTS) კრედიტი საუნივერსიტეტო სავალდებულო სასწავლო 

კურსები 

5 (ECTS) კრედიტი საუნივერსიტეტო არჩევითი სასწავლო კურსები 

25 (ECTS) კრედიტი საუნივერსიტეტო სავალდებულო უცხოური ენის 

ბლოკი 

110 (ECTS) კრედიტი სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები 

(მათ შორის 5 კრედიტი გათვალისწინებულია 

საწარმოო პრაქტიკისა და 10 კრედიტი 

საბაკალავრო ნაშრომისათვის) 

15 (ECTS) კრედიტი სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები 

60 (ECTS) კრედიტი დამატებითი (minor) პროგრამა 2 

თავისუფალი სასწავლო კურსები 3 

15 (ECTS) კრედიტი თავისუფალი კრედიტები1 

 

1-თავისუფალ სასწავლო კურსს სტუდენტი ირჩვეს სასწავლო უნივერსიტეტში რეალიზებული სხვა 

საბაკალავრო პროგრამიდან, რომლებსაც არ გააჩნია საგანზე დაშვების წინაპირობა და კრედიტების 

რაოდენობა რელევანტურია/არანაკლებია პროგრამით შეთავაზებულისა.  
2-დამატებითი (minor) პროგრამის არჩევა სტუდენტს შეუძლია სასწავლო  უნივერსიტეტის ფარგლებში 

შეთავაზებული დამატებითი პროგრამებიდან: ტურიზმი, ფინანსები, მენეჯმენტი, ინგლისური 

ფილოლოგია, ფსიქოლოგია, ბიზნესის ადმინისტრირება, საერთაშორისო ურთიერთობები. 
3- სტუდენტი უფლებამოსილია დამატებითი (minor) პროგრამის ნაცვლად გაიაროს უნივერსიტეტის 

მიერ შეთავაზებული სხვა კურსები, საკუთერი არჩევანის შესაბამისად, უცხო ენების ბლოკის, 

პროგრამის არჩევითი სასწავლო კურსების ან სხვა პროგრამის ფარგლებში არსებული სასწავლო 

დისციპლინებიდან, საგნის შესწავლისათვის გათვალისიწნებული შესაბამისი წინაპირობების დაცვით. 
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ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამის  სასწავლო კომპონენტების (საუნივერისტეტო, სპეციალობის 

სავალდებულო და არჩევითი სასწავლო კურსების)  შინაარსი, სწავლის და სწავლების მეთოდებისა და 

კრედიტების მოცულობის გათვალისწინებით, უზრუნველყოფენ ამ კომპონენტით დასახული სწავლის 

შედეგების მიღწევას და მათი ერთობლიობა უზრუნველყოფს პროგრამით სწავლის შედეგების მიღწევას 

უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოს ბაკალავრიატის საფეხურის აღმწერის სათანადო 

დონით. პროგრამის სწავლის შედეგები ასევე უზრუნველყოფს კურსდამთავრებულთა 

კონკურენტუნარიანობას განათლების შემდგომ საფეხურზე-მაგისტარტურაში და დასაქმების ბაზარზე. 

ცოდნა და გაცნობიერება 
ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს აქვს სოციალური მეცნიერებების 

მიმართულების შესახებ (მასობრივი კომუნიკაცია, საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხები) და 

ჟურნალისტიკის სფეროს ცალკეული ინსტიტუტების თეორიული და პრაქტიკული საკითხების 

გარშემო ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას და 

აცნობიერებს ამ დარგის/სფეროს კომპლექსურ საკითხებს, კერძოდ: 

 იცნობს ჟურნალისტის პროფესიული საქმიანობის სფეროს, იცის ჟურნალისტიკის ძირითადი 

ცნებები და ტერმინოლოგია, ჟურნალისტიკის როგორც პროფესიის არსსა და საზოგადოებრივ 

როლი, იცნობს ჟურნალისტიკის, როგორც მეცნიერების,  პრინციპებს, ძირითად თეორიებს,  

პროფესიული და ეთიკური სტანდარტების შინაარსს;  

 იცნობს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა სისტემებს და აცნობიერებს მათ 

უთიერთდამოკიდებულებას; 

 იცის თანამედროვე მედიის განვითარების  თეორიები; მედიასისტემების ფუნქციონირების 

მიმართულებები; მედიის ინსტიტუტების  დაფინანსების ფორმები და  წყაროები, მედიის 

განვითარების სპეციფიკა და მისი თანამედროვე გამოწვევები; 

 იცის ჟურნალისტიკის ისტორია,  თავისებურებები და როლი საზოგადოების განვითარების 

სხვადასხვა ეტაპზე და მათ შორის თანამედროვე საქართველოში, გააზრებული აქვს ქართული 

პუბლიცისტური აზროვნების განვითარების გზა,  იცნობს ქართველი რედაქტორებისა და 

პუბლიცისტების შემოქმედებას. 

 აცნობიერებს ჟურნალისტის პროფესიის თავისებურებებს, გაცნობიერებული აქვს 

ჟურნალისტისათვის სიზუსტის დაცვისა და ინფორმაციის გადამოწმების მნიშვნელობა; 

ინფორმაციის დაბალანსებული გადაცემა, იცნობს თანამედროვეობის აქტუალური 

პრობლემატიკის ჟურნალისტურ ფაქტად გადაქცევისა და ჟურნალისტური ტექსტის 

ფორმატირების წესებს. 

 გაცნობიერებული აქვს ზეპირმეტყველების კულტურის ნორმების პროფესიულ საქმიანობაში 

გამოყენების მნიშვნელობა. აქვს ზეპირმეტყველების ბუნებისა და ნორმების ცოდნა; 

 აქვს პუბლიცისტური ენისა და სტილისტიკის შესახებ ფართო ცოდნა, პუბლიცისტური 

ფუნქციური სტილისა და გრამატიკული სტილისტიკის ნორმათა გაცნობიერება.  

 გაცნობიერებული აქვს ახალი ამბების ჟურნალისტიკის დანიშნულება და როლი, იცნობს 

ახალი ამბების ჟურნალისტიკის ძირითად პრინციპებს, ახალ ამბებში ფაქტისა და 

კომენტარის გამიჯვნის წესს, „ახალი ამბის“ აგების სტრუქტურასა და საინფორმაციო 

გამოშვებაში ახალი ამბების გადაცემის თანმიმდევრობის დანიშნულებას;  

 აქვს ფართო ცოდნა ანალიტიკური ჟურნალისტიკის სფეროში. გააზრებული აქვს  მისი 

დანიშნულება და როლი,  
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 იცის  მედია სამართლის და თვითრეგულირების ძირითადი პრინციპები. გაცნობირებული აქვს  

საერთაშორისო ნორმატიულ აქტების, საქართველოში მოქმედი კანონების თეზისები, 

რომლებიც უშუალოდ უკავშირდება ჟურნალისტის პროფესიულ საქმიანობას.  

 იცის რა არის საზოგადოებასთან ურთიერთბა (PR) და რეკლამა. რა სხვაობაა მათ შორის. 

შესწავლილი აქვს საზოგადოებასთან  ეფექტიანი ურთიერთობის მიღწევის წესები, ძირითადი 

მიმართულებები და   კლასიკური მოდელები. იცის   საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

პროფესიული ეთიკა (პროფესიული ქცევის საერთაშორისო და ეროვნული დოკუმენტები), 

ერკვევა მარკეტინგულ PR-ში  და სხვ.  ერკვევა მედიაში არსებული ყველა სახის რეკლამის 

თავისებურებებში,  შეუძლია  რეკლამის ფსიქოლოგიური მომენტების ეფექტურად გამოყენება,  

პოლიტიკური და სოციალური რეკლამების ნიუანსებში ჩაწვდომა.  

 აქვს ჟურნალისტიკის სოციოლოგიის პრობლემატიკის ფართო ცოდნა; გათავისებული აქვს  

ჟურნალისტიკისა და სოციოლოგიის თანამედროვე თეორიების საკითხების თავისებურებანი; 

სოციოლოგიური კვლევების როლი თანამედროვე ჟურნალიზმის არსის 

განსაზღვრაში.შეუძლია თანამედროვე სოციალურ სივრცეში პროფესიული  ორიენტირება. 

 გააზრებული აქვს ფოტოჟურნალისტიკის სახელოვნებო ასპექტი და აცნობიერებს 

მედიატექსტის ვიზუალიზების პერპექტივებს. 

 აქვს ტელეჟურნალისტიკის სფეროს ფართო ცოდნა,  თანამედროვე მედიათეორიების და 

პრინციპების კრიტიკული გააზრების უნარი; გაცნობიერებული აქვს ტელემაუწყებლობის 

კოპლექსური საკითხების თავისებურებები. 

 აქვს ინტერნეტჟურნალისტიკის პრინციპების ცოდნა;  ინტერნეტის საშუალებით ინფორმაციის 

მოპოვების, დამუშავების და გადამოწმების ტექნიკების (სხვადასხვა წყაროების, მონაცემების და 

ა.შ.) ცოდნა;  

 იცის ბაზარზე ტრადიციული და ახალი მედიის გრძელვადიანი ტენდენციების 

პროგნოზირების, ახალი მედიის პროდუქტზე მოთხოვნის ტენდენციები. 

 იცნობს მედიის სფეროში გამოსაყენებელ კლასიკური და თანამედროვე 

პოლიტტექნოლოგიების არსს, აქვს პროფესიული მარკერების და მიზნობრიობის ფართო 

ცოდნა.  

 აქვს ჟურნალისტიკის სფეროს მენეჯმენტის  თეორიებისა და პრინციპების ფართო ცოდნა; 

შეუძლია  მომიჯნავე დარგებთან  ჟურნალისტიკის მენეჯმენტის საკითხების გააზრება.  

 აქვს  ჟურნალისტიკის პროფესიული საქმიანობის პრაქტიკული მხარეების ფართო ცოდნა, 

რომელიც დამყარებული იქნება თანამედროვე ჟურნალიზმის არსის, თეორიების, პროფესიული 

ეთიკის კრიტიკულ გააზრებაზე 

 
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  
კურსდამთავრებულს შეუძლია ჟურნალისტიკის სფეროსთვის სფეროსათვის დამახასიათებელი და 

ასევე სოციალურ მეცნიერებათა სფეროს ზოგიერთი გამორჩეული (სოციაოლოგიური) 

მეთოდოლოგიისის გამოყენება პრობლემების გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის 

პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად, რაც აისახა შემდეგ 

კომპეტენციებში: 

 შეუძლია სფეროს შესახებ მიღებული ცოდნის - ჟურნალისტიკის პროფესიული საქმიანობის 

პრინციპების, ინფორმაციის ძიების, მედიატექსტის შექმნა-ფორმატირების თანამედროვე 

მიდგომების გამოყენება პრაქტიკულ საქმიანობაში არსებული პრობლემების გადასაჭრელად; 

 შეუძლია სხვადასხვა ჟანრისა და სახეობის მედია პროდუქციის მომზადება; აქტუალური 

პრობლემების გადაჭრის პრაქტიკული გზების დადგენა; პრობლემების გადაჭრის 

ალტერნატიული საშუალებების განსაზღვრა; ჟურნალისტური  პროცესების ანალიზი, 

ფორმალიზება, კლასიფიცირება; პროფესიოული გადაწყვეტილებების მიღებაში მონაწილეობა. 
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 შეუძლია მიზნობრივი ტექსტისათვის მონაცემების შეგროვება, ანალიზი და ინტერპრეტირება, 

ტექსტის ლინგვისტიკის მეთოდების გამოყენებით მიზნობრივი ტექსტის შექმნა (დაწერა); აქვს 

განსაზღვრული პუბლიცისტური წყაროების და მასალების მიხედვით ტექსტის შექმნის 

უნარი. 

 შეუძლია ჟურნალისტური ამოცანის შესაბამისად, მასალის ოპერატიულად მოპოვება, მის 

ობიექტურად და მიუკერძოებლად გადაცემა ჟანრის შესაბამისად; მნიშვნელოვანი  

ფაქტის, მოვლენის  მაყურებლამდე საინტერესოდ მიტანა  (კადრი, რაკურსი, ხედი, 

მონტაჟი, კადრშიგნით და კადრსგარეთ ტექსტი). 

 შეუძლია ფოტოჟურნალისტიკისათვის საჭირო უნარების გამოყენება, ფოტოს მეშვეობით 

ჟურნალისტური პროდუქტის შექმნა, ფოტოს დამუშავება, აქვს თანამედროვე ტექნოლოგიების 

გამოყენებით სხვადასხვა შინაარსის ჟურნალისტური მასალის ვიზუალიზაციის უნარი. 

  აქვს ტელეჟურნალისტისთვის საჭირო პრაქტიკული უნარ-ჩვევები: შეუძლია 

სტილისტურად გამართულად საუბარი, წერა, ინფორმაციის სწრაფად მოძიება და 

დამუშავება, აქვს უნარი, გაუმკლავდეს სტრესულ სამუშაო გარემოს. შეუძლია 

ტელეკამერებთან მუშაობა და სამონტაჟო პროგრამებით ტელეპროდუქტის შექმნა. 

 შეუძლია ჟურნალისტიკის აქტუალურ პრობლემათა ფართო ცოდნის საფუძველზე შესაბამისი 

ტექნოლოგიის შერჩევა და თანამედროვე სტანდარტების მედიაპროდუქტის შექმნა. 

 აქვს საჭირო რესურსების გამოყენების შედეგად ინფორმაციის მოპოვების უნარი (მაგ: ონლაინ 

ღია-რესურსების და საარქივო მასალების ძიება, სტატისტიკური მონაცემების მოპოვება, 

ელექტრონული მონაცემების მოძიება) 

 შეუძლია ჟურნალისტიკის სფეროს ლექსიკა–ფრაზეოლოგიის, ასევე ფუნქციური წერის სტილის 

ნორმების გამოყენება. შეუძლია პუბლიცისტური ტექსტის აგება პროფესიული მიზნობრივი მედია 

ტექსტის შექმნის ამოცანების შესაბამისად: ტექსტის სტრუქტურული ელემენტების შეკავშირება, 

ფაქტის, არგუმენტის, პრობლემის, გამონაგონის, დეტალის, სხვა ელემენტების ფუნქციათა 

გათვალისწინებით თანამედროვე სტანდარტების პუბლიცისტური ტექსტის შექმნა. 

 შეუძლია გამართული სალიტერატურო ენით მეტყველება. იყენებს  სფეროსათვის შესაბამის 

ტერმინოლოგიას.  შეუძლია  სხვათა მეტყველებისას ტიპობრივი შეცდომების დადგენა  და მათი 

გამომწვევი მიზეზების გაანალიზება.  აქვს ენობრივი მახასიათებლების გააზრების  უნარი.   

 შეუძლია ვერბალური კომუნიკაციების თანამედროვე სოციოტექნიკების კომუნიკაციების 

პროცესში წამოჭრილი პრობლემების გადასაჭრელად გამოყენება; საჯარო კამათში მონაწილება  

როგორც უშუალო მონაწილის, ასევე მოდერატორის როლში.  

 იცის საჯარო სიტყვის აგების, მეტყველების სტილურ ნაირსახეობრივი გამოყენების 

თავისებურებანი; საჯარო კამათის ანუ პოლემიკური ოსტატობის არსი, საფუძვლები, სახეობები 

(დისპუტები, დისკუსიები, თოქ-შოუ) სპეციფიკა და საჯარო გამოსვლებში ამ ცოდნის 

გამოყენების უნარ-ჩვევები. 

 შეუძლია ჟურნალისტიკის პროფესიული სფეროსათვის დამახასიათებელი და ზოგიერთი 

სოციოლოგიური მეთოდის გამოყენება კომუნიკაციური პრობლემების გადასაჭრელად 

 შეუძლია პროფესიულ საქმიანობაში  თანამედროვე  საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

შესაძლებლობების გამოიყენება. პროფესიული საქმიანობისათვის აუცილებელი კონტაქტების 

ბაზის შექმნა და მუდმივად განახლება. 

 შეუძლია სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების პრინციპების, ადამიანის უფლებებისა და 

მედიის თავისუფლების შესახებ შეძენილი ცოდნა გამოიყენოს პროფესიული საქმიანობის 

განხორციელების პროცესში.  

 შეუძლია ეფექტური PR  ტექნოლოგიის გამოყენება, აქტიური მონაწილეობის მიღება PR 

კამპანიაში.  კრიზისული სიტუაციების დროს PR-ის წარმართვა.  
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 შეუძლია  რეკლამისთვის ტექსტის დაწერა, სარეკლამო რგოლის შექმნაში მონაწილეობა;  

მიღებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის სისტემატიზირება; დარგობრივ საკითხზე 

დისკუსიის წარმართვა და კრიტიკული აზროვნება;  

 შეუძლია ჟურნალისტიკის სოციოლოგიის სფეროს პრობლემათა გააზრება  და სოციალური 

შემეცნების მეთოდების გამოყენება სოციალური ჯგუფების ურთიერთობის გააზრებისათვის.  

 შეუძლია მედიადაგეგმარების ფუნქციის  საგამომცემლო საქმიანობაში მიზნობრივი გამოყენება, 

მასკომუნიკაციური ტექსტების ფორმისა და შინაარსის განსაზღვრა; მედია ტექსტების  ფორმატირება 

და თანამედროვე სტანდარტების მზა პროდუქციის შექმნა. 

 შეუძლია თანამედროვე მულტიმედიური ტექნოლოგიების გამოყენება პროფესიულ და პრაქტიკულ 

საქმიანობაში.  

 შეუძლია მედიატექსტის  რედაქტირების უნარ–ჩვევათა გამომუშავება;  მასმედიის  ტექსტის  

ენობრივ-სტილისტური დამუშავება თანამედროვე სტანდარტებთნ  შესაბამისობის 

უზრუნველყოფა; 

 აქვს აქვს ინტერნეტ ბაზარის შესწავლის, მასობრივ საინფორმაციო საშუალების საიტისათვის 

მასალის მომზადების უნარი. ინტერნეტმედია რესურსის შექმნის უნარი, მედია სოციალური 

ქსელების არხების, როგორც ბაზრის, შესწავლისა და მედიის სოციალური ქსელების არხების 

ინფორმაციის გაცვლის თვასაზრისით გაძლიერების უნარი; 

 აქვს პროფესიული მედია პროდუქციის მენეჯმენტური რესურსების ეფექტურად მართვის  

უნარი,  გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით. 

 შეუძლია პრაქტიკული ჟურნალისტური ან ჟურნალისტიკისმცოდნეობითი კვლევითი 

ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მოცემულობებისა და 

მითითებების მიხედვით. 

 
დასკვნის უნარი 
სტუდენტს შეუძლია პროფესიული ამოცანის გადასაჭრელად აუცილბელი მონაცემების შეგროვება და 

მათ გამოყენების და გამოყენების ფორმის თაობაზე დასკვნის მიღება განმარტება, ასევე განყენებული 

მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის 

გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება: 

 აქვს ინფორმაციის წყაროების მოძიების, დამუშავების, ინფორმაციის შექმნის, მასობრივი 

ინფორმაციის საშუალებებით მისი გავრცელების ფორმისა და შინაარსის, ასევე პროფესიული 

ჟურნალისტური აბსტრაქტული პრობლემების და სიტუაციების თანამედროვე ჟურნალიზმის 

მეთოდების, ან კრიტიკული აზროვნების გამოყენებით პროფესიული სტანდარტების შესატ-

ყვისი ანალიზისა და არგუმენტირებული დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი პროფესიული 

ამოცანის გადასაჭრელად. 

 შეუძლია ჟურნალისტიკის სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება, 

განმარტება, პროფესიული სიტუაციების ანალიზი, სტანდარტული ან სპეციფიური 

მეთოდის გამოყენებით და დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება.  

 შეუძლია კონკრეტული ამოცანის ოპერატიულად გადასაჭრელად აქტუალობის მიხედვით 

ინფორმაციის დახარისხება და ოპტიმალური შერჩევა, ინფორმაციის გადმოცემის საუკეთესო 

ვარიანტისთვის არასტანდარტულ სიტუაციაში აუდიო-ვიზუალურად მომგებიანი მასალის 

შერჩევა;  

 შეუძლია  თანამედროვეობის აქტუალური პრობლემატიკის სფეროს გაცნობიერების 

საფუძველზე მათ ჟურნალისტურ  ფაქტად გადაქცევის შესაძლებლობაზე და მედიატექსტის 

შექმნაზე დასკვნის გაკეთება. 
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 შეუძლია პუბლიცისტური ტექსტის შექმნის მიზნით, მონაცემების შეგროვება, დალაგება, 

სტრუქტურირება და პროფესიული ამოცანების სპეციფიკის შესაბამისად ტექსტის აგების თაობაზე 

გადაწყვეტილების მიღება. 

 აქვს კრიტიკული აზროვნების, საკუთარი აზრის ჩამოყალიბების და არგუმენტირებულად 

დაცვის უნარი;  თვითანალიზის უნარი.   

 პროფესიულ დებატებში მონაწილეობისას შეუძლია მასალებისა და წყაროების აღქმის, 

ინტრპრეტირების, დაჯგუფების შედეგად არგუმენტირებული დასკვნების გაკეთების უნარი. 

 შეუძლია  გადაწყვეტილებების მიღება, საკუთარი პრინციპების დასაბუთება და დაცვა, 

მიზნობრივი პრობლემის გადასაწყვეტად არჩეული მეთოდების მიზანშეწონილობაზე 

არგუმენტირებული   დასკვნის ჩამოყალიბება. 

 გააჩნია ეთიკურ და პროფესიულ სტანდარტებზე დაყრდნობით პროფესიული საქმიანობის 

შეფასების უნარი. 

 
კომუნიკაციის უნარი 
სტუდენტს შეუძლია იდეების, არსებული პრობლემებისა და მისი გადაჭრის გზების შესახებ 

დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის სპეციალისტებისა და 

არასპეციალისტებისათვის ზეპირად გადაცემა, კომუნიკაცია პროფესიული ურთიერთობის სფეროში 

(კოლეგებთან, სახელმწიფო ორგანოებთან, რესპონდენტებთან, ჟურნალისტური პროდუქციის 

მომხმარებლებთან და ა შ) ქართულ და უცხოურ ენებზე, თანამედროვე საინფორმაციო და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება: 

 შეუძლია  კომუნიკაციის დამყარება  როგორც პროფესიონალებთან,  ისე არასპეციალისტებთან 

- ფართო მკითხველ საზოგადოებასთან - მასობრივ მკითხველთან; 

 აქვს იდეებისა და ინფორმაციის გენერირების და თანმიმდევრულად გადაცემის უნარი. 

რესპონდენტებთან კომუნიკაციის დამყარების, პრიორიტეტების  განსაზღვრის, თემატიკსა  და  

წყაროების მოიძიების უნარი. 

 შეუძლია ეთერსა და პირდაპირ ეთერში მაყურებელთან კომუნიკაცია 

 აქვს ჟურნალიზმის იდეების და პრაქტიკული ჟურნალისტიკის პრინციპების გაცნობიერების 

საფუძველზე პრაქტიკული პროფესიული ამოცანების   გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური 

ანგარიშის მომზადების, სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ინფორმაციის 

ქართულ და ინგლისურ ენებზე ზეპირად გადაცემის და ამ გზით თანამედროვე საინფორმაციო 

და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენების უნარი. 

 აქვს საქმიან კომუნიკაციაში თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების აქტიური 

გამოყენების უნარები სათანადო ინფორმაციის და მონაცემების მისაღებად; 

 შეუძლია ინფორმაციის მოსაპოვებლად და გადასამოწმებლად ოფიციალურ სტრუქტურებთან, 

საჯარო პირებთან, სხვა რესპოდენტებთან  ზეპირი და წერილობითი ფორმით კომუნიკაცია; 

 აქვს სოციალური ქსელების საშუალებით მოხმარებლებთან და რესპონდენტებთან  აქტიური 

კომუნიკაციის მიღების უნარი; 

 შეუძლია საზოგადოებასთან წარმატებული ურთიერთობა და კოლეგებთან საქმიანი 

ურთიერთობის დამყარება. 

 აქვს ჟურნალისტური პროფესიული საქმიანობის პრობლემების, მათი გადაჭრის გზების 

დეტალური აღწერის და შესაბამისი ტექსტის მომზადების უნარი, სპეციალისტთა წრეში 

პროფესიული საქმიანობის პრაქტიკულ ასპექტებზე კომუნიკაციის დამყარების უნარი.  
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სწავლის უნარი 
სტუდენტს შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, 

შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა, კერძოდ,  გააზრებული აქვს სწავლისა და განვითარების 

მიმართულებით ცოდნის მუდმივად გაღრმავების აუცილებლობა, როგორც  პროფესიაში წარმატების 

პირობა, გათავისებული აქვს დარგის აკადემიური გამოწვევები და მედიის სფეროს სიახლეების 

უწყვეტად მიდევნების საჭიროება;  

 შეუძლია მიღებული ცოდნის საფუძველზე სწავლის პროცესის, სფეროს გამოწვევებისა და 

საკუთარი აკადემიური თუ პროფესიული პროფილის ობიექტურად, თანმიმდევრულად და 

მრავალმხრივად შეფასება.  

 ჟურნალისტიკის სფეროს შესახებ მიღებული ცოდნისა და პრაქტიკული გამოცდილების 

თანმიმდევრული გააზრებისა და შეფასების საფუძველზე, აკადემიური და პროფესიული 

ინტერესების სფეროს განსაზღვრის, და, აღნიშნულის საფუძველზე, შემდგომი სწავლის 

საჭიროებების დადგენის უნარი. 

 სწავლის გაგრძელების თუ პროფესიული დახელოვნების საჭიროების განსაზღვრის და მათი 

თანმიმდევრულად განხორციელების უნარი 

 აქვს მედიის სფეროში ნოვაციების გამოვლენის, ანალიზისა და შეფასების შედეგად, ცოდნის 

მუდმივად განახლების უნარი; 

 შესრულებული სამუშაოს მრავალმხრივი შეფასების და შეფასების საფუძველზე, ცოდნის 

კონკრეტული მიმართულებით განახლება-გაღრმავების საჭიროების დადგენის უნარი. 

 
ღირებულებები 
სტუდენტი მონაწილეობს ღირებულებების ფორმირების პროცესში  და ისწრაფვის მათ 

დასამკვიდრებლად, რაც გამოიხატება შემდეგში: 

 ჟურნალიზმის და პრაქტიკული ჟურნალისტიკის სფეროების ღირებულებების (სიმართლე, 

ობიექტურობა, კონფიდენციალურობა, დამოუკიდებლობა, პატიოსნება, ადამიანის უფლებების 

პატივისცემა) გათავისება, სამართლიანობის გრძნობის ფორმირება  და სწრაფვა მისი 

დამკვიდრებისკენ.  

 ჟურნალისტური პროფესიული ეთიკის პრინციპებისა და ნორმების ერთგულება,  დაცვის 

განუხრელი მცდელობა და დემოკრატიული, თავისუფალი ჟურნალისტიკის იდეალების 

დასამკვიდრებლად მუდმივი სწრაფმა.  

 ეშეუძლია მონაწილეობა მედიაეთიკის ღირებულებათა დამკვიდრებაში  და მედიასამართლის 

ნორმათა დაცვაში. 

 შეუძლია სამართლიანობის გრძნობის ფორმირება და  ჟურნალისტური ეთიკური დილემების 

სამართლიანად გადაწყვეტა;  

 შეუძლია ჟურნალისტური ტექსტის წერის, ინტერვიუს, რეპორტაჟის მომზადების, ტელე და ფოტო 

სიუჟეტის შექმნის პროცესში ობიექტურობის, ადამიანტა უფლებების დაცვის, მიუკერძოებლობის 

და სხვა ჟურნალისტიკის ამოსავალი პრინციპების გააზრება და განუხრელი დაცვა; 

 შეუძლია პუბლიცისტური ტექსტის ენობრივ–სტილისტური ნორმების დამკვიდრების პროცესში 

მონაწილეობა.ი 

 გაცნობიერებული აქვს სხვათა უფლებების პატივისცემის აუცილებლობა.  გამომუშავებული აქვს 

ჟურნალისტიკის პროფესიული ეთიკის  გამოყენებისა და სხვებისთვის გაზიარების  უნარი.      

 რიცის  საზოგადოებასთან ურთიერთობების ღირებულებათა არსი, შეუძლია მათი 

დამკვიდრებისათვის პროფესიული აქტიურობა.  
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 გათავისებული ექნება მსოფლიო ჟურნალისტიკის  საშუალებების  ეთიკური ღირებულებები  და  

შეადარებს  ქართულ ანალოგებს.  შეუძლია საზღვარგარეთული მედიის სამართლებრივი 

კანონმდებლობის და ეთიკური ღირებულებების ფორმირების პროცესში გააზრება და ქართულ 

მედიაში მათი დამკვიდრებისათვის სწრაფვა.   

 შეუძლია პროფესიული საქმიანობისადმი ერთგულება; საზოგადოებისთვის ინფორმაციის 

კეთილსინდისიერად, დაბალანსებულად და მრავალმხრივ წარმოჩენის საჭიროების გათავისება; 

ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით საზოგადოების აზრის ჩამოყალიბებაში 

სოციალური და ონლაინ მედიის მნიშვნელბის გააზრებით.ჩარ 

 გათავისებული აქვს აკადემიური და პროფესიული პატიოსნების საკითხები პროფესიული თუ 

სასწავლო ნაშრომის შესრულებისას, ენობრივი და წერითი კომუნიკაციის თანამედროვე ენობრივ 

სტანდარტებისა და ეთიკურ ასპექტებთან ერთად. 

                        

 

 
უმაღლესი განათლების საფეხური       ბაკალავრიატი 
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მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ფსიქოლოგიის ბაკალავრი 
პროგრამის მოცულობა 240 კრედიტი /6000 ასტრონომიული საათი/ 

სწავლების ენა ქართული 

 

პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს ქვეყნის სოციალური ცხოვრების განვითარებას საზოგადოებრივად 

მოაზროვნე, მრავალმხრივ განვითარებული მოქალაქეებისა და მაღალი კომპეტენციის ფსიქოლოგების 

მომზადებას. ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტებისათვის ფართო 

პროფილის ცოდნის მიცემას მეცნიერული ფსიქოლოგიის ძირითად სფეროების შესახებ და სტუდენტის 

ინდივიდუალური ინტერესების შესაბამისად - მისი აკადემიური პროფილის კონცენტრირებას 

ფსიქოლოგიის სამ ძირითად - კლინიკური ფსიქოლოგიის, სოციალური ფსიქოლოგიისა და შრომისა და 

ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის მიმართულებებით.  

სტუდენტები ეუფლებიან აღქმის, აზროვნების, მოტივაციის და ზოგადად, ადამიანური ურთიერთობის 

კანონზომიერებებს. პროგრამა მიზნად ისახავს სტუდენტს მისცეს ისეთი განათლება, რომელიც 

შემდგომში პროფესიული საქმიანობის წარმატებით წარმართვისა და მაგისტრატურაში სწავლის 

გაგრძელებისთვის არის აუცილებელი. 

პროგრამა აგებულია ECTS პრინციპის საფუძველზე და სტუდენტზე ორიენტირებული აკადემიური 

პროპფილის ფორმირების, სასწავლო კურსების არჩევითობის, ფართო ცოდნის მიცემის პარალელურად 

თეორიული პრაქტიკული და კვლევითი უნარების ფსიქოლოგიის სასურველი სპეციალიზაციით 

ფორმირებას უზრუნველყოფს. 

მოდული / კოდი 
სტატუსი / 

ECTS კრედიტი 
მოდულის / ბლოკის აღწერა 

საუნივერსიტეტო სასწავლო 

კურსები 

A სავალდებულო 10 ემსახურების სტუდენტის ზოგადი 

კომპეტენციის ფორმირებას, კრიტიკული 

აზროვნების განვითარებას, აკადემიური 

კომუნიკაციის საფუძლებისა და 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენების 

უნარების გამომუშავებას. 

B 
არჩევითი 

 
5 

უცხოური ენის ბლოკი 

 
C არჩევითი 25 

სტუდენტი ვალდებულია არჩეული ენის 

მიმართულებით (ინგლისური, რუსული, 

გერმანული, ფრანგული) მთლიანად გაიაროს 

ენის ბლოკი 25 კრედიტის ოდენობით, 

დარგობრივი უცხო ენის პირველი დონის 

ჩათვლით 

დაბალი ენობრივი კომპეტენციის დონის მქონე 

ან დარგობრივი ენის გაღრმავებით 

დაინტერესებული სტუდენტებისათვის 
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დასაშვებია დამატებითი კრედიტების ათვისება 

ენის კომპონენტში თავისუფალი კრედიტების / 

მეორე სპეციალობის კრედიტების ხარჯზე 

სპეციალობის 

სავალდებულო და არჩევითი 

სასწავლო კურსები 

D სავალდებულო 90  

E არჩევითი 10 

სპეციალობის არჩევითი კრედიტების 

დაგროვება ხდება შეთავაზებული 

ჩამონათვალიდან სასწავლო კურსების ან / და 

სოციალური თუ კლინიკური ფსიქოლოგიის 

კონცენტრაციების ისეთ სასწავლო კურსების 

არჩევით, რომელიც სტუდენტს არ აქვს 

ათვისებული არჩეული კონცენტრაციის 

ფარგლებში (მეორე კონცენტრაციის 

სავალდებულო ან არჩევითი სასწავლო კურსები 

ან სტუდენტის მიერ არჩეული კონცენტრაციის 

არჩევითი სასწავლო კურსები, რომელსაც 

სტუდენტი არ გაივლის F ბლოკის შესაბამისად) 

კონცენტრაციის სასწავლო 

კურსები 

F სავალდებულო 15 ყველა სტუდენტი თავის აკადემიური 

პროფილის ფორმირებას ახდენს მეხუთე 

სემესტრიდან სასურველო დარგობრივი  

კონცენტრაციის (სოციალური ფსიქოლოგია, 

კლინიკური ფსიქოლოგია) არჩევით. 

სტუდენტი ვალდებულია გაიაროს არჩეული 

კონცენტრაციის სავალდებულო სასწავლო 

კურსები 15 კრედიტის ოდენობით და 

არანაკლებ 10 კრედიტი კონცენტრაციის 

არჩევითი სასწავლო დისციპლინების 

ბლოკიდან 

G არჩევითი 10 

პრაქტიკა სპეციალობაში H სავალდებულო 5 

პრაქტიკის გავლა ხდება არჩეული 

კონცენტრაციით გათვალისწინებული 

სპეციალიზაციის შესაბამისად 

კვლევითი კომპონენტი 

 
I სავალდებულო 5 საბაკალავრო ნაშრომი სპეციალობაში 

დამატებითი (Minor) 

პროგრამა 

 

J 
არჩევითი 

 
60 

დამატებითი (Minor) პროგრამის არჩევა ხდება 

სასწავლო  უნივერსიტეტის ფარგლებში 

შეთავაზებული დამატებითი პროგრამებიდან: 

ტურიზმი, ფინანსები, მენეჯმენტი, ინგლისური 

ფილოლოგია, ჟურნალისტიკა, საერთაშორისო 

ურთერთობები 

სტუდენტი უფლებამოსილია დამატებითი 

(Minor) პროგრამის ნაცვლად გაიაროს სხვა 

სასწავლო კურსები, საკუთარი არჩევანის 

შესაბამისად, უცხო ენების ბლოკის, ან სხვა 

საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში 
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არსებული სავალდებულო ან/და არჩევითი 

სასწავლო დისციპლინებიდან, სასწავლო 

კურსის შესწავლისათვის გათვალისიწნებული 

შესაბამისი წინაპირობების დაცვით. 

თავისუფალი კრედიტები K არჩევითი 5 

კურსის არჩევა ხდება უნივერსიტეტში 

რეალიზებული სხვა საბაკალავრო პროგრამის 

რელევანტური კრედიტის მოცულობის და 

დაშვების წინაპირობის კურსებიდან 

                                                                                     სულ       240 
 

 

 

1-თავისუფალ სასწავლო კურსს სტუდენტი ირჩვეს სასწავლო უნივერსიტეტში რეალიზებული სხვა 

საბაკალავრო პროგრამებიდან საგანზე დაშვების წინაპირობის დაცვით და კრედიტების რაოდენობა 

რელევანტურია.  
2-დამატებითი (minor) პროგრამის  არჩევას ტუდენტს შეუძლია  სასწავლო უნივერსიტეტის ფარგლებში 

შეთავაზებული დამატებითი პროგრამებიდან: ინგლისური ფილოლოგია, ფინანსები, მენეჯმენტი, 

ჟურნალისტიკა, ბიზნესის ადმინისტრირება, საერთაშორისო ურთიერთობები. 
3 სტუდენტი უფლებამოსილია დამატებითი (minor) პროგრამის ნაცვლად გაიაროს სასწავლო 

უნივერსიტეტის მიერ შეთავაზებული სხვა სასწავლო კურსები, საკუთარი არჩევანის შესაბამისად, 

უცხო ენების ბლოკის, ან სხვა საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში არსებული სავალდებულო 

ან/და არჩევითი სასწავლო დისციპლინებიდან, სასწავლო კურსის შესწავლისათვის 

გათვალისიწნებული შესაბამისი წინაპირობების დაცვით. 

 

ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის  სასწავლო კომპონენტების (საუნივერისტეტო, სპეციალობის 

სავალდებულო და არჩევითი, კონცენტრაციის სავალდებულო და არჩევითი სასწავლო კურსების)  

შინაარსი, სწავლის და სწავლების მეთოდებისა და კრედიტების მოცულობის გათვალისწინებით, 

უზრუნველყოფს ამ კომპონენტით დასახული სწავლის შედეგების მიღწევას და მათი ერთობლიობა 

უზრუნველყოფს პროგრამით სწავლის შედეგების მიღწევას უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა 

ჩარჩოს ბაკალავრიატის საფეხურის აღმწერის სათანადო დონით. პროგრამის სწავლის შედეგები ასევე 

უზრუნველყოფს კურსდამთავრებულთა კონკურენტუნარიანობას განათლების შემდგომ საფეხურზე-

მაგისტარტურაში და დასაქმების ბაზარზე. 

ცოდნა და გაცნობიერება 
ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს აქვს ფსიქოლგიის სფეროს ცალკეული 

ინსტიტუტის თეორიული და პრაქტიკული საკითხების გარშემო ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს 

თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას და  ამ დარგის/სფეროს კომპლექსური საკითხების 

გაცნობიერებას, კერძოდ: 

 აქვს ცოდნა ფსიქოლოგიის, როგორც მეცნიერების შესახებ; 
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  შეუძლია ფსიქოლოგიის მეცნიერების საგნისა და ამოცანების დახასიათება; 

  აქვს ცოდნა ფსიქოლოგიის ძირითადი დარგების, მათ შორის, სოციალური, განვითარების, 

პიროვნების, კლინიკური და  განწყობის ფსიქოლოგიის შესახებ; 

 გააზრებული აქვს  ფსიქოლოგიის ძირითადი ცნებები, თეორიები, ფსიქოდინამიკური, 

ბიჰევიორისტული, ეგზისტენციალური და ჰუმანისტური მიდგომების სახით; 

 გარკვეული აქვს ემპირიული კვლევის ძირითადი მეთოდოლოგიებისა და მეთოდების 

ფსიქოლოგიაში გამოყენების სპეციფიკა (პოზიტივისტური და სტრუქტურალისტური 

პარადიგმების,  ექსპერიმენტული,  კორელაციური და შემთხვევის შესწავლის მეთოდების 

სახით); 

 აქვს ცოდნა ფსიქოლოგიის აქტუალური საკითხებისა და თემების  შესახებ, როგორიცაა, 

მაგალითად, სტრესი, აგრესიულობა; 

 გაცნობიერებული აქვს ფსიქოლოგიის როლი სოციალური აქტივობის პროცესში; ფსიქოლოგიის 

მეცნიერების ადგილი სოციალურ მეცნიერებათა რიგში და მისი კავშირი სხვა დარგებთან: 

მედიცინა, ფილოსოფია, პედაგოგიკა. 

 
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  
კურსდამთავრებულს შეუძლია ფსიქოლოგიის სფეროსთვის  დამახასიათებელი და ასევე სოციალურ 

მეცნიერებათა სფეროს ზოგიერთი გამორჩეული (სოციოლოგიური, მონაცემთა ანალიზის) 

მეთოდოლოგიის გამოყენება პრობლემების გადასაჭრელად; კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის 

პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად, რაც აისახება შემდეგ 

კომპეტენციებში: 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

 ხელმძღვანელის მითითებების შესატყვისად ემპირიული კვლევისათვის ფსიქოლოგიაში 

გამოყენებული მეთოდებით, მაგალითად კითხვარით, კონტენტ-ანალიზის გამოყენებით 

მუშაობა; 

 ფსიქოლოგიური და სოციალურ მეცნიერებათა სფეროს მეთოდოლოგიის გამოყენებით, 

შეუძლია ფსიქოლოგიური კვლევის დაგეგმვა, მონაცემების შეგროვება და ანალიზი, 

პიროვნების ქცევის დეტერმინანტებზე დაკვირვება შესაბამისი ქცევის კვლევა და საკორექციო 

ღონისძიებების გატარება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად. 

 კონკრეტული ფსიქოლოგიური პატერნის იდენტიფიკაცია, ფსიქიკურ პროცესთა 

დიაგნოსტირება;  

 მიღებული თეორიულ ცოდნაზე დაყრდნობით დაკვირვების და კვლევის შედეგად მიღებული 

მონაცემების ინტერპრეტაცია; 

 მონაცემების სტატისტიკური დამუშავება, რაც გულისხმობს მათ მოწესრიგებას, სიხშირეების 

დათვლას, მარტივი კორელაციებისა და შედარებების განხორციელებას; 

 სამეცნიერო სტატიაში აღწერილი კვლევის ანალიზი და პროფესიის შესაბამისი 

კრიტერიუმებით ინტერპრეტაცია; 

 ფსიქიკურ მოვლენათა დიფერენცირება და კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის საქმიანობაში 

წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად მცირე მოცულობის კვლევის დაგეგმვა და 

განხორციელება. 

 
დასკვნის უნარი 
სტუდენტს შეუძლია პროფესიული ამოცანის გადასაჭრელად აუცილბელი მონაცემების შეგროვება და 

მათ გამოყენების და გამოყენების ფორმის თაობაზე დასკვნის მიღება-განმარტება, ასევე განყენებული 

მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის 

გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება. 
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კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

 ფსიქოლოგიის ფარგლებში დასმული საკითხის ანალიზის, შეფასებისა და საკუთარი პოზიციის 

არგუმენტირებულად დასაბუთება; 

 ემპირიული კვლევის შედეგების მონაცემებზე დაყრდნობით მყარად დასაბუთებული და 

არგუმენტირებული დასკვნების გაკეთება; 

 სხვათა ემოციებსა და ქცევებზე დაკვირვების მონაცემების საფუძველზე მათი მდგომარეობის 

შესახებ რელევანტური დასკვნების გამოტანა და ემპირიული ფაქტების ადექვატური 

ინტერპრეტაცია; 

 კონკრეტულ პრობლემურ სიტუაციაში დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება და 

ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღება. 

 
კომუნიკაციის უნარი 
სტუდენტს შეუძლია იდეების, არსებული პრობლემებისა და მისი გადაჭრის გზების შესახებ 

დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის სპეციალისტებისა და 

არასპეციალისტებისათვის ზეპირად გადაცემა, კომუნიკაცია პროფესიული ურთიერთობის სფეროში 

ქართულ და უცხოურ ენებზე, თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

შემოქმედებითად გამოყენება: 

პროფესიული კომუნიკაციის კომპეტენციები:  

 საჯარო განხილვაში მონაწილეობა; 

 საკუთარი და სხვისი  თეორიული და ემპირიული კვლევის შესახებ წერილობითი და ზეპირი 

ანგარიშის მომზადება და პრეზენტირება; 

 დამუშავებული თემისა თუ საკითხის  სათანადო ტერმინოლოგიის, სლაიდების და სხვა 

ვიზუალური მასალის გამოყენებით დაინტერესებული აუდიტორიისთვის 

(ფსიქოლოგებისთვის და  არაფსიქოლოგი სპეციალისტებისთვის) წარდგენა. 

 

ენობრივი კომუნიკაციის კომპეტენცია: 

 შეუძლია ქართულ და უცხოურ ენებზე კომუნიკაცია როგორც სპეციალისტებთან, ისე 

არასპეციალიტებთან.  

 არჩეულ უცხოურ ენაზე სტუდენტი ფლობს  B2 დონეს და  შეიძინა ოთხივე სამეტყველო 

კომპეტენცია (მოსმენა, კითხვა, საუბარი, წერა): 

მოსმენა: შეუძლია ფსიქოლოგიის თემატიკის დიდი მოცულობის ტექსტების და 

გამონათქვამების გაგება/აღქმა და სწორი რეაგირება;საუბრის ზოგადი მიმართულების გაგება; 

საუბრის ცალკეული რეპლიკის გაგება; მოხსენების არსის გაგება; 

კითხვა: შეუძლია წაიკითხოს დარგობრივი (ფსიქოლოგიის საკითხებთან დაკავშირებული) 

ტექსტები, წერილები, განცხადებები, სხვადასხვა სტატია და გაიგოს ძირითადი შინაარსი; 

გამოყოს საჭირო ინფორმაცია.  

საუბარი: შეუძლია რეალურ მოვლენებზე ფაქტების მოკლედ გადმოცემა; სტატიის შინაარსის 

მოკლედ გადმოცემა; მოვლენების თანიმდევრული გადმოცემა; საკუთარი აზრის გამოხატვა; 

სიტუაციის დახასიათება. 

წერა: შეუძლია რეალურ მოვლენებზე ფაქტების წერილობით გადმოცემა; საკუთარი აზრის  

წერილობით გამოხატვა. 

 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენების კომპეტენცია: 

 თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად 

გამოყენება; 
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სწავლის უნარი 

სტუდენტს შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, 

შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა, კერძოდ,  გააზრებული აქვს სწავლისა და განვითარების 

მიმართულებით ცოდნის მუდმივად გაღრმავების აუცილებლობა, როგორც  პროფესიაში წარმატების 

პირობა; გათავისებული აქვს დარგის აკადემიური გამოწვევები და მედიის სფეროს სიახლეებისადმი 

თვალ-ყურის უწყვეტად მიდევნების საჭიროება;  

 

სტუდენტს შეუძლია: 

 სასწავლო პროცესის სტრატეგიის, დროის განაწილებისა და სწავლის ისეთი უნარ-ჩვევების 

გამომუშავება, რომლებიც დამოუკიდებლად სწავლის საშუალებას წარმოადგენს; 

 ფსიქოლოგიური ლიტერატურის (წიგნების, სტატიების) მოძიება, პროფესიული და ზოგადი 

განათლების ასამაღლებლად, პრაქტიკული მუშაობისა თუ პრეზენტაციისთვის მასალის 

მოპოვება და გამოყენება; 

 პროფესიული ზრდისთვის დამოუკიდებლად მოქმედება; 

 თეორიულ ცოდნაზე დაყრდნობით პრაქტიკული უნარების განვითარება, უფრო გამოცდილ 

კოლეგებზე დაკვირვებით პროფესიული უნარ-ჩვევების ათვისება; საკუთარი სწავლის 

პროცესის მართვა, შეფასება და სწავლის გაგრძელების საჭიროების განსაზღვრა. 

 

ღირებულებები 

სტუდენტი მონაწილეობს ღირებულებების ფორმირების პროცესში  და ისწრაფვის მათ 

დასამკვიდრებლად, რაც გამოიხატება შემდეგში: 

კურსდამთავრებულს აქვს: 

 პროფესიონალი ფსიქოლოგისთვის დამახასიათებელ ღირებულებათა სისტემა, რომელიც, 

უპირველეს ყოვლისა, პროფესიული საქმიანობის ეთიკური ნორმების შესაბამისად მოქმედებას 

გულისხმობს; 

 ინტელექტუალური, ზნეობრივი და ესთეტიკური ღირებულებების ასათვისებლად სწრაფვა; 

 სოციალური ღირებულებების ფორმირებისა და მათი ურთიერთობის პროცესში 

დამკვიდრებისას საჭირო პასუხისმგებლობა; 

 პროფესიული ღირებულებებისადმი პატივისცემისა და საზოგადოებაში საკუთარი პროფესიის 

შესახებ ადექვატური წარმოდგენების ფორმირების ხელშეწყობის უნარი; 

 საზოგადოებისთვის ღირებული ინოვაციების ასათვისებლად და დასანერგად მზაობა; 

 ადამიანთა ურთიერთობებში კორექტულობის მნიშვნელობის ცნობიერება; 

 ფსიქოლოგიის პროფესიის, როგორც სოციალური ღირებულების ცნობიერება და 

საზოგადოებაში ამ ღირებულების დამკვიდრების მცდელობა. 

სტუდენტის არჩევანის შესაბამისად, ხდება მისი აკადემიური პროფილის ინდივიდუალიზება 

ფსიქოლოგიის 3 ქვედარგის - კლინიკური ფსიქოლოგია, სოციალური ფსიქოლოგია, შრომისა და 

ორგანიზაციის ფსიქოლოგია - სასწავლო დისციპლინების კონცენტრაციის გზით.  

კონცენტრაციის თითოეული მოდული, პროგრამის ბაზისურ სასწავლო დისციპლინებთან ერთად 

უზრუნველყოფს კურდამთავრებულისათვის შემდეგი კომპეტენციების ფორმირებას: 
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კონცენტრაცია - კლინიკური ფსიქოლოგია 

 

ცოდნა და გაცნობიერება 
სტუდენტს ექნება: 
• საბაზისო თეორიული ცოდნა კლინიკური ფსიქოლოგიის ქვედარგის არსებითი ასპექტებისა და 

პრინციპების შესახებ; 

• ცოდნა კლინიკური ფსიქოლოგიის არსისა და  პრობლემათა თეორიული ანალიზის 

დამკვიდრებული მიმართულებების შესახებ; 

• წარმოდგენა ფსიქოდიაგნოსტიკური მუშაობის თავისებურებების შესახებ; 

• გაცნობიერებული დარგთან დაკავსირებული დისციპინების ურთიერთმიმართების მნიშვნელობა 

და პროფესიონალი ფსიქოლოგისთვის თითოელი მათგანის ძირითადი პარადიგმების ცოდნის 

აუცილებლობა; 
 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

სტუდენტს შეუძლია: 

• კლინიკურ ფსიქოლოგიაში მიღებული თეორიული ცოდნის რეპროდუქცია და კონკრეტულ 

სიტუაციაში მისი ადექვატური გამოყენება; 

• შეძენილი ცოდნის საფუძველზე სხვადასხვა ფსიქოგენურ დარღვევებზე სწორი რეაგირება; 
 

დასკვნის უნარი 

სტუდენტს ექნება: 

• მეცნიერული ტერმინებით ოპერირებისა და ანალიტიკური მსჯელობის საფუძველზე ლოგიკურად 

გამართული დასკვნის გაკეთების უნარი; 

• კლინიკური ფსიქოლოგიის განვითარების ეტაპების შედარებითი ანალიზის უნარი; 

•  კლინიკური ფსიქოლოგიის მონათესავე დისციპლინების ძირითადი მონაცემების ჯეროვანი 

ანალიზი და გაკეთებული დასკვნების განზოგადება; 

 

კომუნიკაციის უნარი 

სტუდენტს ექნება: 

• დაინტერესებულ საზოგადოებასთან-სპეციალისტებთან და არასპეციალისტებთან- კლინიკური 

ფსიქოლოგიის,როგორც გამოყენებითი დარგის საკვანძო საკითხებსა და პრობლემებზე მსჯელობის 

უნარი ; 

• ამ დარგის პრობლემატიკაზე წერითი ანგარიშის მომზადებისა და ზეპირად წარდგენის უნარი 
 

სწავლის უნარი 

სტუდენტს შეეძლება: 

• დარგის ფარგლებში ინფორმაციის მოპოვება  და ცოდნის დამოუკიდებლად გაფართოვება; 

• შემდგომი სწავლის პროცესის ეფექტური სტრუქტურირება და დროის რაციონალური დაგეგმვა; 

 

 
ღირებულებები 

• სტუდენტს ჩამოყალიბებული აქვს გარკვეული პროფესიონალურ- ეთიკური ღირებულებები 

კლინიკური ფსიქოლოგიის სოციალურად ფაქიზ პრობლემებთან დაკავშირებით და შეუძლია მათი 

დამკვიდრებისკენ სწრაფვა,როგორც პროფესიულ,ასევე არაპროფესიულ წრეებში. 
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კონცენტრაცია - სოციალური ფსიქოლოგია 

 

ცოდნა და გაცნობიერება 
სტუდენტი: 

• იძენს ფართო და ამასთან, გარკვეულწილად, კონკრეტიზირებულ  ცოდნას სოციალურ 

ფსიქოლოგიაში, როგორც სპეციალურ დარგში; 

• აცნობიერებს იმ საკითხთა და პრობლემათა კატეგორიებს,რომლებიც დაკავშირებულია ამ დარგთან 

მისადაგებულ სხვა დისციპლინებთან(ურთიერთობის, გავლენის, მართვის ფსიქოლოგიური 

ასპექტები); 

• აცნობიერებს საზოგადოებრივი პროცესების წარმართვაში სოციალური ფსიქოლოგიის,როგორც 

მეცნიერების ერთ-ერთი მიმართულების როლსა და მნიშვნელობას; 

• აცნობიერებს სოციალურ ფსიქოლოგიაში დაგროვილი ცოდნის პრაგმატულ დანიშნულებასა და 

გამოყენებით ასპექტებს; 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

• შეუძლია ნებისმიერი სოციალურ-ფსიქოლოგიური თეორია,როგორც პრაქტიკული გამოყენების 

,ასევე თეორიული მნიშვნელობის თვალთახედვით გააანალიზოს და პროფესიულ დონეზე აწარმოოს 

პრაგმატული დანიშნულების  კვლევები; 

• აღმოაჩინოს დინამიურად ცვალებად გარემოში მდგრადი კანონზომიერებები  და გამოცდილი 

სპეციალისტების დახმარებით პრაქტიკულ ცხოვრებაში დანერგოს; 
 

დასკვნის უნარი 

სტუდენტს ექნება უნარი: 

• დამოუკიდებლად, ავტორიტეტებზე ბრმად ორიენტირების გარეშე, სიტუაციის  საფუძვლიანი 

ანალიზის მიხედვით გააკეთოს დასაბუთებული,ლოგიკურად გამართული დამაჯერებელი დასკვნები; 

• მეცნიერული ტერმინებით ოპერირებისა და ანალიტიკური მსჯელობის საფუძველზე ლოგიკურად 

გამართული დასკვნის გაკეთების უნარი; 
 

კომუნიკაციის უნარი 

სტუდენტი შეძლებს: 

• პროფესიულ საკითხებზე თავისუფალ და დამაჯერებელ კომუნიკაციას; 

• საკამათო საკითხების არსებობისას დისკუსიაში უკონფლიქტოდ ჩართვას და კომუნიკაციის სწორად 

წარმართვას; 

• დარგის პრობლემატიკაზე წერითი ანგარიშის მომზადებასა და ზეპირად თუ წერილობით 

წარმოდგენას; 
 

სწავლის უნარი 

სტუდენტი შეძლებს: 

• სწავლის გაგრძელების საჭიროების გაცნობიერებას და სათანადო მიმართულებით პერსპექტივის 

დანახვას და აქტივობის დაგეგმვას; 

• პროფესიული წინსვლისთვის ინტენსიური ძალისხმევის გაწევას; 

 

ღირებულებები 
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• ინოვაციების მისაღებად  და მათ დასამკვიდრებლად მზდყოფნა არის სტუდენტის ერთ-ერთი 

ძირითადი ღირებულება; 

 

 

კონცენტრაცია - ფსიქოტექნიკა 

(შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია) 

 

ცოდნა და გაცნობიერება 

სტუდენტს ექნება: 
• საბაზისო თეორიული ცოდნა შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის სპეციალიზებული 

ქვედარგის არსებითი ასპექტებისა და პრინციპების შესახებ; 

• აცნობიერებს იმ საკითხთა და პრობლემათა კატეგორიებს,რომლებიც დაკავშირებულია ამ დარგთან 

მისადაგებულ  დისციპლინებთან 

• წარმოდგენა ორგანიზებული მუშაობის ფსიქოლოგიური თავისებურებების შესახებ; 

• გაცნობიერებული დარგთან დაკავსირებული დისციპინების ურთიერთმიმართების მნიშვნელობა 

და პროფესიონალი ფსიქოლოგისთვის თითოელი მათგანის ძირითადი პარადიგმების ცოდნის 

აუცილებლობა; 

• აცნობიერებს ფსიქოტექნიკაში დაგროვილი ცოდნის პრაგმატულ დანიშნულებასა და გამოყენებით 

ასპექტებს; 
 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

სტუდენტს შეუძლია: 

• მიღებული თეორიული ცოდნის რეპროდუქცია და კონკრეტულ სიტუაციაში მისი ადექვატური 

გამოყენება; 

 შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის კვლევის მეთოდების გამოყენება სხვადასხვა 

ორგანიზაციულ პრობლემათა ზუსტი იდენტიფიცირებისა და აღმოფხვრის მიზნით წინასწარ 

განსაზღვრული მითითებების საფუძველზე. 
 

დასკვნის უნარი 

სტუდენტს ექნება: 

• მეცნიერული ტერმინებით ოპერირებისა და ანალიტიკური მსჯელობის საფუძველზე ლოგიკურად 

გამართული დასკვნის გაკეთების უნარი; 

• ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის მონათესავე დისციპლინების ძირითადი მონაცემების ჯეროვანი 

ანალიზი და გაკეთებული დასკვნების განზოგადება; 

 

კომუნიკაციის უნარი 

სტუდენტს ექნება: 

• დაინტერესებულ საზოგადოებასთან-სპეციალისტებთან და არასპეციალისტებთან - ფსიქოტექნიკის, 

როგორც გამოყენებითი დარგის საკვანძო საკითხებსა და პრობლემებზე მსჯელობის უნარი ; 

• ამ დარგის პრობლემატიკაზე წერითი ანგარიშის მომზადებისა და ზეპირად წარდგენის უნარი 
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სწავლის უნარი 

სტუდენტს შეეძლება: 

• დარგის ფარგლებში ინფორმაციის მოპოვება  და ცოდნის დამოუკიდებლად გაფართოვება; 

• შემდგომი სწავლის პროცესის ეფექტური სტრუქტურირება და დროის რაციონალური დაგეგმვა; 

 ცნობიერად შემოსაზღვროს საკვლევ და სამუშაო საკითხთა რიგი, რის საფუძველზეც დასახოს 

პროფესიული განვითარების პერსპექტიულ გეზი; 
 

ღირებულებები 

• სტუდენტს ჩამოყალიბებული აქვს გარკვეული პროფესიონალურ- ეთიკური ღირებულებები შრომისა 

და ორგანზიაციის ფსიქოლოგიის სფეროში შემავალ საკითხებთან დაკავშირებით და შეუძლია მათი 

დამკვიდრებისკენ სწრაფვა,როგორც პროფესიულ,ასევე არაპროფესიულ წრეებში. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
უმაღლესი განათლების საფეხური       ბაკალავრიატი 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ბიზნესის ადმინისტრირების  ბაკალავრი 
პროგრამის მოცულობა 240 კრედიტი /6000 ასტრონომიული საათი/ 

სწავლების ენა ქართული 
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საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუს მისიიდან გამომდინარე, ბიზნესის 

ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის მიზანია ბიზნესის სხვადასხვა სექტორში 

მიმდინარე მოვლენებისა და პროცესების ანალიზის  და პრაქტიკული მოქმედებების უნარის 

მქონე სპეციალისტების მომზადება, რომლებსაც ექნებათ ფართო ცოდნა ბიზნეს-

ორგანიზაციების (სახელმწიფო, კომერციული და არაკომერციული სუბიექტების, 

საერთაშორისო ორგანიზაციების და სხვ.) ეკონომიკური გარემოს და ამ ორგანიზაციების 

მართვის შესახებ და შეძლებენ მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას, შესაბამისად, 

ადგილობრივი და საერთაშორისო შრომის ბაზრის მოთხოვნების დაკმაყოფილებას 

ბაკალავრისათვის დადგენილი კომპეტენციის ფარგლებში. 

 

პროგრამა მოწოდებულია  მისცეს სტუდენტს ცოდნა ბიზნესის, ფინანსების, მენეჯმენტის და 

მარკეტინგის თეორიებისა და პრინციპების შესახებ, რაც უზრუნველყოფს სტუდენტთა 

პროფესიული ცნობიერების ფორმირებას, ასევე მისცეს სტუდენტს საკუთარი აკადემიური 

პროფილის ფორმირების შესაძლებლობა მენეჯმენტი-მარკენტიგის, ფინანსები-

ბუღალტრული აღრიცხვის, ან საერთაშორისო ბიზნესის მიმართულებით, შესაბამისი 

კონცენტრაციის არჩევით საბაკალავრო პროგრამის დარგის სასწავლო კომპონენტის 

ფარგლებში  

მოდული / კოდი 
სტატუსი / 

ECTS კრედიტი 
მოდულის / ბლოკის აღწერა 

საუნივერსიტეტო 

სასწავლო კურსები 

A 
სავალდებულ

ო 
10 

ემსახურება სტუდენტის ზოგადი კომპეტენციის 

ფორმირებას,  აკადემიური კომუნიკაციის 

საფუძვლებისა და ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების გამოყენების უნარების 

გამომუშავებას. 
B არჩევითი 5 

უცხოური ენის 

ბლოკი 

 

C 

სტუდენტის 

არჩევით, 

ინგლისური, 

რუსული, 

გერმანული, 

ფრანგული ენა 

25 

სტუდენტი ვალდებულია გაიაროს უცხო ენის 

ბლოკი 25 კრედიტის ოდენობით, არანაკლებ 

დარგობრივი უცხო ენის პირველი ნაწილის 

ჩათვლით, ენობრივი დონის სასწავლო კურსების 

წინაპირობების გათვალისწინებით. 

დაბალი ენობრივი კომპეტენციის დონის მქონე ან 

დარგობრივი ენის გაღრმავებით დაინტერესებული 

სტუდენტებისათვის დასაშვებია დამატებითი 

კრედიტების ათვისება ენის კომპონენტში 

თავისუფალი კრედიტების / მეორე სპეციალობის 

კრედიტების ხარჯზე უნივერსიტეტის ენობრივი 

კომპეტენციის დადგენის წესის შესაბამისად 
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სპეციალობის 

სასწავლო კურსები 
D 

სავალდებულ

ო 
85 

სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები 

ემსახურება ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროს 

სპეციალისტისთვის აუცილებელი კომპეტენციების 

ფორმირებას 

კონცენტრაციის 

სასწავლო კურსები 

 
სავალდებულ

ო 
30 

ყველა სტუდენტი თავის აკადემიური პროფილის 

ფორმირებას ახდენს მეხუთე სემესტრიდან 

სასურველო დარგობრივი  კონცენტრაციის 

(მენეჯმენტი-მარკეტინგი, ფინანები-საბუღალტრო 

აღრიცხვა, საერთაშორისო ბიზნესი) არჩევით. 

სტუდენტი ვალდებულია გაიაროს არჩეული 

კონცენტრაციის სავალდებულო სასწავლო კურსები 

30 კრედიტის ოდენობით,  არანაკლებ 10 კრედიტი 

კონცენტრაციის არჩევითი სასწავლო 

დისციპლინების ბლოკიდან.  

 არჩევითი 10 

პრაქტიკა  H 
სავალდებულ

ო 
5 

პრაქტიკის გავლა ხდება არჩეული კონცენტრაციით 

გათვალისწინებული სპეციალიზაციის შესაბამისად 

კვლევითი 

კომპონენტი 
I 

სავალდებულ

ო 
5 საბაკალავრო ნაშრომი სპეციალობაში 

დამატებითი (Minor) 

პროგრამა 
J არჩევითი 60 

დამატებითი (Minor) პროგრამის არჩევა ხდება 

სასწავლო  უნივერსიტეტის ფარგლებში 

შეთავაზებული დამატებითი პროგრამებიდან: 

ტურიზმი, ინგლისური ფილოლოგია, 

ჟურნალისტიკა ფსიქოლოგია, საერთაშორისო 

ურთიერთობები. 

სტუდენტი უფლებამოსილია დამატებითი (Minor) 

პროგრამის ნაცვლად გაიაროს სხვა სასწავლო 

კურსები, საკუთარი არჩევანის შესაბამისად, უცხო 

ენების ბლოკის, ან სხვა საგანმანათლებლო 

პროგრამის ფარგლებში არსებული სავალდებულო 

ან/და არჩევითი სასწავლო დისციპლინებიდან, 

სასწავლო კურსის შესწავლისათვის 

გათვალისწინებული შესაბამისი წინაპირობების 

დაცვით. 

თავისუფალი 

კრედიტები 
K არჩევითი 5 

კურსის არჩევა ხდება უნივერსიტეტში 

რეალიზებული სხვა საბაკალავრო პროგრამის 

სასწავლო კურსებიდან რელევანტური კრედიტის 

მოცულობის და დაშვების წინაპირობის დაცვით. 

                                                                                     

სულ       
240 
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საბაკალავრო პროგრამის  სასწავლო კომპონენტების (საუნივერისტეტო სავალდებულო, 

არჩევითი და უცხო ენის, სპეციალობის სავალდებულო, კონცენტრაციის სავალდებულო და 

არჩევითი სასწავლო კურსები, პრაქტიკა და კვლევითი კომპონენტი)  ერთობლიობა, მათი 

შინაარსის, სწავლისა და სწავლების მეთოდებისა და კრედიტების მოცულობის 

გათვალისწინებით,  უზრუნველყოფს პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების 

მიღწევას უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოს ბაკალავრიატის საფეხურის 

აღმწერის სათანადო დონით.  

 

პროგრამის დასრულების შემდეგ ბაკალავრი უნდა ფლობდეს ფართო ცოდნას ბიზნესის 

ადმინისტრირების სფეროს ზოგად საკითხებზე, ჰქონდეს პრობლემის კომპლექსურად 

შესწავლის და გადაჭრის საჭირო ინფორმაციის მოძიების და  საკითხისადმი კრიტიკულად 

მიდგომის უნარი. ასევე ბაკალავრს  უნდა შეეძლოს  სამეცნიერო ხელმძღვანელის 

ზედამხედველობის ქვეშ, შეიმუშაოს და განახორციელო საკუთარი მცირე კვლევითი 

პროექტი. 

 

ა) ცოდნა და გაცნობიერება: 

საბაკალავრო პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტს ჩამოუყალიბდება კომპლექსური 

წარმოდგენა თანამედროვე ბიზნესის სფეროზე, კერძოდ ექნება:  

 იცნობს მაკრო და მიკრო ეკონომიკის ცნებებს, ეკონომიკური მეცნიერებების ამოსავალ 

პრინციპებს 

 აქვს ორგანიზაციების ეროვნული და გლობალური ეკონომიკური გარემოს შესახებ 

ცოდნა;  

 იცნობს ბიზნეს- ტერმინოლოგიას, მეთოდებს, პრინციპებს, თეორიებს და 

კონცეფციებს, აგრეთვე დარგში მიმდინარე პროცესებს და მოვლენებს; 

 იცის ბიზნეს–საქმიანობის ანალიზის და შეფასების რაოდენობრივი და სტატისტიკური 

მეთოდები; 

 აცნობიერებს ბიზნესის ადმინისტრირების საერთო სტრუქტურას და ქვედარგებს 

შორის ურთიერთკავშირს 

 გააჩნია ბიზნესის ფუნქციონალური სფეროების: ოპერაციული მენეჯმენტის, 

პროექტების მართვის, მარკეტინგისა და გაყიდვების, ფინანსებისა და ბუღალტერიის, 

ზოგადი მენეჯმენტის, მართვის საკომუნიკაციო და საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

ცოდნა და აცნობიერებს მათ ურთიერთკავშირს; 

 ფლობს ფინანსების მეცნიერების თანამედროვე პრინციპებს, კონცეფციებსა და 

მეთოდებს,  

 იცის ფინანსების არსი და ფუნქციები, საფინანსო სისტემა; საოჯახო მეურნეობების, 

ფირმებისა და კორპორაციების ფინანსების არსი და ფუნქციები; საჯარო ფინანსების 

არსი, ფუნქციები  და მნიშვნელობა. 

 აქვს მენეჯმენტის ძირითადი ცნებების,  მართვის კონცეფციების, მმართველობითი 

ხედვის ფორმირებისა და მასზე მოქმედი ფაქტორების შესახებ ფართო და 

საფუძვლიანი ცოდნა;  
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 იცის საერთაშორისო ბიზნესის თავისებურებები, ძირითადი ფუნქციები და 

განვითარების თანამედროვე ტენდენციები;  

 აცნობიერებს თანამედროვე კომუნიკაციების როლს მენეჯმენტში, მენეჯერული 

თვისებებისა და ხელმძღვანელობის საკუთარი (ინდივიდუალური) სტილის 

გამომუშავების აუცილებლობას მეურნეობის ცალკეული დარგების მართვის 

სპეციფიკის გათვალისწინებით. 

 აქვს მცირე ზომის კვლევითი ნაშრომების შესრულების პრინციპების და 

სტანდარტების ცოდნა ბიზნესის სფეროს კვლევის დამახასიათებელი მეთოდების 

გამოყენებით. 

 

 

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს უნდა შეეძლოს შეძენილი თეორიული 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება. საჭირო რესურსებით ინფორმაციის მოპოვება, დამუშავება, 

კვლევითი საქმიანობის წარმართვა ხელმძღვანელის ზედამხედველობის ქვეშ. ამასთან ერთად 

მას გააჩნია: 

 

 შეუძლია ბიზნეს-გარემოს ანალიზისათვის შესაბამისი ინსტრუმენტების მოძიება, 

გამოყენება და ბიზნეს-პროექტების ცალკეული კომპონენტების შემუშავება;  

 ორგანიზაციის წინაშე მდგარი მმართველობითი პრობლემების აღმოჩენა და მათი 

გადაჭრა საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში წინასწარ განსაზღვრული მითითებების 

მიხედვით, შესაბამისი საბაზისო დოკუმენტების მომზადება;  

 სფეროსათვის დამახასიათებელი და ასევე ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის 

გამოყენება ფირმაში სხვადასხვა სახის რისკების გამოსავლენად და  მათი მართვის 

პრობლემების გადასაჭრელად;  

 შეუძლია ფინანსების დარგში არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებული პრაქტიკული 

გადაწყვეტილებების მიღება; 

 შეუძლია ელექტრონული  ცხრილების გამოყენება ბანკისა და საფინანსო-საკრედიტო 

ორგანიზაციის მუშაობის შედეგების ანალიზისთვის, წინასწარ განსაზღვრული 

მითითებების შესაბამისად; 

 შეუძლია კომპანიის ფინანსური ანალიზი  წინასწარ  განსაზღვრული მითითებების და 

ინსტრუმენტების გამოყენებით; 

 გააჩნია, წინასწარი მითითებებით,  დარგში არსებული საინფორმაციო  ბაზის 

გამოყენების უნარი, პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელებისთვის. 

 ცვალებად გარემოში ადაპტაცია და გუნდური გადაწყვეტილების მომზადებაში 

მონაწილეობა. 

 შეუძლია ხელმძღვანელობის ქვეშ ჩატარებული კვლევის შედეგად მიღებული 

მონაცემების სწორი დიაგნოსტირება. 

 გააჩნია კონკურენტულ გარემოში საკუთარი შესაძლებლობების განვითარების და 

რეალიზების  უნარი. 
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გ) დასკვნის უნარი: 

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

 შეუძლია მენეჯმენტის სფეროსთვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და 

განმარტება, ბიზნესის ძლიერი და სუსტი მხარეების (SWOT), ასევე განყენებული 

მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი სტანდარტული და ზოგიერთი 

გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით ფირმის წინაშე მდგარი  პრობლემების 

გადასაჭრელად;  

 შეუძლია მმართველობითი პრობლემების იდენტიფიკაცია, გამოცალკევება, შედარება, 

მიღებული შედეგების ფორმულირება, მართვის თანამედროვე პრინციპებზე აგებული 

დასაბუთებული და არგუმენტირებული დასკვნის ჩამოყალიბება და შერჩეული 

მიდგომის დასაბუთება;  

 მენეჯმენტის სფეროში არსებული ტენდენციებისა და  რეალობის, ასევე მკაფიოდ 

გამოკვეთილი პრობლემების შესახებ დასაბუთებული და არგუმენტირებული 

დასკვნების ჩამოყალიბება. 

 შეუძლია საფინანსო მონაცემების შეგროვება და განმარტება;  

 შეუძლია  სპეციფიკური სტატისტიკური ინფორმაციის ანალიზი არსებული 

მეთოდების გამოყენებით; 

 ფლობს სფეროს შესაბამისი მონაცემების იდენტიფიცირების, ანალიზის და 

დასაბუთებული დასკვნის გაკეთების  უნარს; 

 შეუძლია პრობლემის გადასაწყვეტად სიტუაციის შესაბამისი ალტერნატიული გზების 

მოძიება, მათ შორის ოპტიმალურის შერჩევა და მიღებული გადაწყვეტილებების 

დასაბუთება. 

 აქვს ადგილობრივი და  საერთაშორისო მონაცემთა ბაზების მოძიების უნარი. 

 შეუძლია შეთავაზებული გადაწყვეტილების არგუმენტირება და დაცვა. 

  

  

დ) კომუნიკაციის უნარი: 

საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს უნდა შეეძლოს: 

 ფლობს კომპანიაში არსებული პრობლემების გადაწყვეტის შესახებ საკუთარი 

მოსაზრებების შესახებ ინფორმაციის წერილობით ფორმაში  მომზადებისა და მისი 

ვერბალური ფორმით სპეციალისტებისთვის (და არასპეციალისტებისათვის)  

გადაცემის უნარს; 

 შეუძლია კომუნიკაცია დარგის სპეციალისტებთან (და არა სპეციალისტებთან) ზოგადი 

და პროფესიული ეთიკის ნორმების დაცვით; 

 ჯგუფში კომუნიკაცია და ჯგუფური გადაწყვეტილებების შემუშავებაში ეფექტური 

მონაწილეობა. 

 დისკუსიებში და საჯარო განხილვებში  ეფექტურად მონაწილეობის უნარი. 

 უცხოურ და ქართულ ენაზე ოფიციალური და საქმიანი დოკუმენტაციის წარმოების  

უნარი. 

 საკითხის ჩამოყალიბება და მისი წარდგენა როგორც წერილობით, ასევე ვერბალურად. 
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 ანგარიშების, მემორანდუმების და მოხსენებების წერითი და ზეპირი პრეზენტაციის 

უნარი. 

 პროფესიულ მოლაპარაკებებში მონაწილეობის უნარი. 

 შეუძლია ბიზნესის სფეროში არსებული შესაბამისი საინფორმაციო მასალების 

(თეორიული, სტატისტიკური) გამოყენებით კონკრეტულ საკითხზე რეფერატული 

ხასიათის ნაშრომის მომზადება და პრეზენტაცია;   

 

ენობრივი კომუნიკაციის კომპეტენცია 

შეუძლია ქართულ და უცხოურ ენებზე კომუნიკაცია როგორც სპეციალისტებთან, ისე 

არასპეციალიტებთან.  

 

უცხო ენაზე კომუნიკაციის კომპეტენცია 

არჩეულ უცხო ენაზე (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული) სტუდენტი ფლობს  

B2+ საკომუნიკაციის დონეს, ენობრივი კომპეტენციის ევროპული ჩარჩო-აღმწერის 

შესაბამისად და გააჩნია ოთხივე  საკომუნიკაციო კომპეტენცია (მოსმენა, კითხვა, საუბარი, 

წერა): 

მოსმენა: შეუძლია ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროში დიდი მოცულობის ტექსტების და 

გამონათქვამების გაგება/აღქმა და სწორი რეაგირება; საუბრის ზოგადი მიმართულების გაგება; 

საუბრის ცალკეული რეპლიკის გაგება; მოხსენების არსის გაგება; 

კითხვა: შეუძლია წაიკითხოს დარგობრივი ტექსტები, წერილები, განცხადებები, სხვადასხვა 

სტატია და გაიგოს ძირითადი შინაარსი; გამოყოს საჭირო ინფორმაცია.  

საუბარი: შეუძლია რეალურ მოვლენებზე ფაქტების მოკლედ გადმოცემა; სტატიის შინაარსის 

მოკლედ გადმოცემა; მოვლენების თანიმდევრული გადმოცემა; საკუთარი აზრის გამოხატვა; 

სიტუაციის დახასიათება. 

წერა: შეუძლია რეალურ მოვლენებზე ფაქტების წერილობით გადმოცემა; საკუთარი აზრის  

წერილობით გამოხატვა. 

 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენების კომპეტენცია: 

თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად 

გამოყენების უნარი; 

ე) სწავლის უნარი: 

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს  შეუძლია: 

 აქვს ბიზნესისა და  მენეჯმენტის  სფეროში  ცოდნის  გაღრმავების შესახებ 

გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების  უნარი და შეუძლია საკუთარი სწავლის 

შემდგომი მიმართულებების განსაზღვრა; 

 შეუძლია დამოუკიდებლად, შესაბამისი უახლესი ლიტერატურის გამოყენებით 

ცოდნის ხარისხის ამაღლება; 

 საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, 

შემდგომი სწავლის საჭიროების დადგენა და  სწავლების შემდგომ საფეხურზე სწავლის 

გაგრძელება. 
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 დარგობრივ ლიტერატურასთან დამოუკიდებლად მუშაობა და სფეროს შესახებ 

ცოდნის გაღრმავება. 

 პროფესიულ და სხვა წყაროებთან მუშაობის, ლიტერატურის და დოკუმენტების 

შესწავლის და დამუშავების უნარი. 

 საინფორმაციო და საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების საფუძველზე თვით სწავლის  

განვითარების უნარი. 

 

ვ) ღირებულებები: 

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს უნდა ჰქონდეს 

შემდეგი ღირებულებები: 

 გაცნობიერებული აქვს ბიზნესის სფეროში მოქმედი აუცილებელი ზოგადი და 

პროფესიული ღირებულები;  

 მონაწილეობას იღებს მოწინავე ღირებულებებისა და ფასეულობების ფორმირება-

დამკვიდრების პროცესში; 

 მიისწრაფვის ახალი პროგრესული ღირებულებების დამკვიდრებისაკენ ზოგადად 

საზოგადოებაში და კონკრეტულად ბიზნესის სფეროში; 

 ფასეულობათა შორის გონივრული, მიზანშეწონილი თანაფარდობის დადგენის უნარი.   

 ბიზნესის სოციალური, სახელმწიფო და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის 

გაცნობიერება. 

 

კონცენტრაციის სწავლის შედეგები 

 

საბაკალავრო პროგრამის  დარგობრივი კონცენტრაციის სავალდებულო და არჩევითი 

ერთობლიობა, ემსახურება სტუდენტის ცოდნის და უნარების გაღრმავებას, ბიზნესის 

ადმინისტრირების მიმართულების მისთვის საინტერესო სეგმენტში და ემსახურება მისი 

პროფესიული კონკურენტუნარიანობის გაზრდას შესაბამის დარგში, შემდეგი 

კომპეტენციების განვითარებით  

 

 

კონცენტრაცია - მენეჯმენტი - მარკეტინგი 

 

ა) ცოდნა და გაცნობიერება: 

სტუდენტმა იცის: 

 ორგანიზაციების მუშაობის სპეციფიკა, ორგანიზაციული სტრუქტურების ტიპები, 

ორგანიზაციულ ქცევასა და სოციოლოგიაში გამოყენებული მთავარი ტერმინები; 

 მცირე ბიზნესის საწარმოების ფუნქციონირებისა და მართვის ძირითადი პრინციპები და 

თავისებურებები, საქმიანობის განხორციელების ძირითადი ასპექტები; 

 სამომხმარებლო ქცევის მოდელი, ორგანიზაციული სამომხმარებლო ქცევა. 
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 სტრატეგიული მენეჯმენტის თანამედროვე მიდგომები და კონცეფციები; 

 პროექტის დაგეგმვის, განრიგის შემუშავებისა და ხარჯების ოპტიმიზაციის ძირითადი 

ელემენტები; 

აცნობიერებს: 

 ინდივიდუალური და ორგანიზაციული ქცევის საფუძვლებს;  

 მცირე ბიზნესის ადგილსა და როლს ეკონომიკურ სისტემაში; 

 მომხმარებელთა ქცევის თავისებურებებს, გარეგანი ზემოქმედების ფაქტორთა ზეგავლენა 

მომხმარებელთა ქცევაზე; 

 ორგანიზაციაში მმართველობითი სტრატეგიის ფორმირებისა და დანერგვის პროცესს; 

 

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

სტუდენტი შეძლებს 

 კომპანიის რესურსებისა და უნარების შეფასებას, სტრატეგიული განაზრახვის 

ჩამოყალიბებას, შეარჩიოს სტრატეგიის შემუშავების ხერხები და განსაზღვროს 

სტრატეგიის განხორციელების სირთულეები 

 არსებული სამეწარმეო შესაძლებლობების შეფასებას, დეტალური ბიზნეს- გეგმის შედგენას 

 მენეჯერის ქცევის ნორმების გაანალიზება როგორც ზოგად ასევე  კულტურასთან კონტექსტში 

და პრაქტიკული სამოქმედო სტრატეგიის შემუშავება 

 შექმნას პროექტი Microsoft Project სისტემაში, შეიტანოს სამუშაოების ან დავალებების 

გეგმა, განახორციელოს კავშირები ამოცანებს და მის ტიპებს შორის; 

 ბაზარზე მყიდველობითი ქცევის მოტივაციის სწორი ანალიზსა და პროგნოზის 

გაკეთებას; მომხმარებელთა ქცევის თავისებურებების ცოდნის საფუძველზე 

ეფექტიანი მარკეტინგული გადაწყვეტილებების შემუშავებას; 

 პირდაპირი მარკეტინგის  ხერხების გამოყენებას  მომხმარებლის ქცევაზე ზეგავლენის 

მოსახდენად,  ასევე მომხმარებელთან კონფლიქტური სიტუაციის აღმოფხვრას;  

 

გ) დასკვნის უნარი: 

სტუდენტს შეუძლია 
 სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოპოვება, დალაგება, ანალიზი და სინთეზი;    

 არგუმენტირებული გადაწყვეტილების მიღება და თავისი პოზიციის დაცვა; 

 განსახორციელებელი ღონისძიებების შემუშავება და სამოქმედო გეგმის შედგენა. 

 პროექტის მენეჯმენტის რისკებთან, ბიუჯეტთან, ადამიანურ რესურსებთან დაკავშირებულ 

ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების 

ჩამოყალიბება~ 

 მოთხოვნის შესწავლისა და პროგნოზირების მეთოდების, ინფორმაციის მოპოვებისა და მისი 

ანალიზის ხერხების გამოყენების საფუძველზე მოთხოვნის შესწავლისა და პროგნოზირების 

მეთოდებს, ინფორმაციის მოპოვებისა და მისი ანალიზის ხერხების გამოყენება და 

არგუმენტირებული დასკვნის წარმოდგენა. 
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დ) კომუნიკაციის უნარი: 

სტუდენტს შეუძლია: 

 იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური 

წერილობითი ანგარიშის მომზადება;  

 რეფერატული სახის ნაშრომის მომზადება და მისი პრეზენტაცია; 

 საკუთარი მოსაზრებების გამოხატვა და დაცვა; 

 ჯგუფში მუშაობა  და ჯგუფური გადაწყვეტილებების შემუშავებაში მონაწილეობა; 

 გაანალიზოს შექმნილი კონფლიქტური სიტუაცია და პოზიტიური კომუნიკაციის გამოყენებით 

მოაგვაროს იგი. 

 

ე) სწავლის უნარი: 

სტუდენტს შეუძლია 

 მიღებული ცოდნის საფუძველზე გააცნობიეროს ცოდნის გაღრმავების საჭიროებაა და 

დაგეგმოს მომავალი სწავლის პროცესი; 

 დამოუკიდებლად აიმაღლოს ცოდნა მენეჯმენტისა და მარკეტინგის დარგები 

რელევანტური ლიტერატურის და სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროებიდან 

მოძიებული საინტერესო ინფორმაციის მეშვეობით;  

 ბიზნესის სფეროში ცალკეული პრობლემებისა და მათი გადაწყვეტის გზების 

გააზრების მიზნით შეუძლია ხელმისაწვდომი ლიტერატურისა და არსებული 

რესურსების გამოყენებით გაიღრმავოს ცოდნა. 

 

ვ) ღირებულებები: 

 მენეჯმენტისა და მარკეტინგის  პრობლემატიკასთან  დაკავშირებით  საკუთარი 

მიდგომების ჩამოყალიბება, ამ სფეროში საყოველთაოდ აღიარებული 

ღირებულებების დასამკვიდრებლად სწრაფვა; 

 მენეჯმენტისა და მარკეტინგის  საყოველთაოდ აღიარებული ღირებულებითი 

პრინციპების მიმართ  საკუთარი მიდგომების ჩამოყალიბება, მათი ფორმირების 

პროცესში მონაწილეობა   და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა; 

 ბიზნესის სფეროში ეთიკური პასუხისმგებლობის გათავისება, დაცვა და 

თანამედროვე ბიზნესის ღირებულებათა დასამკვიდრებლად სწრაფვა; 

 სტუდენტს გააზრებული აქვს ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა ქვეყნისა და 

საზოგადოების წინაშე, მიზანდასახულად მიისწრაფის პროფესიული ფასეულობების 

დამკვიდრებისაკენ, პატივს სცემს ჰუმანურობისა და სამართლიანობის პრინციპებს. 

 

კონცენტრაცია:  ფინანსები - საბუღალტრო აღრიცხვა 
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ცოდნა და გაცნობიერება 
სტუდენტს ეცოდინება: 

 ფინანსების მართვის სისტემის სპეციფიკა და ფირმის (საწარმოს) კაპიტალის მართვის 

პრინციპები; 

 ფირმის (საწარმოს) შიდა და გარე ფინანსური გარემო, მისი მართვისა და დაგეგმვის სისტემის 

კომპლექსური საკითხები; 

 ფინანსური რისკების და შემოსავლების არსი და მათი მართვის პრინციპები.საჯარო ფინანსების 

სფეროში გამოყენებული ძირითადი ტერმინები;  

 საჯარო და კერძო სექტორები შერეული ტიპის ეკონომიკაში და ძირითადი თეორიები მის 

გარშემო;  სახელმწიფოს როლი ეკონომიკაში; 

 ფისკალური და ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის ძირითადი მახასიათებლები; 

 საწარმოს მყარი ფინანსური მდგომარეობის უზრუნველყოფის მეთოდები და ხერხები;  

 

 სრული ბუღალტრული ციკლი სამეურნეო ოპერაციების რეგისტრაციიდან 

საერთაშორისო სტანდარტებით ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის 

ჩათვლით. 
 კომერციული ბანკის მართვის ძირითადი პრინციპები და მექანიზმი; 

 ქვეყნის საბანკო სფეროში არსებული მენეჯმენტის სისტემა და მისი თავისებურებები. 

 გადასახადების არსი და ფუნქციები და მათი როლი მთლიანი შიდა პროდუქტისა და 

ეროვნული შემოსავლის გადანაწილებაში; 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 
სტუდენტს შეეძლება: 

 სათანადო ანალიზის ჩატარებით საფინანსო სისტემის სტაბილურობისა  და მდგრადობის 

შეფასება;, საბიუჯეტო და საგადასახადო პოლიტიკის სხვადასხვა ინსტრუმენტების 

გამოყენების მასშტაბების და შესაძლებლობების განსაზღვრა. 

 ფინანსური აღრიცხვის საკითხების საერთაშორისო სტანდარტებით (ბასს 7,8, 

17,20,26,28,31,40,32,36,37) შეფასება, მათი გადაჭრის ფორმებისა და მეთოდების შერჩევა, 

 განსაზღვროს  ბანკის მომგებიანობის, ლიკვიდურობისა და სხვა სახის პარამეტრები. 

 კონკრეტული სიტუაციასთან მისადაგებული ფინანსური ინსტრუ¬მენ¬ტე¬ბის განსაზღვრა, 

ფინანსური რესურსე¬ბის მოზიდვის მეთოდების შერჩევა; 

 წინასწარ მიღებული მითითებების საფუძველზე სტანდარტული მეთო¬დების გამოყენებით 

რისკების‚ შემოსავ-ლია¬ნობის და ეფექტურობის შეფასება‚ გრძელვადიანი და ¬ფინანსების 

სტრატეგიის შემუშავება და თა¬ვი¬სი კომპეტენციის ფარგლებში ფინანსური 

გადაწყვეტილებების მიღება; 

 მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ხასიათის ფინანსური გადაწყვეტილებების მომზადების და 

მიღების, სადივიდენდო და საინვესტიციო პოლიტიკის შემუშავების და რეალიზაციის, 
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საბრუნავი კაპიტალის და კრედიტების მართვის პოლიტიკის შემუშავებაში და 

განხორციე¬ლე¬ბაში მონაწილეობის მიღება. 

 საგადასახადო დეკლარაციის შედგენა და შეფასება; 

 საშემოსავლო, მოგების, ქონების, იმპორტის, დამატებული ღირებულების 

გადასახადის და აქციზის გაანგარიშება და ბიუჯეტთან ანგარიშსწორების 

განხორციელება; 

 
დასკვნის უნარი 

 სტანდარტული, რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მეთოდების გამოყენებით ეკონომიკური 

ინფორმაციის ფინანსური ანალიზის, რისკების და მოსალოდნელი საფრთხეების‚ შემოსავლია-

ნობის და ეფექტურობის შეფასების შედეგების დაკონკრეტება და განზოგადება, არგუმენტირე-

ბული დასკვნის ჩამოყალიბება;  

 ფირმის (საწარმოს) ფინანსური საქმიანობის ანალიზი და წარმოქმნილი პრობლემების 

ოპტიმალური გადაჭრის გზების დასახვა. 

 შეეძლება ემპირიული მასალის (სტატისტიკური მონაცემების) ანალიზის საფუძველზე 

ფისკალური და ფულად-საკრედიტრო პოლიტიკის ეფექტურობის შეფასება, ასევე იმ 

ხარვეზების და პრობლემების იდენტიფიცირება, რომლებიც წარმოშობენ დეფიციტს ან ხელს 

უშლიან სტაბილურ ეკონომიკურ ზრდას.  

 ფინანსური აღრიცხვის ზოგადი საკითხების შეფასება, ფინანსური შედეგების 

ფორმულირება და დასკვნების გამოტანა. 

 საგადასახადო დაბეგვრის სფეროში არსებული ძირითადი პრობლების 

იდენტიფიკაცია, გამოცალკავება და ერთმანეთთან შედარება; 

 საქართველოს საგადასახადო შემოსავლების სტრუქტურის  კვლევის შედეგად 

მიღებული მონაცემების სწორი დიაგნოსტიკა; 

 
კომუნიკაციის უნარი 
სტუდენტს შეეძლება  

 საქმიანი დოკუმენტების შედგენა სააღრიცხვო და  ბიზნეს-ტერმინოლოგიის 

გამოყენებით; 

 საბიუჯეტო და საგადასახადო პოლიტიკის  კონკრეტულ პრობლემაზე დეტალური 

წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის წარდგენა. 

 
სწავლის უნარი 

 სტუდენტს შეეძლება სხვადასხვა წყაროებიდან ინფორმაციის მიღება, დამუშავება და ანალიზი 

არჩეული დარგის თავისებურებების გათვალისწინებით, საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა, 

შეფასება და შემდგომი სწავლის საჭიროებების განსაზღვრა. 

 

ღირებულებები 
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 თანამედროვე ფინანსებისა და საბუღალტრო  აღრრიცხვის პრობლემატიკასთან  დაკავშირებით  

საკუთარი მიდგომების ჩამოყალიბება, ბიზნესის სფეროში საყოველთაოდ აღიარებული 

ღირებულებების დასამკვიდრებლად სწრაფვა; 

 ფინანსური  და ბუღალტრული მომსახურების  საყოველთაოდ აღიარებული ღირებულებითი 

პრინციპების მიმართ  საკუთარი მიდგომების ჩამოყალიბება, მათი ფორმირების პროცესში 

მონაწილეობა   და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა; 

 აღრიცხვის სფეროში პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ ღირებულებებთან 

თავისი და სხვათა დამოკიდებულების შეფასება და სხვებისათვის გაზიარება;   

 ბიზნესის სფეროში ეთიკური პასუხისმგებლობის გათავისება, დაცვა და თანამედროვე 

ბიზნესის ღირებულებათა დასამკვიდრებლად სწრაფვა. 

 

კონცენტრაცია:  საერთაშორისო ბიზნესი 

 

ცოდნა და გაცნობიერება 

სტუდენტმა იცის: 

 საერთაშორისო მენეჯმენტის  არსი, სტრუქტურა, განვითარების თავისებურებანი, 

საერთაშორისო ბიზნესისა და მენეჯმენტის ურთიერთკავშირი;  

 საერთაშორისო სავალუტო სისტემის განვითარების ეტაპები; 

 საერთაშორისო სავალუტო და ფინანსურ ურთიერთობათა თეორიები; 

 საერთშაორისო საკრედიტო ურთიერთობები; 

 საერთშაორისო ანგარიშსწორების არსი და სუბიექტები; 

 საერთაშორისო სტრატეგიული ალიანსების, გლობალური ვაჭრობის ეკონომიკური 

პოლიტიკის, უცხოური  ინვესტიციების, გლობალური მარკეტინგის, ადამიანური 

რესურსების მენეჯმენტის  როლის  შესახებ; 

 გლობალური  ბიზნეს-ოპერაციათა მენეჯმენტისა და გლობალური ბიზნესის 

ფინანსური გარემოს, ასევე გლობალური ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის 

მოდელების შესახებ.  

 გაცნობიერებული აქვს კულტურული დეტერმინანტების როლი საერთაშორისო მენეჯმენტში. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 
სტუდენტს შეუძლია 

 SMART ანალიზის დამოუკიდებლად მომზადება; SWOT ანალიზის დამოუკიდებლად 

ჩამოყალიბება; საერთაშორისო ბიზნესისა და მენეჯმენტის თავისებურებათა პრაქტიკული 

გამოყენება. 

 გლობალური ბიზნეს სტრატეგიის შემუშავების პროცესში  არსებული კომპლექსური 

პრობლემების გადაჭრის ორიგინალური გზების ძიება; 

 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ეკონომიკური ეფექტიანობის შეფასება; 
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 წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად საერთაშორისო სავალუტო გარემოს 

შეფასება; 

 წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად საერთაშორისო ანგარიშსწორების 

ფორმების გამოყენება; 

 შესაბამისი ზედამხედველობის პირობებში, საგარეო ეკონომიკურ ურთიერთობათა 

სტატისტიკის გამოყენებით  ქვეყნის საგადასახდელო ბალანსის შედგენაში მონაწილეობა; 

 ფირმის საგარეო-ეკონომიკურ საქმიანობაში მარკეტინგის  პრინციპების გამოყენებას; 

 ფირმის ინტერნაციონალიზაციის პროცესში ობიექტური და სუბიექტური მიზეზების 

გამოვლენას; 

 საერთაშორისო მარკეტინგული გარემოს დახასიათებას; 

 მსოფლიო ბაზრის შესახებ მონაცემების მოძიებას და დამუშავებას; 

 საერთაშორისო მარკეტინგული კომპლექსის ელემენტების შემუშავებაში მონაწილეობის 

მიღებას. 

 

დასკვნის უნარი 

სტუდენტს გამომუშავებული აქვს 

 თანამედროვე გლობალურ ბიზნეს-გარემოში მიმდინარე ცვლილებების ანალიზის უნარი; 

 ლიტერატურული წყაროებისა და პრაქტიკული მონაცემების კრიტიკული ანალიზის 

საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი საერთაშორისო მენეჯერის 

პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შესახებ, სხვადასხვა კულტურებს შორის ეფექტიანი კომუნიკაციის 

საკითხების შესახებ;  

 საერთაშორისო მენეჯმენტის დარგში არსებული უახლესი მონაცემებიდან მიღებული 

ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზის უნარი. 

 მოსალოდნელი ტენდენციების და შესაძლებლობების შეფასების უნარი. 

 

კომუნიკაციის უნარი 
სტუდენტს აქვს 

 ინტერნეტ-რესურსების სასწავლო პროცესში აქტიური გამოყენების უნარი;  

 საინფორმაციო ტექნოლოგიების, როგორც ტექნიკური, საკომუნიკაციო და სასწავლო 

ინსტრუმენტის გამოყენების უნარი;  

 იდეებისა და  ინფორმაციის ლოგიკური თანმიმდევრობით გადაცემა სპციალისტებისა და 

არასპეციალისტებისთვის;  

 
სწავლის უნარი 
სტუდენტს შეუძლია 

 საერთაშორისო ბიზნესისა და მენეჯმენტის თავისებურებათა შესწავლის საფუძველზე სწავლის 

პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება და სტრატეგიულად დაგეგმვა გარემოს 

შესაძლებლობების გათვალისწინებით. 

 თანამედროვე ლიტერატურის, სამეცნიერო სტატიების, უახლესი მიღწევების დამოუკიდებლად 

მოძიება და კრიტიკულად გაცნობა; 
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 საკუთარი სწავლის ხარისხისა და შესაძლებლობის დამოუკიდებლად დაგეგმვა და რეალურად 

შეაფასება, სწავლების შემდგომ საფეხურზე სწავლის გაგრძელება; 

 

ღირებულებები 

 აცნობიერებს  ეთიკურ და კულტურულ პასუხისმგებლობას საერთაშორისო ბიზნესისა და 

საფინანსო საკრედიტო ურთიერთობების სფეროში დასაქმებულ ორგანიზაციებში და 

საზოგადოებაში;  

 აქვს პროფესიული პასუხისმგებლობა და აცნობიერებს ეთიკის ძირითად პრინციპებს. 

 მოწოდებულია შეაფასოს  ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულება 

ზოგადად საზოგადოებაში და კონკრეტულად ბიზნესის სფეროში;   

 მიზანმიმართულია, საკუთარი წვლილი შეიტანოს  ახალი ღირებულებების დამკვიდრების  

პროცესში. 

 

უმაღლესი განათლების საფეხური       ბაკალავრიატი 
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია საერთაშორისო ურთიერთობების 

ბაკალავრი 
პროგრამის მოცულობა 240 კრედიტი /6000 ასტრონომიული საათი/ 

სწავლების ენა ქართული 
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საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს  

მაღალი კომპეტენციის საერთაშორისო ურთიერთობების დარგის სპეციალისტების მომზადებას, 

შეასწავლოს სტუდენტს საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიაში არსებული ძირითადი 

ტენდენციები და მიდგომები, მათ შორის, საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიაში არსებული 

უახლესი მიმდინარეობები, სახელმწიფოთა შორის საერთაშორისო ურთიერთობების რეგულირების 

სამართლებრივი და ეკონომიკური მექანიზმები, შეუქმნას გარკვეული წარმოდგენა საერთაშორისო 

პოლიტიკის ასპექტებსა და საგარეო და შიდა უსაფრთხოების პრობლემებზე. 

 

პროგრამა ორიენტირებულია, გამოუმუშავოს სტუდენტს ინფორმაციის მოძიებისა და კომუნიკაციის 

ეფექტური უნარ ჩვევები, განუვითაროს სტუდენტს მშობლიურ და ორ უცხო ენაზე კომუნიკაციის 

კომპეტენცია, - პროფესიული დისკუსიისთვის (B2+) დონეზე ინგლისური ენის, ხოლო სტანდარტული 

გამოყენების (B1) დონეზე - სტუდენტის არჩევით მეორე უცხო ენის შემთხვევაში.   

 

პროგრამა მიზნად ითვალისწინებს საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში ზოგადი და 

უნივერსალური საკითხების შესწავლის შემდეგ, მისცეს სტუდენტს საშუალება მოახდინოს მისი 

ინდივიდუალური აკადემიური პროფილის ფორმირება  თავისი ინტერესის შესაბამისად, დასავლეთის, 

აღმოსავლეთისა თუ პოსტ-საბჭოთა რეგიონის ქვეყნების საერთაშორისო ურთიერთობებისა და 

პოლიტიკის, ასპექტების შესწავლით, ასევე შესაბამისი რეგიონისთვის დამახასიათებელი მეორე უცხო 

ენის ათვისებით 

 

პროგრამის ამოცანაა გამოუმუშავოს სტუდენტს საერთაშორისო ურთიერთობებისა და დიპლომატიის 

სფეროში მიმდინარე პროცესების ანალიზის, შეფასებისა და მასთან დაკავშირებით ლოგიკური 

მსჯელობის უნარი, საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში პრობლემების დამოუკიდებლად 

გადაჭრის, ანალიზის მსჯელობის, დასაბუთების აუცილებელი უნარები. გააცნოს სტუდენტი სფეროში 

ეფექტური პრაქტიკული და კვლევითი საქმიანობის საფუძვლებს, ჩამოუყალიბოს სტუდენტს 

სამართლიანობის, ადამიანის უფლებების, სოციალური და დემოკრატიული ფასეულობების 

გათვალისწინებით მოქმედების უნარ-ჩვევა, დანერგოს კურსდამთავრებულებში საერთაშორისო 

ურთიერთობების სფეროში პრაქტიკული საქმიანობისას სამართლიანობის, სოციალური და 

დემოკრატიული ფასეულობების დაცვის უნარი რაც აუცილებელი წინაპირობაა პოლიტიკურად 

განათლებული და საზოგადოებრივად მოაზროვნე და აქტიური მოქალაქეების ჩამოყალიბებისათვის 

 

მოდული / კოდი 
სტატუსი / 

ECTS კრედიტი 
მოდულის / ბლოკის აღწერა 

საუნივერსიტეტო 

სასწავლო კურსები 

A სავალდებულო 10 ემსახურება სტუდენტის ზოგადი 

კომპეტენციის ფორმირებას,  აკადემიური 

კომუნიკაციის საფუძვლებისა და 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

გამოყენების უნარების გამომუშავებას. 

B 
არჩევითი 

 
5 

უცხოური ენის 

ბლოკი 
C სავალდებულო 25 

სტუდენტი ვალდებულია გაიაროს 

ინგლისური ენის ბლოკი 25 კრედიტის 

ოდენობით, არანაკლებ ინგლისური ენის 
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(ინგლისური ენა) 

 

პირველი ნაწილის ჩათვლით, ენობრივი 

დონის სასწავლო კურსების 

წინაპირობების გათვალისწინებით. 

დაბალი ენობრივი კომპეტენციის დონის 

მქონე ან დარგობრივი ენის გაღრმავებით 

დაინტერესებული სტუდენტებისათვის 

დასაშვებია დამატებითი კრედიტების 

ათვისება ინგლისური ენის კომპონენტში 

თავისუფალი კრედიტების/მეორე 

სპეციალობის კრედიტების ხარჯზე 

უნივერსიტეტის ენობრივი კომპეტენციის 

დადგენის წესის შესაბამისად 

სპეციალობის 

სასწავლო კურსები 

D სავალდებულო 80 სპეციალობის სავალდებულო  

E არჩევითი 10 

სპეციალობის არჩევითი კრედიტების 

დაგროვება შესაძლებელია არჩევითი 

კურსების ჩამონათვალიდან ან / და 

შეთავაზებული კონცენტრაციების ისეთ 

სასწავლო კურსების არჩევით, რომელიც 

სტუდენტს არ აქვს სხვა კომპონენტის 

ფარგლებში  

კონცენტრაციის 

სასწავლო კურსები 

 სავალდებულო 10 ყველა სტუდენტი თავის აკადემიური 

პროფილის ფორმირებას ახდენს მეხუთე 

სემესტრიდან სასურველო დარგობრივი  

კონცენტრაციის (დასავლეთის რეგიონის 

ქვეყნები, აღმოსავლეთის რეგიონის 

ქვეყნები, პოსტ-საბჭოთა რეგიონის 

ქვეყნები)  

სტუდენტი ვალდებულია გაიაროს 

არჩეული კონცენტრაციის სავალდებულო 

სასწავლო კურსები 10 კრედიტის 

ოდენობით,  არანაკლებ 10 კრედიტი 

კონცენტრაციის არჩევითი სასწავლო 

დისციპლინების ბლოკიდან და არანაკლებ 

15 კრედიტი შესაბამისი რეგიონის უცხო 

ენის ბლოკიდან 

 არჩევითი 10 

 მეორე უცხო ენა 15 

პრაქტიკა 

სპეციალობაში 
H სავალდებულო 5 

პრაქტიკის გავლა ხდება არჩეული 

კონცენტრაციით გათვალისწინებული 

სპეციალიზაციის შესაბამისად 

კვლევითი 

კომპონენტი 

 

I სავალდებულო 5 საბაკალავრო ნაშრომი სპეციალობაში 

დამატებითი (Minor) 

პროგრამა 
J 

არჩევითი 

 
60 

დამატებითი (Minor) პროგრამის არჩევა 

ხდება სასწავლო  უნივერსიტეტის 
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 ფარგლებში შეთავაზებული დამატებითი 

პროგრამებიდან: ტურიზმი, ფინანსები, 

მენეჯმენტი, ინგლისური ფილოლოგია, 

ჟურნალისტიკა ფსიქოლოგია. 

სტუდენტი უფლებამოსილია დამატებითი 

(Minor) პროგრამის ნაცვლად გაიაროს სხვა 

სასწავლო კურსები, საკუთარი არჩევანის 

შესაბამისად, უცხო ენების ბლოკის, ან სხვა 

საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში 

არსებული სავალდებულო ან/და არჩევითი 

სასწავლო დისციპლინებიდან, სასწავლო 

კურსის შესწავლისათვის 

გათვალისწინებული შესაბამისი 

წინაპირობების დაცვით. 

თავისუფალი 

კრედიტები 
K არჩევითი 5 

კურსის არჩევა ხდება უნივერსიტეტში 

რეალიზებული სხვა საბაკალავრო 

პროგრამის რელევანტური კრედიტის 

მოცულობის და დაშვების წინაპირობის 

კურსებიდან 

                                                                                     

სულ       
240 

საბაკალავრო პროგრამის  სასწავლო კომპონენტების (საუნივერისტეტო სავალდებულო, არჩევითი და 

ინგლისური ენის, სპეციალობის სავალდებულო და არჩევითი, კონცენტრაციის სავალდებულო და 

არჩევითი სასწავლო კურსები, პრაქტიკა და კვლევითი კომპონენტი)  ერთობლიობა, მათი შინაარსის, 

სწავლისა და სწავლების მეთოდებისა და კრედიტების მოცულობის გათვალისწინებით,  

უზრუნველყოფს პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევას უმაღლესი 

განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოს ბაკალავრიატის საფეხურის აღმწერის სათანადო დონით.  

 

პროგრამის დასრულების შემდეგ ბაკალავრი უნდა ფლობდეს  ცოდნას საერთაშორისო 

ურთიერთობების სფეროს ზოგად საკითხებზე, ჰქონდეს პრობლემის კომპლექსურად შესწავლის და 

გადაჭრის საჭირო ინფორმაციის მოძიების და  საკითხისადმი კრიტიკულად მიდგომის უნარი. ასევე 

ბაკალავრს  უნდა შეეძლოს  სამეცნიერო ხელმძღვანელის ზედამხედველობის ქვეშ, შეიმუშაოს და 

განახორციელო საკუთარი მცირე კვლევითი პროექტი. 

 

ა) ცოდნა და გაცნობიერება: 

 

საბაკალავრო პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტს ჩამოუყალიბდება კომპლექსური 

წარმოდგენა თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობებზე, ექნება საერთაშორისო ურთიერთობების 

სფეროს თეორიული  ცოდნა. კერძოდ ექნება:  

 საერთაშორისო ურთიერთობების ძირითადი ცნებების და თეორიების ცოდნა. 



64 
 
 

 

 თეორიული, კონცეპტუალური და ისტორიული ცოდნა საერთაშორისო პოლიტიკისა და მის 

მომიჯნავე დისციპლინებში. 

 საერთაშორისო ურთიერთობების პოლიტიკური, საზოგადოებრივი, ფილოსოფიური, 

ისტორიული, სამართლებრივი და ეკონომიკური ასპექტების ცოდნა. 

 საერთაშორისო ურთირეთობების დისციპლინების განვითარების ისტორიის ცოდნა. 

 გეოპოლიტიკური თეორიებისა და ქვეყნების საგარეო–პოლიტიკური ორიენტაციის ცოდნა. 

 საერთაშორისო სამართლის საფუძვლებისა და საერთაშორისო საჯარო სამართლის 

მნიშვნელოვანი ინსტიტუტების ცოდნა. 

 გლობალიზაციისა და უსაფრთხოების პრობლემების საკითხების ცოდნა. 

 საერთაშორისო სისტემაში საქართველოს როგორც პატარა სახელმწიფოს მნიშვნელობის და 

ადგილის სრულყოფილი გააზრების ცოდნა. 

 ანალიტიკური ნაშრომების შესრულების პრინციპების და სტანდარტების ცოდნა. 

 

 

 

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

 

პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს უნდა შეეძლოს შეძენილი თეორიული ცოდნის 

პრაქტიკაში გამოყენება. საჭირო რესურსებით ინფორმაციის მოპოვება, დამუშავება, კვლევითი 

საქმიანობის წარმართვა ხელმძღვანელის ზედამხედველობის ქვეშ. ამასთან ერთად მას გააჩნია: 

 

 მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენების და სოციალურ-ეკონომიკური სიტუაციის შეფასების და 

მასზე დაყრდნობით გადაწყვეტილების მიღების უნარი. 

 საგარეო პოლიტიკის განხორციელებასთან დაკავშირებული პრობლემების იდენტიფიცირების, 

მათი გადაწყვეტისათვის საშუალებების მოძიების, განმარტებისა და გამოყენების უნარი. 

 საერთაშორისო პროცესებში წარმოქმნილი სიტუაციისა და ვითარების შეფასების და საკუთარი 

არგუმენტირებული თვალსაზრისის ჩამოყალიბების უნარი. 

 პოლიტიკური ხასიათის მოვლენების განზოგადების, კონკრეტული ფაქტების ანალიზისა და 

მათი შეფასების უნარი. 

 კონფლიქტური სიტუაციების მართვის და მის მოგვარებაში მონაწილეობის უნარი. 

 დებატებში ჩართვის, განსხვავებული აზრის გაგებისა და პოლიტიკური მოვლენების 

ანალიზისას საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი. 

 ჩატარებული კვლევის შედეგად მიღებული მონაცემების სწორი დიაგნოსტირება. 

 კონკურენტულ გარემოში საკუთარი შესაძლებლობების განვითარების და რეალიზების  უნარი. 

 

გ) დასკვნის უნარი: 

 

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

 საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიულ და პრაქტიკულ პრობლემებში ორიენტაცია. 

 საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში არსებული ძირითადი პრობლემის იდენტიფიკაცია, 

გამოცალკევება და ერთმანეთთან შედარება. 

 საერთაშორისო პოლიტიკის მიმდინარე მოვლენების და ტენდენციების ფართო ისტორიულ 

კონტექსტში განხილვა. 

 სხვა მონათესავე დარგების შეფასება მიღებულ თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნაზე 

დაყრდნობით 



65 
 
 

 

 სხვადასხვა წყაროებიდან ახალი ინფორმაციის  მოძიებისა და კრიტიკული ანალიზის 

საფუძველზე დასაბუთებული გადაწყვეტილებების მიღება. 

 განსახორციელებელი ღონისძიების შემუშავება და სამოქმედო გეგმის პროცედურის აღწერა. 

 ადგილობრივი და  საერთაშორისო მონაცემთა ბაზების მოძიების უნარი. 

 შეთავაზებული გადაწყვეტილების არგუმენტირება და დაცვა. 

 

 

დ) კომუნიკაციის უნარი: 

 

საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს ექნება/შეეძლება: 

 საერთაშორისო პოლიტიკური და გლობალური პროცესების შესახებ არგუმენტირებული 

თვალსაზრისის წარმოჩენის უნარი. 

 ჯგუფში კომუნიკაცია და ჯგუფური გადაწყვეტილებების შემუშავებაში ეფექტური 

მონაწილეობა. 

 დისკუსიებში და საჯარო განხილვებში  ეფექტურად მონაწილეობის უნარი. 

 ინგლისურ და ქართულ ენაზე ოფიციალური და საქმიანი დოკუმენტაციის წარმოების  უნარი. 

 საკითხის ჩამოყალიბება და მისი წარდგენა როგორც წერილობით, ასევე ვერბალურად. 

 ანგარიშების, მემორანდუმების და მოხსენებების წერითი და ზეპირი პრეზენტაციის უნარი. 

 პროფესიულ მოლაპარაკებებში მონაწილეობის უნარი. 

 დიპლომატიური ეტიკეტის დაცვით მოლაპარაკების წარმართვის უნარი 

 თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების თავისუფლად გამოყენება. 

 ინფორმაციულ ბანკებზე დაყრდნობით ინფორმაციის მოძიებისა და გადამუშავების უნარი. 

 

 ენობრივი კომუნიკაციის კომპეტენცია 

    შეუძლია ქართულ და უცხოურ ენებზე კომუნიკაცია როგორც სპეციალისტებთან, ისე 

არასპეციალიტებთან. ინგლისურ ენაზე     

    სტუდენტი ფლობს  B2+ საკომუნიკაციის დონეს, ხოლო კონცენტრაციის არჩევითი ენებიდან  

სტუდენტი ფლობს  B1    

    საკომუნიკაციის დონეს, კომცენტრაციის სწავლის შედეგებით გათვალისწინებული კომპეტენციით. 

 

   ინგლისურ ენაზე კომუნიკაციის კომპეტენცია 

   ინგლისურ ენაზე სტუდენტი ფლობს  B2+ საკომუნიკაციის დონეს, ენობრივი კომპეტენციის 

ევროპული ჩარჩო-აღმწერის  

   შესაბამისად და გააჩნია ოთხივე  საკომუნიკაციო კომპეტენცია (მოსმენა, კითხვა, საუბარი, წერა): 

მოსმენა: შეუძლია საერთაშორისო ურთიერთობების თემატიკის დიდი მოცულობის ტექსტების 

და გამონათქვამების გაგება/აღქმა და სწორი რეაგირება;საუბრის ზოგადი მიმართულების 

გაგება; საუბრის ცალკეული რეპლიკის გაგება; მოხსენების არსის გაგება; 

კითხვა: შეუძლია წაიკითხოს დარგობრივი ტექსტები, წერილები, განცხადებები, სხვადასხვა 

სტატია და გაიგოს ძირითადი შინაარსი; გამოყოს საჭირო ინფორმაცია.  

საუბარი: შეუძლია რეალურ მოვლენებზე ფაქტების მოკლედ გადმოცემა; სტატიის შინაარსის 

მოკლედ გადმოცემა; მოვლენების თანიმდევრული გადმოცემა; საკუთარი აზრის გამოხატვა; 

სიტუაციის დახასიათება. 

წერა: შეუძლია რეალურ მოვლენებზე ფაქტების წერილობით გადმოცემა; საკუთარი აზრის  

წერილობით გამოხატვა. 

    

    ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენების კომპეტენცია: 
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    თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენების 

უნარი; 

 

ე) სწავლის უნარი: 

 

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს უნდა შეეძლოს: 

 დარგობრივ ლიტერატურასთან დამოუკიდებლად მუშაობა და სფეროს შესახებ ცოდნის 

გაღრმავება. 

 პროფესიულ და სხვა წყაროებთან მუშაობის, ლიტერატურის და დოკუმენტების შესწავლის და 

დამუშავების უნარი. 

 საინფორმაციო და საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების საფუძველზე თვით სწავლის  

განვითარების უნარი. 

 საერთაშორისო ურთიერთობებში საბაზისო თეორიული და მეთოდოლოგიური ცოდნის 

მუდმივი განახლების უნარი. 

 საკუთარი ცოდნის შეფასების, შემდგომი სწავლის საჭიროების განსაზღვრისა და 

დამოუკიდებლად ცოდნის გაღრმავების უნარი. 

 

 

ვ) ღირებულებები: 

 

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს უნდა ჰქონდეს 

შემდეგი ღირებულებები: 

 საერთაშორისო ურთიერთობებსა და დიპლომატიაში დამკვიდრებული ეთიკური და მორალურ 

ნორმების აღიარებისა და დაცვის უნარი. 

 ადამიანის ძირითადი უფლებების პატივისცემა. 

 ფასეულობათა შორის გონივრული, მიზანშეწონილი თანაფარდობის დადგენის უნარი.   

 ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების (რელიგიური, ეთიკური, კულტურული, ტრადიციული, 

თანასწორუფლებიანობა და სხვა) ფორმირება პროცესში მონაწილეობის მიღება და მათ 

დასამკვიდრებლად სწრაფვა. 

 სოციალური, სახელმწიფო და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გაცნობიერება. 

 კულტურული, პიროვნული, რასობრივი, ენობრივი, ეთნიკური, რელიგიური თავისებურებები 

და მათი პატივისცემა. 

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის დარგობრივი კონცენტრაციის 

სავალდებულო და არჩევითი ერთობლიობა, ემსახურება სტუდენტის ცოდნის და უნარების 

გაღრმავებას, საერტაშორისო ურთიერთობების მიმართულების მისთვის საინტერესო სეგმენტში 

დასავლეთის ქვეყნების რეგიონი, აღმოსავლეთის ქვეყნების რეგიონი, პოსტ-საბჭოთა ქვეყნების 

რეგიონი) და ემსახურება მისი პროფესიული კონკურენტუნარიანობის გაზრდას შესაბამის დარგში, 

შემდეგი კომპეტენციების განვითარებით: 

 

კონცენტრაცია: დასავლეთის  ქვეყნები 
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ცოდნა და გაცნობიერება 

სტუდენტმა იცის: 

 არჩეული რეგიონის წამყვან მოთამაშეთა -  ამერიკის შეერთებული შტატებისა და 

ევროკავშირის - საგარეო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებები ამ სახელმწიფოთა საგარეო 

პოლიტიკის პრიორიტეტები; 

აცნობიერებს:  

 დასავლეთის რეგიონის საგარეო პოლიტიკის სპეციფიკას. რბილი ძალისა და ხისტი ძალის 

მნიშვნელობას; 

 დასავლეთის რეგიონის ინტერესის სფეროს დასავლეთ ევროპისა და განვითარებადი 

ქვეყნებისადმი. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

სტუდენტს შეუძლია: 

 დასავლეთის რეგიონის (აშშ და ევროპა) დემოკრატიული ფასეულობების გააზრება და მისი 

ინსტიტუტების ცოდნის      

საფუძველზე დემოკრატიული ინსტიტუტების ხელშეწყობაში მონაწილეობა; 

 განსაზღვროს რეგიონის წამყვანი პოლიტიკური ძალების დამოკიდებულება საერთაშორისო 

ორგანიზაციებისადმი; 

 მოახდინოს რეგიონის წამყვანი სახელმწიფოების სამხრეთ კავკასიაში და კერძოდ 

საქართველოში არსებული პოლიტიკური, და გეოპოლიტიკური ინტერესების განსაზღვრა და 

პრაქტიკული გადაწყვეტილება მიიღოს ამ ცოდნაზე დაყრდნობით. 

 

დასკვნის უნარი 

სტუდენტს შეუძლია:  

 არსებული პოლიტიკური სიტუაციის მიხედვით სწორი დასკვნების გამოტანა საკუთარი 

ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე, დასავლეთის საგარეო 

პოლიტიკურ ინტერესებთან ურთიერთმიმართებით; 

 საერტაშორისო პარტნიორობის აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით მასალებისა და 

მონაცემების შეგროვება, კონკრეტული ფაქტების გააზრება და მათ საფუძველზე 

არგუმენტირებული დასკვნის ჩამოყალიბება იქნება ეს ღია წყარო თუ სხვა ტიპის საინფორმაციო 

წყაროები; 

 

კომუნიკაციის უნარი 

სტუდენტს შეუძლია:  

 ნათლად, ზუსტად და არგუმენტირებულად დააფიქსიროს პოზიცია რეგიონის საგარეო 

პოლიტიკასთან დაკავშირებულ განსახილველ განსახილველ საკითხთან მიმართებით; 
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 ინფორმაციიდან მნიშვნელოვანი მასალის მოპოვება, ამოღება, მოსმენილი ინფორმაციიდან 

საჭირო ნაწილების გამოკვეთა და მათი როგორც ზეპირად ისე წერილობითი სახით წარმოდგენა; 

 პროფესიული ტერმინებით კომუნიკაცია, როგორც წერილობით, ასევე ზეპირი სახით;    

 სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით დეტალური წერილობითი მოხსენებები და 

ანალიტიკური სახის მასალის მომზადება, სადაც გამოყენებული იქნება ანალოგიების მეთოდი, 

გავლებული იქნება პარალელები სხვადასხვა მსგავს მოვლენებს შორის და მიზეზ-შედეგობრივად 

იქნება დამაჯერებლად გადმოცემული მოვლენების სავარაუდოდ განვითარების რამდენიმე 

მოდელი და ამ მოვლენებზე რეაგირების რამდენიმე დამაჯერებელი პრევენციული ან საპასუხო 

რეაგირების გეგმა და რეკომენდაციები 

 

მეორე უცხო ენაზე კომუნიკაციის კომპეტენცია 
 თავისი არჩევით მეორე (დასავლურ) უცხო ენაზე (გერმანული, ფრანგული, ესპანური) სტუდენტი 

ფლობს B1 საკომუნიკაციიო დონეს, ენობრივი კომპეტენციის ევროპული ჩარჩო-აღმწერის შესაბამისად 

და გააჩნია ოთხივე  საკომუნიკაციო კომპეტენცია (მოსმენა, კითხვა, საუბარი, წერა): 

 მოსმენა: სტანდარტული ენის გამოყენებისას და ნაცნობ საგნებზე, სამუშაოს, სკოლის, 

დასვენებებისა და ა. შ. სფეროებიდან მთავარი საკითხების გაგების უნარი. 

 კითხვა: ნაცნობ თემებზე საკითხების გაგების უნარი. 

 საუბარი: ნაცნობ თემებსა და პიროვნულ ინტერესებზე მარტივად და თანმიმდევრულად 

საუბრის უნარი. 

 წერა: გამოცდილებებისა და მოვლენების გადმოცემის, ოცნებების, იმედებისა და მიზნების 

აღწერისა და გეგმებისა და შეხედულებების შესახებ წერით მოკლე არგუმენტაციის ან ახსნის 

უნარი. 

 

სწავლის უნარი 

სტუდენტს შეუძლია: 
 მოახდინოს არსებული ინფორმაციის პრიორიტეტების მიხედვითინ სორტირება, ფილტრაცია 

და ობიექტურად ინტერპრეტირება; 

 მოიძიოს შესაბამისი ინფორმაცია ინტერნეტ-სივრცეში და სხვა წყაროებში; 

 შესწავლილ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, დამოუკიდებლად გაიღრმაოს ანალიტიკური უნარ-

ჩვევები; 

 გაიღრმაოს პრობლემის გადაჭრის უნარ-ჩვევები. 

 

ღირებულებები  

კურსის დასრულების შემდეგ სტუდენტს ექნება: 

 გათავისებული ამერიკის და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის პოსტულატები და ამ 

სახელმწიფოთა როლი გლობალურ პოლიტიკაში; 

 განივითარებს დასავლურ სამართლებრივი და დემოკრატიული ღირებულებების 

პატივისცემას. 
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კონცენტრაცია: აღმოსავლეთის  ქვეყნები 

 

ცოდნა და გაცნობიერება 

სტუდენტი: 

 იცნობს მსოფლიოს ახლო აღმოსავლეთის რეგიონს, მის მოსახლეობას და რესურსებს, 

 იცის რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების ისტორია, წამყვანი ქვეყნების 

ჩართულობით განვიტარებული ისტორიული მოვლენების ანალიზის მაგალითზე 

აცნობიერებს:  

 ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს და მის გავლენას 

მსოფლიო პოლიტიკაზე. 

 აღმოსავლეთის ქვეყნების ადგილსა და როლს მსოფლიო ისტორიულ პროცესებში.  

 აღმოსავლური რელიგიების როლს ამ ქვეყნების საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში, 

 დასავლური პოლიტიკური იდეების შეთვისების თავისებურებებს კოლონიალიზმის ხანაში და 

თანამედროვე ეტაპზე.  

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

 ,შეუძლია ახლო აღმოსავლეთის რეგიონის პოლიტიკური პრობლემების განსაზღვრა რეგიონის 

ისტორიული განვითარების კონტექსტიდან გამომდინარე, პრობლემის განხილვა 

კომპლექსურად სხვა პრობლემებთან ურთიერთკავშირში, საკუთარი პრინციპების დასაბუთება 

და დაცვა.                                                                                                       

 შეუძლია მსოფლიო ომების როლის შეფასება ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკური რუკის 

ჩამოყალიბებაში.  

 შეუძლია ისლამისა და ქრისტიანობის გავლენის განსაზღვრა რეგიონში მიმდინარე 

პროცესებზე. 

 

დასკვნის უნარი 

 აქვს კრიტიკული აზროვნებისა, საკუთარი აზრის ჩამოყალიბების და არგუმენტირებულად 

დაცვის უნარი. 

 აქვს თვითანალიზის უნარი. 

 ანალიზის, მასალისა და წყაროების დაჯგუფების, დებატებში მონაწილეობის, 

არგუმენტირებული დასკვნების გაკეთების უნარი. 

 შეუძლია გადაწყვეტილებების მიღება, საკუთარი პრინციპების დასაბუთება და დაცვა.                                                                                        

 შეუძლია ახლო აღმოსავლეთის რეგიონალურ პოლიტიკასთან დაკავშირებული  პრობლემის 

განხილვა კომპლექსურად სხვა პრობლემებთან ურთიერთკავშირში. 
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კომუნიკაციის უნარი 

 შეუძლია დებატებსა და დისკუსიებში მონაწილეობა შესაბამისი დარგის სპეციალისტებთან. 

აქვს კრიტიკული აზროვნებისა, საკუთარი აზრის ჩამოყალიბების და არგუმენტირებულად 

დაცვის უნარი. 

 შეუძლია რეფერატული ნაშრომის მომზადება რეგიონის პოლიტიკურ პროცესებთან 

დაკავშირებულ თემატიკაზე. 

 

მეორე უცხო ენაზე კომუნიკაციის კომპეტენცია 
 თავისი არჩევით მეორე (აღმოსავლურ) უცხო ენაზე (თურქული, არაბული, ჩინური) სტუდენტი ფლობს 

B1 საკომუნიკაციიო დონეს, ენობრივი კომპეტენციის ევროპული ჩარჩო-აღმწერის შესაბამისად და 

გააჩნია ოთხივე  საკომუნიკაციო კომპეტენცია (მოსმენა, კითხვა, საუბარი, წერა): 

 მოსმენა: სტანდარტული ენის გამოყენებისას და ნაცნობ საგნებზე, სამუშაოს, სკოლის, 

დასვენებებისა და ა. შ. სფეროებიდან მთავარი საკითხების გაგების უნარი. 

 კითხვა: ნაცნობ თემებზე საკითხების გაგების უნარი. 

 საუბარი: ნაცნობ თემებსა და პიროვნულ ინტერესებზე მარტივად და თანმიმდევრულად 

საუბრის უნარი. 

 წერა: გამოცდილებებისა და მოვლენების გადმოცემის, ოცნებების, იმედებისა და მიზნების 

აღწერისა და გეგმებისა და შეხედულებების შესახებ წერით მოკლე არგუმენტაციის ან ახსნის 

უნარი. 

 

სწავლის უნარი 

 შეუძლია დამოუკიდებლად, წყაროებისა და შესაბამისი ლიტერატურის გამოყენებით 

აიმაღლოს ცოდნა ახლო აღმოსავლეთის რეგიონისა და მისი პოლიტიკის შესახებ 

 შეუძლია საკუთარი ცოდნის თვითშეფასება და შემდგომი სწავლის გაღრმავების საჭიროების 

განსაზღვრა. 

ღირებულებები 

 სტუდენტს გაცნობიერებული აქვს აღმოსავლეთის ქვეყნების საზოგადოების ფორმირებისა 

ღირებულებები და შეუძლია მათი პატივისცემა. 

 

კონცენტრაცია - პოსტ-საბჭოთა ქვეყნები 

 

ცოდნა და გაცნობიერება 

კურსის დამთავრებისას სტუდენტს ეცოდინება: 

 მსოფლიო პოლიტიკური პროცესები და ტენდენციები პოსტ-საბჭოთა რეგიონში 

 რეგიონალიზმი, რეგიონული და რეგიონთაშორისო თანამშრომლობა. 

 ძირითადი რეგიონული ორგანიზაციების სტრუქტურა და ფუნქციონირება, 

განსაკუთრებით კი იმ ორგანიზაციებისა, რომლებიც პოსტ-საბჭოთა რეგიონში 

მოქმედებენ.  
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 პოსტ-საბჭოთა რეგიონის სოციალური, ეკონომიკური და ენერგეტიკის პოლიტიკა 

 კულტურული პარადიგმები, რომლებიც რეგიონის სახელმწიფოს შიდა და საგარეო 

პოლიტიკას აყალიბებენ.  

 აშშ-ს, ევროკავშირის, რუსეთის, თურქეთისა და ირანის  პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიის 

რეგიონში. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

კურსდამთავრებულები შეძლებენ: 

 აწარმოონ დამოუკიდებელი კვლევები ისტორიული, შედარებითი და სტატისტიკური 

მეთოდების გამოყენებით იმ ცოდნის საფუძველზე, რომელსაც შეიძენენ კურსზე 

სწავლისას.   

 მოამზადონ წერითი დოკუმენტი საერთაშირისო, რეგიონულ ან შიდაპოლიტიკურ 

საკითხზე.  

 მოლაპარაკებისა ორგანიზებას რეგიონული ან შიდაპოლიტიკური ხასიათის 

საჭირბოროტო საკითხზე. 

 განსაზღვროს რეგიონის წამყვანი პოლიტიკური ძალების დამოკიდებულება და 

ურთიერთბალანსი 

 მოახდინოს რეგიონის წამყვანი სახელმწიფოების სამხრეთ კავკასიაში და კერძოდ 

საქართველოში არსებული პოლიტიკური, და გეოპოლიტიკური ინტერესების განსაზღვრა და 

პრაქტიკული გადაწყვეტილება მიიღოს ამ ცოდნაზე დაყრდნობით. 

 

დასკვნის უნარი 

კურსდამთავრებული შეძლებს: 

 დასკვნების გამოტანას და თავისი ინტერპრეტაცია მისცეს პოლიტიკის მეცნიერების, 

საერთაშორისო ურთიერთობებისა და სოციალური მეცნიერების მიმართულებების 

ძირითად პროცესებს და ტენდენციებს პოსტ-საბჭოთა რეგიონში; 

 გამოიყენოს და მოიშველიოს მომიჯნავე დისციპლინები თავის კვლევაში და 

საჭიროების შემთხვევაში გაანალიზონ მეორადი მონაცემები.  

 

კომუნიკაციის უნარი 

სტუდენტები შეძლებენ: 

 მათი ხედვების, არგუმენტებისა და კვლევითი მეთოდების კომუნიკაციას 

აკადემიური და პროფესიული წრეებისთვის, აკადემიური პატიოსნების 

სტანდარტების დაცვითა და ინფორმაციული და კომუნიკაციის ტექნოლოგიების 

უკანასკნელი მიღწევების გათვალისწინებით. 

 

მეორე უცხო ენაზე კომუნიკაციის კომპეტენცია 
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რუსულ უცხო ენაზე სტუდენტი ფლობს B1 საკომუნიკაციიო დონეს, ენობრივი კომპეტენციის 

ევროპული ჩარჩო-აღმწერის შესაბამისად და გააჩნია ოთხივე  საკომუნიკაციო კომპეტენცია 

(მოსმენა, კითხვა, საუბარი, წერა): 
 მოსმენა: სტანდარტული ენის გამოყენებისას და ნაცნობ საგნებზე, სამუშაოს, სკოლის, 

დასვენებებისა და ა. შ. სფეროებიდან მთავარი საკითხების გაგების უნარი. 

 კითხვა: ნაცნობ თემებზე საკითხების გაგების უნარი. 

 საუბარი: ნაცნობ თემებსა და პიროვნულ ინტერესებზე მარტივად და თანმიმდევრულად 

საუბრის უნარი. 

 წერა: გამოცდილებებისა და მოვლენების გადმოცემის, ოცნებების, იმედებისა და მიზნების 

აღწერისა და გეგმებისა და შეხედულებების შესახებ წერით მოკლე არგუმენტაციის ან ახსნის 

უნარი. 

 

სწავლის უნარი 

კურსდამთავრებულს უნდა შეეძლოს: 

 საკუთარი ცოდნის მუდმივი გაღრმავება და განახლება. 

 საჭიროებიდან გამომდინარე პროფესიული სრულყოფის მიზნით შესაბამის 

სპეციალიზაციით სწავლის გაგრძელების უნარი; 

 პროფესიულ და სხვა წყაროებთან მუშაობის უნარი. 

 

ღირებულებები 

 სტუდენტს გაცნობიერებული აქვს პოსტ-საბჭოთა ქვეყნების საზოგადოების ფორმირების 

ამოსავალი ღირებულებები და შეუძლია მათი პატივისცემა. 

უმაღლესი განათლების საფეხური       ბაკალავრიატი 
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია სამართლის ბაკალავრი 

პროგრამის მოცულობა 240 კრედიტი /6000 ასტრონომიული საათი/ 
სწავლების ენა ქართული 

სეუს სამართლის საბაკალავრო პროგრამა მიზნად ისახავს, მოამზადოს  თანამედროვე, 

კვალიფიციური, სათანადო უნარებით აღჭურვილი იურისტი, შეასწავლოს ისეთი წმინდა 

იურიდიული მეთოდები, როგორიცაა - კაზუსის ამოხსნა, სამართლებრივი დოკუმენტების 

მომზადება და სასამართლო პროცესში მონაწილეობა, შესძინოს სამართლებრივი 

პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის, კომუნიკაციისა და სწავლის უნარი, 
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გამოუმუშავოს პროფესიული ეთიკისა და სამართლებრივი ღირებულებების 

დამკვიდრებისაკენ სწრაფვის უნარი. 

 

სწავლების ორგანიზების, სწავლების მიზნებისა და განსაკუთრებული მიდგომების შედეგად, 

სეუ-ს სამართლის პროგრამის ბაკალავრის ხარისხი წარმოადგენს ერთდროულად 

ფუნდამენტური საბაზისო იურიდიული განათლების არსებობისა  და სხვადასხვა 

დისციპლინების ცოდნისადმი გახსნილობის დასტურს , რაც უმთავრესი აქტივებია 

თანამედროვე, კვალიფიციური იურისტისათვის. 

პროგრამის სტრუქტურა 

A -საუნივერსიტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსები1 10 ECTS კრედიტი 

 B /1- დარგის სავალდებულო ენის ბლოკი/არჩევითი 2 25 ECTS კრედიტი 

C/1- სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები  130 ECTS კრედიტი 

C/2-სპეციალობისათვის სავალდებულო/არჩევითი სასწავლო 

კურსი- სამართლის მეთოდების ბლოკი 3 

10 ECTS კრედიტი 

D-სპეციალიზაციის არჩევითი სასწავლო კურსები 4 45 ECTS კრედიტი 

E-თავისუფალი სასწავლო კურსები/ თავისუფალი კრედიტები 5 10 ECTS კრედიტი 

F - სპეციალობის სავალდებულო პრაქტიკული კომპონენტი  10 ECTS კრედიტი  

სულ 240 ECTS კრედიტი 

                                                           
1 სტუდენტი ვალდებულია აირჩიოს სამართლის საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში  

შემოთავაზებული ერთ-ერთი უცხოური ენა და ამასთანავე გაიაროს „საუნივერსიტეტო“ სასწავლო 

კურსები საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ სეუში რეალიზებული საგანმანათლებლო პროგრამის 

ფარგლებში არსებული სავალდებულო ან/და არჩევითი სასწავლო დისციპლინებიდან, სასწავლო 

კურსის შესწავლისათვის გათვალისწინებული შესაბამისი წინაპირობების დაცვით. 
2 სტუდენტმა თავისი არჩევანის შესაბამისად უნდა შეისწავლოს სამართლებრივი/იურიდიული ენა. 
3 თავისი ინტერესის სფეროს შესაბამისად სტუდენტი ვალდებულია გაიაროს იმიტირებული 

სასამართლო პროცესისა და სამართლის  მეთოდების   სხვა კურსი.  
4 სპეციალიზაციის საგნების ჩამონათვალი არ არის ამომწურავი, შესაძლოა ცალკეული საგნები 

სტუდენტმა გაიაროს სხვა (ანუ არარეკომენდებულ) სემესტრში წინაპირობების (ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში) დაცვით;  სასწავლო კურს(ებ)ი შეთავაზებულია უცხოურ ენაზე . 
5 თავისუფალ სასწავლო კურსს სტუდენტი ირჩევს საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ სეუ-ში 

რეალიზებული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში არსებული სავალდებულო ან/და არჩევითი 

სასწავლო დისციპლინებიდან, სასწავლო კურსის შესწავლისათვის გათვალისწინებული შესაბამისი 

წინაპირობების დაცვით. 
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სამართლის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს უნდა ქონდეს შემდეგი ზოგადი 

და დარგობრივი კომპეტენციები: 

ცოდნა და გაცნობიერება 

აქვს ეროვნული სამართლის სისტემის ძირითადი თავისებურებების, პრინციპების, 

ინსტიტუტების, მატერიალური და პროცესუალური ნორმების ფართო, ხოლო 

სპეციალიზაციის სფეროს (საჯარო, კერძო, სისხლის ან საერთაშორისო სამართლის) 

სიღრმისეული ცოდნა, რაც აისახება ქვედარგის სტრუქტურის, ინსტიტუტებისა და 

სპეციალიზაციის საგნების ცოდნაში. გაცნობიერებული აქვს სამართლის არსი და სამართლის 

ფუნდამენტური პრინციპების მნიშვნელობა სამართლებრივი სისტემის ფორმირებისათვის. 

კურსდამთავრებულმა იცის:  

 სამართლის ცნება და ფუნქციები, სამართლის თეორიები, ძირითადი პრინციპები,  

 სამართლის ნორმის სტრუქტურა და სახეები, განმარტების მეთოდები, სამართლის 

შეფარდება,  

 სამართლის ენა და სამართლის სისტემები; ქართული სამართლის ისტორიული 

წყაროები, ძველი ქართული სამართლის ცალკეული დარგები და ინსტიტუტები.  

 სახელმწიფო მოწყობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხები;  

 ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები;  

 საერთაშორისო საჯარო სამართლის წყაროები, ძირითადი პრინციპები, საერთაშორისო 

სამართლის სუბიექტები, საერთაშორისო სამართლებრივი ურთიერთობები;  

 კერძო სამართლის სისტემა, სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი (პირები, 

გარიგებები, ვადები); სანივთო (ქონებრივი) სამართალი (ქონება, მფლობელობა, 

საკუთრება და სხვა სანივთო უფლებები); ვალდებულებითი სამართალი (ზოგადი 

დებულებანი, სახელშეკრულებო და კანონისმიერი ვალდებულებითი 

ურთიერთობები); საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი;  

 შრომისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამართალი (შრომითი და თანმდევი 

ურთიერთობები);  

 თანამედროვე საკორპორაციო სამართალი (პირთა და კაპიტალის გაერთიანების 

სამართლებრივი ფორმები);  

 ადმინისტრაციული სამართლის არსი და პრინციპები, ადმინისტრაციული 

ურთიერთობის სუბიექტები, ადმინისტრაციული წარმოების სახეები და მათი 

განხორციელების წესები;  

 სისხლის სამართლის ძირითადი ცნებები, პრინციპები და ინსტიტუტები, ცალკეული 

დანაშაულები და სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის თავისებურებანი;  
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 სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართალწარმოების პრინციპები, 

საქმისწარმოების თავისებურებანი სხვადასხვა ინსტანციის სასამართლოში,  

 იურიდიულ პროფესიათა ეთიკა; 

ამასთანავე, კურსდამთავრებულს შესაძლებლობა აქვს შეისწავლოს სხვადასხვა 

სპეციალიზაციის   საგნები6 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

 შესწევს უნარი სამართლის საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში მიღებული ცოდნის 

საფუძველზე გამოიყენოს სამართლის სპეციფიური მეთოდები; 

 აქვს უნარი მიღებული ცოდნა შეუსაბამოს პრაქტიკულ სიტუაციას,  მოახდინოს 

კონკრეტული პრობლემების იდენტიფიცირება და აღმოფხვრა; 

 აქვს სამართლებრივი პრობლემების იდენტიფიცირების, მათი გადაწყვეტისათვის 

ნორმატიული საფუძვლების მოძიების, განმარტებისა და გამოყენების უნარი. 

 შეუძლია დამოუკიდებლად ან/და მინიმალური ხელმძღვანელობის პირობებში, 

წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად იურიდიული შინაარსის 

დოკუმენტების (ნორმატიული აქტის პროექტის, ხელშეკრულების, წესდების, 

საჩივრის, სარჩელის,  და ა.შ.) შედგენა. 

 

დასკვნის უნარი 

 შეუძლია სამართლებრივი პრობლემის მრავალმხრივი ხედვისა და ანალიზის 

საფუძველზე მისი გადაწყვეტის გეგმის განვითარებისა და შერჩეული მიდგომის 

დასაბუთება;  

 აქვს სამართლებრივი მნიშვნელობის მქონე ინფორმაციის შეგროვების, განმარტების, 

ანალიზისა და დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი. 

 

კომუნიკაციის უნარი 

შეუძლია მშობლიურ და არანაკლებ ერთ უცხოურ ენაზე ინფორმაციის მოძიება და 

იურიდიული ტერმინოლოგიის გამოყენებით, ზეპირი და წერილობით ფორმით, ანგარიშის 

მომზადება და ინფორმაციის გადაცემა. ასევე შეუძლია ადეკვატურად გამოიყენოს 

საინფორმაციო–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები.  

უცხო ენაზე კომუნიკაციის უნარი 
 

                                                           
6 არჩევითი საგნების შესახებ ინფორმაცია მოცემულია სამართლის საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო 

გეგმაში  
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პროგრამით შეთავაზებული ერთ-ერთი უცხოური ენის (ინგლისური, გერმანული, 

ფრანგული, რუსული) არჩევის შედეგად სტუდენტს გააჩნია ოთხივე ენობრივი 

კომპეტენცია B 2+ დონის: მოსმენა, კითხვა, საუბარი, წერა, კერძოდ: 

მოსმენა: შეუძლია სამართლებრივი შინაარსის თემატიკის დიდი მოცულობის 

ტექსტების და გამონათქვამების გაგება/აღქმა და სწორი რეაგრება; საუბრის ზოგადი 

მიმართულების გაგება; საუბრის ცალკეული რეპლიკების გაგება; მოხსენების არსის 

გაგება. 

კითხვა: შეუძლია პირველ წყაროს ენაზე წაიკითხოს სამართლებრივი შინაარსის 

ტექსტები, საქმიანი წერილები, განცხადებები, საგაზეთო სტატიები და გაიგოს 

ძირითადი შინაარსი, ამოკრიბოს მისთვის საჭირო ინფორმაცია.  

საუბარი: შეუძლია რეალურ მოვლენებზე ფაქტების მოკლედ გადმოცემა; სტატიის 

შინაარსის მოკლედ გადმოცემა; მოვლენების თანიმდევრული გადმოცემა; საკუთარი 

აზრის გამოხატვა; სიტუაციის დახასიათება. 

წერა: შეუძლია საქმიანი წერილების შედგენა  წერის წესების დაცვით; ფლობს 

სამართლებრივი-სიტუაციების წერილობითი გადმოცემის უნარს და შეუძლია მათი 

აღწერა წერილობით შესაბამის უცხოურ ენაზე. 

სწავლის უნარი 

შეუძლია საკანონმდებლო ცვლილებების, სასამართლო პრაქტიკის, მეცნიერული სიახლეების 

გაანალიზება. აქვს ინფორმაციის წყაროების (ბიბლიოგრაფია, დოკუმენტები, ვებგვერდები და 

ა.შ.), მოიძიებისა და დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება. შესწევს ცოდნის დამოუკიდებლად 

გაღრმავებისა და მუდმივი განახლების უნარი. 

ღირებულებები 

პროფესიული საქმიანობის განხორციელებისას ითვალისწინებს ზოგადსამართლებრივ 

ღირებულებებს და იცავს პროფესიული ეთიკის ნორმებს. მზად არის, ხელი შეუწყოს 

ინდივიდთა უფლებების განხორციელებას და იმოქმედოს სამართლიანობის, ადამიანის 

უფლებების, სოციალური და დემოკრატიული ფასეულობების გათვალისწინებით. 
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Program is built on the basis of ECTS principle and consists with student orientated profile forming, 

theoretical, medico-biological and clinical study disciplines, as well as competence profiling courses of 

clinical practice and medical research. 

 

  

Structure of the Program 

     Enrollment precondition to the program 
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An individual who has state approved certificate of full secondary school or an equivalent education is 

eligible to apply to the single-step medical program. Enrollment to this program is granted according to 

results of the United National Examinations. 

From the elective desciplines of the United National Examinations, enrollee is entitled to pass following 

subjects (defined by legislation): Mathematics, Physics, Chemistry, Biology. 

For the enrollment to the program the minimum competence threshold in English language at United 

National Examinations is >50% 

Candidates eligible to enroll to this single-step medical program without passing the United National 

Examinations are as follows: 

 Foreign citizens and stateless persons who have completed secondary 

or equivalent education in a foreign country; 

 Georgian citizens, who received full secondary or equivalent 

education abroad and have studied the last two years of full secondary 

education in foreign country;  

 Individuals (except joint educational and exchange programs students) 

who have lived abroad for the last one year or more, currently study / 

have studied and have received credits / qualification at an academic 

higher educational institution recognized under the laws of that 

country.  

 

Individuals who enroll without passing the United National Examinations must confirm knowledge of 

English language (Minimum B2 level) either by the university rules of the foreign language competence 

estimation, or presenting international sertificate confirming language competence - according to the above 

mentioned requriments. 

Enrollment in the program based on the mobility transfer rule is realized according to the order of the 

Minister of Education and Sciences of Georgia №10 / N (4.02.2010)  

 

 

Aim of the program 

 

Medical education and improvement of health care quality is the issue of big importance in every country. 

Ecology changes and technology development caused changeability of various diseases and created new 

pathology’s and syndromes - which requires deep knowledge and high qualification of medical doctors. 
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Prerequisite of successful medical activity is the quality basic medical education, share of international 

experience and internationalization. 

 

Aim of the program is to prepare internationally competitive and qualified Medical Doctor. The program 

provides development of such practical / clinical abilities and way of thinking which is essential for the 

successful professional work and post diploma education. 

Objectives of the program: 

 Is to give world widely acknowledged basic, modern scientific and medical technology 

knowledge; 

 To generate motivation and professional abilities during the Life Long Learning – (LLL); 

 Is to give international standard education of evidence based medicine which is inevitable for 

practical medical work; 

 Is to acquire  clinical and communication skills; 

 Is acquirement of doctor profession related ethic values; 

Basic and clinical study courses of the program and scientific-research and practical components, give 

competence of international medical standard to the students and can be competitive internal and external 

labor and educational market.  

 

 

 

Structure of the program 

 Code status / ECTS credit  

University mandatory study courses and 

foreign language block 

A 
10 ECTS 

credit 
elective 

Student is obligated to 

choose one full foreign 

language block 

Profesional mandatory study courses 

including: 

clinical practice/curatio - 185  ECTS 

credit   

research component - 10 ECTS credit 

B 

332 ECTS 

credit 
mandatory 

 

Elective study courses C 18 ECTS 

credit 
elective 

 

Total  360  ECTS credit  
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The academic degree awarded after completing this single-step educational program of 360 ECTS is equivalent to the 

second stage of higher academic education. Awarded qualification: Medical Doctor. 

 

 

Learning Outcomes 

 

Program study courses, considering content, study and teaching methods and credit load ensure 

achievement of study outcomes. Consistent and comprehensive implementation of the objectives of the 

Certified Medical Doctor academic program provides achievement of the learning outcomes in 

accordance with the qualification descriptor in medicine, which is equivalent to the level of competence 

of the second level (Master's) qualification. 

The program study outcomes are in accordance to the parameters of various components and branches of 

medicine education (Decree by the Director of the Educational Quality Development National Centre 

N225 and considers not only collection of basic theoretial and clinical knowledge, but elaboration of 

clinical skills and very important ethic values and dependence.  

Graduates of the program are provided with competitiveness on the next step of education and labor 

market. 

 

 

Subject Specific Competences 

Graduate medical doctor will have essential theoretical and practical knowledge of basic, clinical, 

behavioral and social scienses, which includes theories and critical analysis of principles, in particular: 

 

Knowledge and understanding  

 Knowledge of Basic Natural Sciences   

 Knowledge of  Behavioral and Social Sciences  

 Knowledge of   Clinical Sciences  

 Knowledge of  Medicines and principles of their prescription 

 Knowledge of  public health care system and awareness of the doctor’s role in the system 

 Knowledge of  ethical and legal principles  

 

Ability to apply knowledge in practice 

1. Consult the patients   

• Collect anamnesis  

• Conduct physical examination   



81 
 
 

 

• Have clinical awareness and decision-making ability  

• Give explanations and consult substantially  

• Encourage the patients and protect their rights  

• Assess psychological status of the patients  

2. Assess the clinical case, set the examination plan, conduct differential diagnostics, and discuss the disease 

management plan 

• Clinical report analysis and assessment   

• Administration of the relevant diagnostics and interpretation of the outcomes  

• Conduct differential diagnostics  

• Discuss disease management plan with the patients and their care-takers  

• Take care of the terminally diseased patients and their families    

• Management of the chronic diseases  

3. Provision of the First Aid and reanimation procedures   

• Detection / identification and assessment of the first aid need  

•Treatment of the emergency medical cases   

• Provision of the basic first aid  

• Provision of the basic preventive and cardio-pulmonal measures in accordance to the guidelines  

• Provision of the inclusive/broad preventive measures in accordance to the guidelines   

• Treatment of traumas in accordance to the guidelines   

4. Prescription of the medications   

• Prescription of medications accurately and in a legible manner  

• Administration of the relevant medications and other measures in relation with the clinical context.    

• Discussion of the relevance of medication and other treatments and assessment of the potential risks and 

benefits for the patients.  

• Treatment of pain and distress   

•Consideration of the medications and their compatibility in the administration of treatment.  

5. Practical procedures   

• Taking blood pressure, vein-puncture, lumbar puncture  

• Intravenous cannulation  

• Intravenous drug administration application of the infusion facility  

• Subcutaneous and intramuscular injections  

• Oxygen provision  

• Transportation and treatment of the patients   

• Stitching and blood transfusion   

• Urinary catheterization  

• Urine analysis   

• Taking electrocardiogram and interpretation   

• Conduct of the Pulmonary system function tests 

 

 

Ability to make conclusion  

Has deep clinical thinking, has ability to critically analyse incompleate and controversial information, 

make diferential diagnosis, and make evidence based principles by using knowledge and skills, in 

particular: 

 

• Assessment of the social and psychological factors of the patients related with the disease  

• Assessment of the disease manifestation and factors of psychological effect on the patients  
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• Assessment of the disease manifestation and social factors effecting the patients  

• Assessment of the disease-related stress   

• Assessment of the Drug and alcohol addiction   

• Evidence-based practice    

• Explore the development of a research idea from hypothesis through to the drawing of conclusions  

• Critical appraisal of the literature to a high Standard, drawing of conclusions and application in 

practice. 

 

 

Communication Ability  

Graduate is able to make effective written and oral communication, has ability of observation, listening, 

interviewing as well as nonverbal communication skills, in particular he/she can: 

 

• Communication with the patients   

• Communication with the colleagues   

• Communication of the worst outcomes   

• Communication with the relatives of the patients   

• Communication with the disabled individuals   

• Communication for receiving written consents   

• Written communication (including medical records)  

• Communication during the conflicts   

• Assistant aided communication  

• Communication with the law-enforcement bodies and mass media   

• Effective communication with any individual regardless cultural, religious beliefs and social or ethnic 

origins and background. 

• Effectively use information and information technologies in the medical context, Keeping accurate and 

neat records of the clinical, histories, application of the advanced information technologies for the 

practical activities, clinically-related research of informational resources, information management, 

maintenance and application, personal portfolio development. 

  

Learning skills  
Is able to use full spectrum of the study-information resources, manage time; set priorities, work to 

deadlines; use initiative when seeking information  use information technology and appropriate related 

software to a high standard apply skills for identifying, appraising, synthesizing and applying evidence, in 

professional life  apply research related skills to professional life; Is aware of the benefits of life-long 

learning  and permanent development; Can impartially assess one’s knowledge and skills; Is able to apply 

in medical practice scientific principles, approaches to and methodology of Biomedicine; Knows 

methodology of conducting scientific research; Can design detailed research plan and process the outcomes.  

Values   

Is able to: 

Apply ethical and legal principles in the medical practice.  Can keep confidentiality of the patients. Can 

protect rights of the patients. Minimizes risks posed to the patients. Carries out anti-infections / preventive 

measures. Is aware of one’s health problems and assess one’s health condition. Can lead communication in 

the professional context. Is effective communicator, can find resolutions to the conflicts with any individual 

regardless cultural, religious beliefs and social or ethnic origins and background.   Guides oneself with the 

principles of social justice and values democratic principles in general.  Manage situations during conflicts 
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and force majeure.  Is competent to carry out activities which are beneficial for the health care improvement. 

Can get involved in the public health care system. Can take part in the public health care actions, as an 

individual or part of the community.  

General Competences 

Teamwork skills- Program graduates have the ability to work in a team, as ordinary members of the team, 

and they also have the ability to be leaders; they can formulate objectives clearly, reach agreements 

within the team, can coordinate their activities and assess the skills and abilities adequately, and are able 

to manage emergency situations and conflicts. 

The ability to adapt to a new environment- Graduates have practical working skills in a professional 

setting, professional subordination / adaptation ability, the ability to learn new technologies. 

Ability to work independently- Graduates have time management skills, can meet deadlines and work in 

cooperation; can organize their work-related resources accordingly; plan properly the resources associated 

with the activities; are responsible for the performed work and able to assess and criticize it. 

The ability to defend ethic principles- have the ability to use the knowledge of ethical and legal 

principles in the context of medicine are able to defend the patient's rights;  

Ability of life-long learning - can fully use study resources in consequence, can manage one’s own learning 

process. Understands the importance of life-long learning. Is an independent learner. Understands and 

specifics of the learning process.  Is able to develop a successful strategic plan for learning. 

Ability of participation in research project- can critically analyze scientific work, has ability to plan the 

research project, use of methods and research knowledge, can collect documentary material, review the 

field literature, present the results of research and participate in discussion. 

Ability using information and communication technologies- possesses and uses modern information and 

communication technologies. Can obtain information, can use multimedia and electronic interactive 

programs including subject field. Can master new information technologies independently, have 

knowledge of computer and office programs; can search for new sources of information. Can store 

information and communicate in electronic format. 
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BUSINESS ADMINISTRATION 
 

 

 Level of Education                      Bachelor / I 

 Language of Instruction                 English                 

 Direction                       Business Administration  

 Degree                          Bachelor of Business Administration 

 Duration of study                       4 years/8 academic semesters 

                 240 ECTS /6000 asctronomic hours 

ENTRY PREREQUISITES 
 

For Georgian residents:  

 School certificate of completion full course of secondary education 

 United national exams, with compulsory results of 50+% in English language Exams 
 Enrollee must choose English language from foreign languages of United National Examinations. 
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Students eligible for enrollment on the program without Unified National Exams 

 Foreign citizens and stateless persons who have completed secondary or 

equivalent education in a foreign country; 

 Georgian citizens, who received full secondary or equivalent education abroad 

and have studied the last two years of full secondary education in a foreign 

country;  

 Individuals (except joint educational and exchange program students) who have 

lived abroad for the last one year or more, currently study / have studied and 

have received credits / qualification at an academic higher educational institution 

recognized under the laws of that country.  

 Georgian citizens (except joint educational and exchange programs students) 

who have lived abroad  

for a time defined by the ministry of education and science of Georgia, currently 

study / have studied and have received credits / qualification at an academic 

higher educational institution recognized under the laws of that country.  

 

Language Prerequisites 

Persons who have not passed the national exams are to present the international certificate of English 

language proficiency, equal to B2 level or above or pass the university exam to define the level of their 

english language competence.  

 

The correspondence of the international certificate  is defined according to the following criteria: 

 Cambridge English First (FCE),  

 BEC Vantage,  

 IELTS 5-6.5,  

 TOEFL iBT 87-109,  

 Michigan ECCE,  

 PTE General Level 3 

 

 

The program aims to educate professionals, with a broad range of theoretical and practical skills of 

analyzing processes in various business and economic environment, and the ability to deliver this 

knowledge into practical work, through the achievement the level expected for bachelor, to be 

competitive in the national and international labour markets 

 

PROGRAM OBJECTIVES 
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Program objectives: 

    Students will acquire a fundamental theoretical knowledge in the field of business 

administration, that gives a student opportunity to realize the following main functions of 

management process: planning, organizing, leading and controlling;  

   Students will analyze the basic methods related to the effectively use of financial, material 

and human resources. 

   Students will demonstrate the ability to evaluate, analyze and interpret information to make 

reasoned business decisions. 

   Students will demonstrate knowledge of how organizations are affected by globalization.  

   Students will demonstrate the ability to collaborate as a team and achieve a common 

objective.  

   Students will have the values based on professional ethics and moral norms that rise either 

individual or social sense of responsibility. 

 
Program is oriented to give student theoretical knowledge in the principles of business, 

management, marketing and finance, as well as straighten business communication and 

independent work skills.  The program ensueres to give student the ability to develop 

competences to logically analyse and evaluate business processes, straighten logical thinking, 

problem-solving, group and independent working abilities.  The challenge of the program is to 

acknowledge student to fundamental ethical principles of business and managerial decision 

making.  

Practice oriented courses and projects give student possibility to develop interpersonal 

communications, professional discussion, project management and time management skills, and 

to be involved in the analysis of real business processes, which are the necessary prerequisite of 

development of well-educated and socially responsible professional of the respective field.  

 
The program is responsible to generate entrepreneurship skills in order to help students 

organize develop and fulfill business ideas in a competitive business environment.  

 

 

 

Program Structure 
 

 Module 
Status / 

ECTS  
Description 

General Compulsory Courses Compulsory 12 
Aims to straighten students’ general 

communicative competence by developing 

verbal and ICT communication skills  
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Language Courses 

 

Compulsory 

Language English  
24 

Aims  straighten English communication 

skills, develop students’ proficiency in 

business communication to C level of CEFR 

Major Courses 

 

Compulsory 144 

Consist of basic disciplines in modules of 

Economics, Math, Business, Management, 

Marketing and Finance 

Elective 30 

Elective courses from the modules  of 

Economics, Business, Management, 

Marketing and Finance 

Practice  Compulsory 6 Practical project 

Thesis Compulsory 6 Bachelors research work/Thesis  

Free Credits Elective 18 

Student is free to choose free credit course 

from the any, provided by the University.  

Free credits module also provide a possibility 

to choose another foreign language module 

TOTAL 240 

 

LEARNING OUTCOMES 

Program study courses, considering content, study and teaching methods and credit load ensure 

achievement of study outcomes. Consistent and comprehensive implementation of the objectives of the 

Bachelor academic program provides achievement of the learning outcomes in accordance with the 

qualification descriptor, which is equivalent to the level of competence of the first level of Higher 

Education 

The program study outcomes consider not only collection of basic theoretial knowledge, but 

elaboration of practical skills and important ethic values and dependence.  

Graduates of the program are provided with competitiveness on the next step of education and labor 

market  

Aftar completions of the educational program, future perspective of the graduates considers: 

continuation of studies in MA/MBA programs, independent work in basic level management  

 

SUBJECT SPECIFIC COMPETENCES 

After completion the programs compulsory modules undergraduate will have essential theoretical and 

practical knowledge of Business, Economics, Math, Management, Marketing and Finance, which 

includes knowledge of theories and competence critical analysis of principles, in particular: 
 

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING  

 Knowledge of principles of Micro and Macroecomics 

 Knowledge about international global business environment 
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 Knowledge of Business terminology, methods, principles, theories and the acknowledgment of 

processes in modern global business field 

 Knowledge of basic concepts and theories related to management process (planning, 

organizing, leading and controlling); 

 knowledge of math and statistical concepts; 

 Acquisition of the basic methods related to the effectively use of financial, material and human 

resources; 

 Knowledge of English composition;  

 Understanding of basic methods related to the effectively use of financial, material and human 

resources. 

 Knowledge of business analysis through implementation of quantitative and statistical 

methodology 

 Acknowledgement of structure of business environment and the interconnection between its 

respective substructures  

 Knowledge of various spheres of business administration– operations, human resourses, project 

management, marketing and sales, finance and accounting and acknolegment of their 

interconnections 

 Knowledge of international financial and taxation systems,acknowledgment of their functions 

and importance 

 Knowlegde of basic conceptions of management, acknowledgement of forming the managerial 

vision  

 Acknowledgement of modern tendencies of global international business  

 Acknowledgement of role of effective communication in business and customer relations,  

 Knowledge academic writing principles, principles and standarts for preparing small research 

project  using the subject related methodology 

 

ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE IN PRACTICE 

Student is able to: 
 To organize, develop and fulfill a certain business plan; 

 Conduct marketing research of a targeted market;  

 Solve a specific managerial problems faced by an organization; 

 Conduct statistical research; 

 Make decisions about both day-to-day operations and long-term tactics and strategies.  

 Use and choose methods and tools for analysis of business environment, elaborate projects for 

small business  

 Identify the managerial problem of organization or business structure and to solve in by his 

own competence under the supervision 

 Use respective methodology for business risk analysis and to solve risk management problems 

 Identify the financial problem of organization and solve it in practice  

 Use of electronic sheets to analyse financial results, by the prescribed assignment 

 Provide financial analysis of a company, using the prescribed tools 
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 Adapt in a changing environment and participate I a group working and decision making 

process 

 Analyze and conclude data gathered through research 

 Be competent in a changing environment 

 

 

ABILITY TO MAKE CONCLUSIONS 

Student is able to: 
 Gather and interpret managerial data using tools such as SWOT analysis 

 Ability to evaluate the situation using various methodology   

 Identify managerial problem, formalize the results and make conclusions based on modern 

managerial practice  

 Gather and interpret financial data  

 Analise and interpret statistical data  

 Analyze a competitive business environment; 

 Make a formulated conclusion based on case studies; 

 Make and argumentize conlusions, analyse alternatives and choose an optimal acting strategy  

  

COMMUNICATION ABILITY 

Student is able to  
 Ability to communicate in English with specialists or non-experts in this field and develop 

determinations of the issues or discuss possible solutions related to raised problems; 

 Application of modern informational-communication technologies; 

 Ability to prepare and demonstrate detailed written reports on ideas according to qualification, 

existing problems and their solutions. 

 Communicate in oral or written form with the correct use of subject terminology and 

professional ethics 

 Communicate within the working group 

 Effectively participate in discussions and verbal presentation 

 Prepare documents, reports and analytical data 

 Participate in profession discussion and debates 

 Prepare the subject related essay with accordance to standards provided 

 Communicate with the colleagues   

 Communication for receiving written consents   

 Written communication  

 Communication during the conflicts   

 Effective communication with any individual, regardless cultural, religious beliefs and social or 

ethnic origins and background. 

 Effectively use information and information technologies 
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LANGUAGE COMPETENCE 

Student is able to highly effective communicate both with professionals and non-professionals in 

English and demonstrate the subsequent competences in language proficiency 

Listening: Can understand / perceive and correct replication of the large volume texts and 

expressions of business topics; to understand the general direction of the conversation; 

Understanding the separate replays of the conversation; Understanding the essence of the report; 

Reading: Can read the original (business related) texts, business letters, announcements, newspaper 

articles and learn basic content; To provide the necessary information. 

Speaking:  Can briefly convey facts about real events; summarize the content of the article; make 

a tangible conclusion of events; express an opinion; characterize the situation.  

Writing:  Can make business letters in accordance with the rules of writing; Has the ability to write 

business situations in writing and interpret their description in writing in English; 
 

ABILITY TO LEARN 

Student is able to: 
 Make independent decisions of further learning necessities in Business and management and to 

define the direction of further studies 

 Independently work with literature and scientific databases to broad knowledge 

 Objectively evaluate own learning process  

 Work with professional literature and other sources, gather and interpret materials  

 Ability for follow up with freshly developed methods and technological news in direction of 

management and  constant update of knowledge; 

 Ability to broaden interests and study the outstanding issues through application of various 

theoretical sources in the aforementioned field; 

 Be prepered for self learning and acknowledge the importance of life long learning 

 

VALUES 

Student is expected to develop the values of: 
 Acknowledgment of general and specific valuer of the modern business organization 

 Willingness to participate in the establishment of modern values during professional activities 

and in social activities in a whole 

 Understand professional values in the field of management; 

 Develop sense of responsibility related to professional ethics and moral norms. 

 Acknowledgment the social, legal and civic responcibilities ob business  

 

GENERAL COMPETENCES 

Teamwork skills - Program graduates have the ability to work in a team, as ordinary members of 

the team, and they also have the ability to be leaders; they can formulate objectives clearly, reach 
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agreements within the team, can coordinate their activities and assess the skills and abilities 

adequately, and are able to manage emergency situations and conflicts. 

The ability to adapt to a new environment - Graduates have practical working skills in a 

professional setting, professional subordination / adaptation ability, the ability to learn new 

technologies. 

Ability to work independently - Graduates have time management skills, can meet deadlines and 

work in cooperation; can organize their work-related resources accordingly; plan properly the 

resources associated with the activities; are responsible for the performed work and able to assess 

and criticize it. 

Ability of life-long learning - can fully use study resources in consequence, can manage one’s own 

learning process. Understands the importance of life-long learning. Is an independent learner. 

Understands and specifics of the learning process.  Is able to develop a successful strategic plan for 

learning. 

Ability using information and communication technologies - possesses and uses modern 

information and communication technologies. Can obtain information, can use multimedia and 

electronic interactive programs including subject field. Can master new information technologies 

independently, have knowledge of computer and office programs; can search for new sources of 

information. Can store information and communicate in electronic format. 
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უმაღლესი განათლების საფეხური მაგისტრატურა 
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი საბანკო 

საქმეში 
პროგრამის მოცულობა 120 კრედიტი /3000 ასტრონომიული საათი/ 

სწავლების ენა ქართული 

 

საბანკო საქმეში სამაგისტრო პროგრამა მიზნად ისახავს თანამედროვე ფინანსური გარემოს მზარდ 

პრაქტიკულ მოთხოვნებზე და საჭიროებებზე  ორიენტირებული, შრომის ბაზარზე 

კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას, რომლებსაც ექნებათ საფინანსო სფეროების (საბანკო 

საქმე, სადაზღვევო ბიზნესი და სხვა) ღრმა და სისტემური ცოდნა, ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების 

უნარები. 

სწავლების პროცესში გაითვალისწინებული  იქნება სტუდენტების მისწრაფებები და სურვილები,  

საფინანსო ბაზრებისა და ინდუსტრიის განვითარების საერთაშორისო ტენდენციები და ჩვენი ქვეყნის 

სპეციფიკა. 

პრობლემებზე ორიენტირებულ სწავლება  საშუალებას მისცემს სტუდენტებს ჩამოყალიბდნენ 

თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამის ფინანსისტებად, რომლებიც შეძლებენ გადაწყვიტონ მათი 

სამუშაო ადგილიდან გამომდინარე პრობლემები, განავითარონ და შემოქმედებითად გამოიყენონ 

სასწავლო უნივერსიტეტში მიღებული ცოდნა.  

პროგრამის ერთ-ერთი ძირითადი ამოცანაა, მაქსიმალურად დაუახლოვოს სტუდენტი პრაქტიკას, 

როგორც საჯარო და კერძო სექტორის ორგანიზაციებში სტაჟირებებით, ასევე, პროფესიულ წრეებთან 

აქტიური თანამშრომლობის სხვადასხვა ფორმების გამოყენებით. ამ მიზნით პროგრამაში სხვა 

ღონისძიებებთან ერთად გათვალისწინებულია ურთიერთობები საფინანსო სექტორის 

წარმომადგენლებთან. 

  

სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები 75 კრედიტი 

სპეციალობის არჩევითი  15 კრედიტი 

სამაგისტრო ნაშრომი 30 კრედიტი 

 

წინამდებარე პროგრამაში ხდება სავალდებულო  და თავისუფალი კომპონენტების კომბინირება და 

ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის საბანკო საქმეში აკადემიური ხარისხის შესაბამისი კომპეტენ-
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ციების ჩამოყალიბება სამაგისტრო პროგრამის სხვადასხვა სასწავლო კომპონენტების შესწავლის შე-

დეგად მიღწეული ცოდნის და უნარების სინთეზის საფუძველზე. უმაღლესი განათლების კვალიფი-

კაციათა ჩარჩოში განსაზღვრული მაგისტრის კომპეტენციებისა და საბანკო საქმეში ბიზნესის 

ადმინისტრირების მაგისტრისადმი დასაქმების ბაზრის მოთხოვნათა გათვალისწინებით, მაგისტრის 

მომზადება მიმდინარეობს ძირითადი ცოდნის (სპეციალობის/სპეციალიზაციის) სასწავლო კომპონენ-

ტების მეშვეობით. ძირითადი ცოდნის საკითხებს მოიცავს საბანკო საქმეში ბიზნესის ადმინისტრირების 

მაგისტრის პროფესიული ან/და საზოგადოებრივი საქმიანობისათვის აუცილებელი კომპეტენციების 

გამომუშავების მიზნით ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროსთან და საბანკო საქმესთან დაკავში-

რებული სავალდებულო კომპონენტები: სასწავლო კურსები, პროფესიული პრაქტიკა და სამაგისტრო 

ნაშრომი. პროგრამის ფარგლებში არჩევით კომპონენტებში მოიაზრება სპეციალობის გაღრმავებისკენ 

მიმართული სასწავლო კურსები/კრედიტები, მათი არჩევა მაგისტრანტს შეუძლია საგანმანათლებლო 

პროგრამის კურიკულუმის არჩევითი კომპონენტიდან. აქედან გამომდინარე, ძირითადი 

(სავალდებულო) და არჩევითი კომპონენტების კომბინირებით მაგისტრანტს თვითონაც შეუძლია 

ინდივიდუალური პროფილის ფორმირება. სამაგისტრო პროგრამის კომპონენტები მიმართულია პროგ-

რამაში დასახული მიზნების მიღწევაზე და სწავლის შედეგად საბანკო საქმეში ბიზნესის 

ადმინისტრირების მაგისტრის კომპეტენციების ჩამოყალიბებაზე. მისაღწევი კომპეტენციების ფორ-

მირების თანმიმდევრობა და ევოლუცია განსაზღვრავენ სამაგისტრო პროგრამის შინაარსს, სტრუქტუ-

რას და სასწავლო გეგმას. 

 

ცოდნა და გაცნობიერება 

მაგისტრანტმა იცის 

 გლობალიზაციის პირობებში საბანკო ბიზნესში არსებული პრობლემებისა და მათი რეგულირების 

მექანიზმის აღწერა, ურთიერთდაკავშირება და ერთმანეთისგან განსხვავება; 

 საბანკო-საფინანსო  სფეროს, მისი ორგანიზაციული საფუძვლების, რეგულირებისა და მართვის 

პრინციპების ღრმა და სისტემური ცოდნის დემონსტრირება;  

 საბანკო-საფინანსო ბიზნესისათვის დამახასიათებელი სპეციფიური მეთოდებისა და საკითხების 

ღრმა და სისტემური ცოდნა, ცოდნის კონკრეტულ სიტუაციებთან მისადაგება; 

 საბანკო კონკურენციის საკითხების ღრმა  ცოდნა; 

 საბანკო-საფინანსო სფეროს მარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზის ცოდნის დემონსტრირება; 

 საინვესტიციო პოლიტიკის, საერთაშორისო ინვესტიციების, მათი განხორციელებისა და რეგუ-

ლირების მექანიზმების ღრმა ცოდნის საფუძველზე ცალკეული პრობლემების  გადაჭრის გზების 

გაცნობიერება;  

 საბანკო და საფინანსო სფეროს კომპანიების ბიზნეს-საქმიანობის სპეციფიკის, მისი  მართვის და  

სტრატეგიის შემუშავება/ განხორციელების და განვითარების საკითხების ღრმა და სისტემური ცოდნის 

საფუძველზე ორგანიზაციის  საქმიანობის გაუმჯობესების მიზნით ახალი, ორიგინალური იდეების 

შემუშავება. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 
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მაგისტრატურის კურსდამთავრებული შეძლებს: 

 ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედებას; კომპლექსური 

პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიებას; 

 კონფლიქტურ და კრიზისულ სიტუაციებში ორიენტირებას,  ფინანსური რისკ-ფაქტორების 

განსაზღვრას, ანტიკრიზისული სტრატეგიის შემუშავებას და სტრატეგიული გადაწყვეტილებების 

მიღებას; 

 სტრატეგიული საფინანსო პოლიტიკის შემუშავებას და განხორციელებას; 

 უახლესი მიდგომებისა და მეთოდების გამოყენებით კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვას და 

განხორციელებას 

 

დასკვნის უნარი 

მაგისტრატურის კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

 საბანკო ბიზნესთან დაკავშირებული რთული და არასრული ინფორმაციის  კრიტიკული 

ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; 

 საბანკო ბიზნესის სფეროში მიმდინარე პროცესების და ცვლილებების უახლესი კვლევების 

შედეგებზე და უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით საბანკო-საფინანსო დაწესებულების 

საქმიანობასთან დაკავშირებული  ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზი, პროგნოზების შემუშავება და 

დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება; 

 კონკრეტული საფინანსო დაწესებულების  განვითარების გრძელვადიანი პერსპექტივების 

შესახებ არგუმენტირებული დასკვნების ჩამოყალიბება; 

 არსებული ბიზნეს-გარემოს შესწავლის და უახლესი კვლევების შედეგების საფუძველზე 

საბანკო-საფინანსო დაწესებულების საინვესტიციო გადაწყვეტილებების რისკის შეფასება და 

ოპტიმალური საინვესტიციო პორტფელის შესახებ არგუმენტირებული დასკვნის ჩამოყალიბება; 

 კომერციული ბანკების და სხვა საფიანანსო დაწესებულებების ბიზნეს-საქმიანობის შესახებ 

რთული და არასრული ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზისა და ბიზნეს-რისკების კვლევის შედეგად 

მიღებული ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი და ბიზნეს-საქმიანობის შესაძლებლობის,  

პერსპექტივების განსაზღვრა და დასაბუთება. 

კომუნიკაციის უნარი 

 თავისი  დასკვნების, არგუმენტებისა და კვლევის მეთოდების შესახებ კომუნიკაცია აკადემიურ 

თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან აკადემიური პატიოსნების სტანდარტებისა და საინფორმაციო-

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა გათვალისწინებით; 

 ბიზნეს-ურთიერთობების დამყარება, საქმიანი მოლაპარაკებების წარმართვა, კომუნიკაცია ბიზ-

ნეს-პარტნიორებთან და კლიენტებთან, კომუნიკაციის მიზნით სხვადასხვა საშუალებების, მათ შორის, 

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, გამოყენება; 

 სამუშაო ჯგუფის წევრებთან კომუნიკაცია - სამუშაოს მიზნების და ამოცანების გამოკვეთა, 

მოსალოდნელი შედეგების აღწერა, ტრეინინგები, შესრულებული სამუშაოს შეფასება, შრომითი კონფ-

ლიქტების მართვა, კონფლიქტის მოგვარება კომუნიკაციის გზით და სათანადო ღონისძიებების 

მომზადება;  

 ქართულ და ინგლისურ ენებზე საქმიანი მიმოწერა, დოკუმენტაციის შედგენა და ორგანიზაციის 

საქმიანობასთან  დაკავშირებული პრეზენტაციის ან/და კვლევითი პროექტის დამოუკიდებლად 
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მომზადება საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გათვალისწინებით  და დაინტერესებული 

პირებისთვის გაცნობა. 

 

სწავლის უნარი 

 ბიზნეს-საქმიანობასთან და საბანკო მენეჯმენტთან დაკავშირებული ინოვაციური მიდგომების 

და მოწინავე გამოცდილების გაზიარება, უახლესი მონაცემებისა და ინფორმაციის დამოუკიდებლად 

მოძიება და შესწავლა; 

 სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება და სტრატეგიულად დაგეგმვა;  

 დამოუკიდებლად ცოდნის და კომპეტენციების სრულყოფა და მუდმივი განახლება, სწავლის 

დამოუკიდებლად წარმართვა და შემდგომი (დოქტორანტურაში) სწავლის საჭიროებების ობიექტურად  

განსაზღვრა. 

 

ღირებულებები 

 აფასებს თავის და სხვების დამოკიდებულებას ღირებულებებისადმი და წვლილი შეაქვს ახალი 

ღირებულებების დამკვიდრებაში  

 აღიარებს, იცავს დარგობრივი ეთიკის ნორმებს და აქტიურად მონაწილეობს   საზოგადოდ 

ეთიკური  ღირებულებებისა და პრინციპების  ფორმირების პროცესში, ისწრაფვის მათ 

დასამკვიდრებლად.  

 აღიარებს კორპორაციული მართვის საერთაშორისო პრინციპებს, საერთაშორისო სააღრიცხვო 

და ფინანსური ანგარიშგების  სტანდარტებს და ხელს უწყობს/მონაწილეობს მათ დამკვიდრებაში.   
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უმაღლესი განათლების საფეხური მაგისტრატურა 
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია სამართლის მაგისტრი 

პროგრამის მოცულობა 120 კრედიტი /3000 ასტრონომიული საათი/ 
სწავლების ენა ქართული 

 

სეუ სამართლის სამაგისტრო პროგრამა მიზნად ისახავს: 

 სტუდენტს გაუღრმავოს ცოდნა სამართლის დარგებში; 

  ჩაუყაროს მყარი საფუძველი სამართლის მიმართულებით სპეციალიზაციის არჩევის/შეცვლის 

გათვალისწინებით; 

 მისცეს სტუდენტებს აუცილებელი ცოდნა სწავლის გასაგრძელებლად, რათა შეძლონ 

პროფესიაში სრულად შესვლა 7; 

 მოამზადოს პრაქტიკული საქმიანობის განხორციელებისა და დამოუკიდებელი სამეცნიერო 

კვლევისათვის;  

 სტუდენტმა შეძლოს ახალი ტექნოლოგიური, ეკონომიკური და სოციალური მიღწევების 

გამოყენება ; 

 სტუდენტმა მოიძიოს  ახალ მულტიდისციპლინარულ გარემოში პრობლემების გადაწყვეტის 

ორიგინალური გზები; 

 მოამზადოს სტუდენტი  სრული დამოუკიდებელი პასუხისმგებლობით  შეიტანოს საკუთარი 

წვლილი სწავლასა და/ან  პრაქტიკულ საქმიანობაში. 

 

პროგრამის სტრუქტურა 

A - პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ბლოკი  30 ECTS კრედიტი 

A/1 - კლინიკა  15 ECTS კრედიტი 

A/2- Street Law 10 ECTS კრედიტი 

იურიდიული რიტორიკის პრაქტიკული კურსის 5 კრედიტი 

B - სამართლის კვლევით-მეთოდოლოგიური ბლოკი  45 ECTS კრედიტი 

B /1 - სამართლის კულტურა  10 ECTS კრედიტი 

B /2 - ინტერდისციპლინური კვლევითი ნაშრომი  10 ECTS კრედიტი 

                                                           
7 სწავლა გააგრძელონ ან/და ჩააბარონ საკვალიფიკაციო გამოცდები სახელმწიფოს მიერ დადგენილი 

წესით.  



97 
 
 

 

B /3 - სამართლებრივი კვლევის მეთოდოლოგია და 

წერის სტანდარტები 

5 ECTS კრედიტი 

B /4 - სამაგისტრო ნაშრომი 20 ECTS კრედიტი 

C - არჩევითი სასწავლო კურსები  45 ECTS კრედიტი 

  

სულ 120 ECTS კრედიტი 

ცოდნა და გაცნობიერება 

აქვს არჩეული სამართლის დარგის/დარგების ღრმა და სისტემური ცოდნა, რაც აძლევს  

დასმული  კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახლებური ხედვის ფორმირების 

შესაძლებლობას. გაცნობიერებული აქვს არჩეული სამართლის დარგს/დარგებს 

მიკუთვნებული საკითხების გადაჭრის გზები;  

იცის სამართლებრივი კვლევის მეთოდოლოგია და სამართლებრივი სამეცნიერო ნაშრომის 

წერის სტანდარტები;   

იცნობს არჩეულ (გერმანული, ფრანგული, ინგლისურ-ამერიკული, პოსტსაბჭოთა ქვეყნების) 

სამართლის სისტემის თავისებურებებს, აცნობიერებს შესაბამისი სამართლებრივი სისტემის 

კულტურას; 

გააჩნია ვიწროდ  სპეციალიზებული ცოდნა, რომლის გარკვეული ნაწილი ცოდნის მოწინავე 

პლანზეა სამუშაო ან სასწავლო დარგში, როგორც ორიგინალური აზროვნების და/ან კვლევის 

საფუძველი.  

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

შეუძლია მიღებული ცოდნის კრიტიკული გაცნობიერება და პრაქტიკული იმპლემენტაცია 

დარგში და სხვადასხვა დარგთაშორის მიჯნაზე; 

მიღებული თეორიული ცოდნის, მართვის, კვლევის, ქცევისა და განმარტების უახლესი 

მეთოდების გამოყენებით შეუძლია სამართლებრივი პრობლემების კომპლექსური შეფასება, 

პრობლემების დამოუკიდებლად გადაწყვეტის ორიგინალური გზების შემუშავება. 

აქტუალური მეთოდოლოგიის გამოყენებით, დამოუკიდებელი  სამართლებრივი კვლევის 

განხორციელება შედარებით-სამართლებრივი მეთოდოლოგიის გამოყენებით,  

სამართლებრივი პრობლემების მრავალმხრივი ანალიზი, იურიდიულ სისტემაში 
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ცვლილებათა დინამიკის ანალიზი, პრობლემის გადაწყვეტის თეზისის განვითარება და 

იურიდიული ფორმებით არგუმენტირება; 

შეუძლია სამართლის სწავლების  უნარ-ჩვევების გამოყენება, სამართლის დარგის 

აქტუალური საკითხების სასწავლო მასალად ფორმირება. 

დასკვნის უნარი 

ახლებური საკანონმდებლო მოწესრიგების, სასამართლო პრაქტიკისა და/ან მეცნიერული 

მიდგომების პირობებში შეუძლია ცვლილების ანალიზი და გამომდინარე  შესაბამისი 

დასკვნის ჩამოყალიბება.  

სამაგისტრო ნაშრომის შესრულებისას განხორციელებული კვლევისა და საკვლევი საკითხისა 

თუ პრობლემის სირთულიდან გამომდინარე სტუდენტს ჩამოყალიბებული აქვს დასკვნის 

დამოუკიდებლად გაკეთებისა და დაცვის უნარი. 

ინტერდისციპლინური კვლევითი ნაშრომის შესრულებისას სტუდენტს გამოუმუშავდება 

უნარი დააკავშიროს ერთი დარგი მეორეს და განივითაროს დარგთაშორისი პრობლემების 

კვლევის, შეფასებისა და დასკვნის უნარი.  

კომუნიკაციის უნარი 

შეუძლია აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებას წერილობითი და ზეპირი ფორმით 

მშობლიურ და უცხოურ ენებზე გადასცეს საკუთარი, დასაბუთებული, სამართლებრივი 

დასკვნები და შესაბამისი არგუმენტები, ინოვაციური საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების მეშვეობით, აწარმოებს ეფექტურ კომუნიკაციას როგორც პროფესიულ, ისე 

არაიურიდიულ წრეებთან;   

კურსდამთავრებულს აქვს კვალიფიციური იურისტისათვის აუცილებელი თვისებები, 

შეუძლია მჭერმეტყველების ხელოვნების გამოყენებით სასამართლო დარბაზში გამოსვლა თუ 

მოლაპარაკებების წარმოება, წარმოსათქმელი სიტყვის სწორად მომზადება, პროფესიული 

კამათის ეფექტურად და შედეგიანად წარმართვა; 

სამართლებრივი იდეებისა და დარგის ცოდნის მიწოდება აუდიტორიისათვის. 

სწავლის უნარი 

შეუძლია გამოიყენოს პრობლემათა გადაჭრის სპეციალიზებული უნარები, რომელიც საჭიროა 

კვლევაში და/ან ინოვაციაში, რათა შემუშავდეს ახალი ცოდნა და პროცედურები და მოხდეს 

სხვადასხვა დარგებიდან ცოდნის ინტეგრირება. 
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შეუძლია დამოუკიდებლად განსაზღვროს სამართლის დარგის კვლევით-მეთოდოლოგიური, 

თეორიული კომპონენტებისა  და  პრაქტიკული  გამოცდილების სინთეზი; გაიფართოოს 

ცოდნა სამართლის სფეროს უახლეს მეთოდებზე დაყრდნობით, პირველადი წყაროების, 

ნორმატიული ბაზის, სამეცნიერო სტატიებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების 

განზოგადებული ანალიზის მეშვეობით.  

კლინიკაში მუშაობის შედეგად - სამართლის ინსტიტუტის ონკრეტულ პრაქტიკულ 

შემთხვევაში ასახვის ანალიზის საფუძველზე უვითარდება გამოცდილებითი სწავლის  უნარი 

ღირებულებები 

მხარეთა ინტერესების სამართლიანად დაბალანსების უზრუნველსაყოფად შეუძლია 

არსებული სამართლებრივი ღირებულებების ანალიზი და შეფასება;  

შეუძლია საჭიროების შემთხვევაში, წვლილი შეიტანოს ახალი ღირებულებების 

ფორმირებაში; 

შეუძლია თითოეული დებულების განხილვა არა სამართლის სისტემის ინსტიტუტებისა თუ 

ცნებათა სისტემისგან იზოლირებულად და სამართლებრივი წესრიგისათვის 

დამახასიათებელი ფასეულობებისაგან დამოუკიდებლად, არამედ მხარეთა ინტერესების 

სამართლიანად დაბალანსების კრიტერიუმთან ერთად.  

აცნობიერებს სამართლის მეცნიერების კავშირს სხვა დარგებთან და პროფესიული 

საქმიანობის პროცესში მოქმედებს სამართლის სფეროს საზოგადოებრივი ამოცანის 

გათვალისწინებით. 
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უმაღლესი განათლების საფეხური მაგისტრატურა 
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ადამიანური რესურსების მართვის 

მაგისტრი 
პროგრამის მოცულობა 120 კრედიტი /3000 ასტრონომიული საათი/ 

სწავლების ენა ქართული 

მოცემული პროგრამა მიზნად ისახავს მოამზადოს ადამიანური რესურსების მართვის 

სპეციალისტები, მენეჯერები, კონსულტანტები, რომლებიც ფლობენ თანამედროვე, 

საერთაშორისო ცოდნას, დარგობრივ ხედვებს  და პრაქტიკულ ინსტრუმენტებს ადამიანური 

რესურსების მართვის სფეროში.  

პროგრამის ამოცანაა გამოუშვას კურსდამთავრებულები, რომლების მომზადებულები 

იქნებიან ადამიანური რესურსების მართვის ყველა მაპროფილებელი მიმართულებებში და 

აქტივში ექნებათ აუცილებელი უნარ-ჩვევები და სამუშაო ინსტრუმენტები. ამავდროულად, 

პროგრამა დიდ ყურადღებას უთმობს დარგობრივი ხედვების ჩამოყალიბებას, 

კონცეპტუალური საკითხების და  დარგში არსებული ტენდენციების ცოდნის მაქსიმალურ 

გადაცემას.  

  

პროგრამის კონცეფცია გულისხმობს  ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის და ბიზნესის 

მიმართულებების გაერთიანებას და ამ გზით უპირატესობის მოპოვებას იმ პროგრამებთან 

შედარებით, რომლების ვითარდებიან რომელიმე ცალკეული დარგის ბაზაზე.  

 

 პროგრამის სტრუქტურა საშუალებას აძლევს სტუდენტს, რომ მაქსიმალურად მომზადებული 

შეხვდეს ორგანიზაციის გამოწვევებს. ეს გამოწვევები უკავშირდება, ორგანიზაციულ და 

ადამიანური კაპიტალის განვითარებას, შესრულების (შედეგიანობის) მართვას, 

ცვლილებებისა და ინოვაციების დაგეგმვას. პროგრამა სრულად მოიცავს ორგანიზაციის 

ფსიქო - სოციალურ ასპექტებს, ბიზნესის მოთხოვნებს, საკანონმდებლო ნორმებს, 

ორგანიზაციული კვლევისა და დიაგნოსტირების ინსტრუმენტებს.  

პროგრამა მიმართულია ადამიანური რესურსების სფეროში არსებული თანამედროვე 

ხედვებისა და ფასეულობების ჩამოყალიბებასა და ამავდროულად კონკრეტული 

ინსტრუმენტების გაცნობა/ ათვისებაზე.  
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პროგრამა მოიცავს ინოვაციურ კომპონენტს, რომელიც გულისხმობს რეალური 

საკონსულტაციო პროეტების განხორციელებას, რაც შესაძლებლობას მისცემს პროგრამის 

მონაწილეებს   მოირგონ კონსულტანტის როლი და  რეალურ პროექტებში დაგეგმონ და 

განახორციელონ არმ აქტივობები.  

პროგრამა აგებულია ECTS პრინციპის საფუძველზე და სტუდენტზე ორიენტირებული 

აკადემიური პროფილის ფორმირების, სასწავლო პრაქტიკული და კვლევითი კომპონენტების 

ერთობლიობას ითვალისწინებს  

მოდული / კოდი სტატუსი / ECTS კრედიტი მოდულის / ბლოკის აღწერა 

სასწავლო კომპონენტი 

A სავალდებულო 54 
ბლოკი ითვალისწინებს 

ადამიანური რესურსების 

მართვის ამოსავალი სასწავლო 

კურსების სავალდებულოდ, 

ხოლო ცალკეული კურსების - 

არჩევითის სტატუსით 

შეთავაზებას, 

ინდივიდუალური 

აკადემიური პროფილის 

ფორმირებისთვის 

B 

 
არჩევითი 18 

პრაქტიკული კომპონენტი 

C პრაქტიკული კურსები 6 პრაქტიკული კომპონენტი 

გულისხმობს რეალურ 

კომპანიის ადამიანური 

რესურსების კურთხით 

შესწავლას და ადამიანური 

რესურსების განვითარებაზე 

საკონსულტაციო პროექტის 

მომზადებას 

D საკონსულტაციო პროექტი 12 

კვლევითი კომპონენტი  

E სასწავლო კურსები 6 
კვლევითი კომპონენტი 

მოიცავს სტუდენტისთვის 

აუცილებელი დარგის 

კვლევის მეთოდოლოგიის 

შესწავლას, სტუდენტის 

კვლევითი უნარების 

გაღრმავებას და დასკვნით 

სემესტრში სამაგისტრო 

ნაშრომის შესრულებას 

F სამაგისტრო ნაშრომი 24 

                                                                                     სულ       120 
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სამაგისტრო პროგრამის  ყველა  (სასწავლო, პრაქტიკული და კვლევითი) კომპონენტების 

ერთობლიობა, მათი შინაარსის, სწავლისა და სწავლების მეთოდებისა და კრედიტების 

მოცულობის გათვალისწინებით,  უზრუნველყოფს პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის 

შედეგების მიღწევას უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოს მეორე (სამაგისტრო) 

საფეხურის აღმწერის სათანადო დონით.  

პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრი უნდა ფლობდეს თანამედროვე აქტუალურ 

კვლევებზე დაფუძნებულ თეორიულ ცოდნას სოციალური ურთიერთქმედებების 

კომპლექსურ საკითხებზე, ჰქონდეს პრობლემის კომპლექსურად შესწავლის და 

ორიოგინალური გზით გადაჭრის პრაქტიკული კომპეტენცია,  საჭირო ინფორმაციის მოძიების 

და  საკითხისადმი კრიტიკულად მიდგომის უნარი. ასევე მაგისტრს უნდა შეეძლოს დარგის 

კვლევითი მეთოდოლოგიის გამოყენება კვლევითი პროექტისათვის 

 

ა) ცოდნა და გაცნობიერება: 

 

სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტს ჩამოუყალიბდება სფეროს ღრმა და 

სისტემური ცოდნა, რომელიც აძლევს ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების 

საშუალებას, აცნობიერებს ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზებს;  

კერძოდ ექნება თანამედროვე აქტუალურ კლევებზე დაფუძნებული ღრმა და სისტემური 

ცოდნა შემდეგ საკითხებზე: 

 გლობალიზაციის პირობებში ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში გლობალური 

და ადგილობრივი  პრობლემების იდენტიფიცირებისა და მათი მოწესრიგების  გზები; 

 ორგანიზაციის მართვის საფუძვლების  პრინციპები  

 ადამიანური რესურსების მართვის დამახასიათებელი სპეციფიური მეთოდებისა და 

საკითხების ღრმა და სისტემური ცოდნა, ცოდნის კონკრეტულ სიტუაციებთან მისადაგება; 

 ადამიანური რესურსების სტრატეგიული როლის გაცნობიერება და ადამიანური 

რესურსების მართვის პოლიტიკების დაგეგმვა ორგანიზაციის სტრატეგიული მიზნებიდან 

გამომდინარე  

 შრომის საკანონმდებლო ბაზა, სადავო სიტუაციების პრევენცია, ორგანიზაციის და 

დამსაქმებლის უფლებები და მოვალეობები; 

 ჩაღრმავებული ცოდნა კადრების მოზიდვა / შერჩევის, სწავლების, კარიერული 

განვითარების, შესრულების მართვის და ორგანიზაციული კულტურის ჩამოყალიბების 

მიმართულებით 

 ორგანიზაციული ცვლილებების მართვის საფუძვლები და ტექნიკები, ეფექტიანი გუნდების 

ჩამოყალიბების პრინციპები. 
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ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

 

პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს უნდა შეეძლოს შეძენილი ცოდნისა და 

უნარების პრაქტიკაში გამოყენება. ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ 

გარემოში მოქმედება; კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების 

ძიება, მათ შორის, კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და 

მიდგომების გამოყენებით; 

 

კერძოდ, კურსდამთავრებული შეძლებს: 

 კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიებას; 

 კონფლიქტურ და კრიზისულ სიტუაციებში ორიენტირებას,  ორგანიზაციული რისკ-

ფაქტორების განსაზღვრას, ადამიანური რესურსების  სტრატეგიის შემუშავებას და 

სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღებას; 

 სტრატეგიული საკადრო პოლიტიკის შემუშავებას და განხორციელებას; 

 უახლესი მიდგომებისა და მეთოდების გამოყენებით კვლევის დამოუკიდებლად 

დაგეგმვას და განხორციელებას. 

 ორგანიზაციული დიაგნოსტიკის განხორციელებას. 

 

გ) დასკვნის უნარი: 

 

პროგრამის კურსდამთავრებულს გამომშავებული აქვს რთული და არასრული ინფორმაციის 

(მათ შორის, უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის, დასაბუთებული დასკვნების 

ჩამოყალიბების უნარი 

 

კერძოდ სტუდენტს შეძლებს: 

 ორგანიზაციული განვითარების დონის განსაზღვრას, დიაგნოსტირებას და  

ადამიანური რესურსების სფეროში კრიტიკული საჭიროებების დასაბუთებული  

ჩამოყალიბებას; 

 ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში მიმდინარე პროცესების და ცვლილებების 

უახლესი კვლევების შედეგებზე და უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით 

ორგანიზაციის არმ  სტრატეგიისა და  ოპერაციული არმ-ს კრიტიკული ანალიზს, 

პროცესების აუდიტს.  

 სამუშაო გარემოში ადამიანური რესურსების მართვის პრაქტიკების ძლიერი და სუსტი 

მხარეების გაანალიზებას და გაუმჯობესების გზების დაგეგმვას;  

 რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის 

საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით 

ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; 
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 შეუძლია კვლევის მონაცემების ინტერპრეტირება, მონაცემთა სიმრავლის, ან 

არასრული მონაცემების პირობებში ადექვატური დასკვნის გაკეთება 

  

 

დ) კომუნიკაციის უნარი: 

 

პროგრამის კურსდამთავრებული გამოიმუშავებს კომპეტენციას, მოახდინოს თავისი 

დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების კომუნიკაცია აკადემიურ თუ 

პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ და უცხოურ ენებზე, აკადემიური პატიოსნების 

სტანდარტებისა და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა 

გათვალისწინებით, 

კერძოდ მაგისტრს შეუძლია 
 კონკრეტული დარგობრივი საკითხის შესახებ ინფორმაციის მოძიება, მის სტრუქტურირება და 

აკადემიური თუ ფართო საზოგადოებისათვის მისი წარდგენა ზეპირი თუ წერილობითი ფორმით,  

 კვლევის მასალის დამუშავების შედეგების სტრუქტურირებული და თანამიმდევრული სახით 

ჩამოყალიბება როგორც წერილობითი, ისე ზეპირი ფორმით; 

 სხვადასხვა წყაროდან მოპოვებული ინფორმაციის (მეორადი მონაცემების) ანალიზი; 

 წერილობითი ანგარიშის მომზადებისა და ზეპირი წარდგენა; 

 კონკრეტულ პრობლემაზე საკუთარი მოსაზრების წერილობით გადმოცემა;  

 შეუძლია კვლევის შედეგების გადმოცემა, წერილობითი ან ზეპირი, სრული თუ 

განზოგადებული ფორმით 

 

 ენობრივი კომუნიკაციის კომპეტენცია  

შეუძლია ქართულ და უცხოურ ენებზე კომუნიკაცია როგორც სპეციალისტებთან, ისე 

არასპეციალიტებთან პროფესიულ საკითხებზე, საკამათო საკითხების არსებობისას 

კომუნიკაციის სწორი ფორმებით წარმართვა 

 

    ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენების კომპეტენცია: 

ინტერნეტ-რესურსების გამოყენების, საინფორმაციო ტექნოლოგიების როგორც 

საკომუნიკაციო და სასწავლო ინსტრუმენტის გამოყენების უნარი;  

 

 

ე) სწავლის უნარი: 

 

სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრმა უნდა შეძლოს სწავლის 

დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება და 

სტრატეგიულად დაგეგმვის მაღალი დონე,  

 

კერძოდ სტუდენტს შეუძლია 
 უწყვეტი განათლების (მთელი ცხოვრების განმავლობაში სწავლის) საჭიროების გაცნობიერება; 

 საკუთარი სწავლის მისწრაფებების განსაზღვრა გარემოს და შესაძლებლობების 

გათვალისწინებით და ცოდნის გაღრმავების სტრატეგიის დამოუკიდებლად ჩამოყალიბება 
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 საკუთარი ცოდნის თანამიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება და შემდგომი 

სწავლის საჭიროების გაცნობიერების მიზნით, მომავალი სწავლის სტრატეგიის 

შემუშავება და ცოდნის დამოუკიდებლად გაღრმავება 
 საჭირო ინფორმაციის მოძიებისა და სტრუქტურირების უნარის გამომუშავება;  

 გამოცდილებითი სწავლების მეოხებით პიროვნული ზრდის გამოცდილება. 

 

 

ვ) ღირებულებები: 

 

კურსდამთავრებულს ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება 

და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა შემდეგი გზით: 

 
 იცის სამეცნიერო პოლემიკის, სხვა ავტორების ნაშრომების ციტირების და შედეგების 

გამოყენების წესები და ეთიკა. შეუძლია ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ 

დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავება. 

 აცნობიერებს კორპორაციის სოციალური პასუხისმგებლობის ამოსავალ ღირებულებებს და 

შეუძლია აღნიშნული ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. 

 გამომუშავებული აქვს კრიტიკის კორექტულად გამოთქმისა და მიღების უნარი; 

 პიროვნული ზრდისა და პერმანენტული თვითგანვითარებისკენ სწრაფვა. 

 პროფესიული კორექტულობა (მეცნიერული ეთიკის სტანდარტების დაცვა). 
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უმაღლესი განათლების საფეხური მაგისტრატურა 
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია განათლების ადმინისტრირების მაგისტრი  

პროგრამის მოცულობა 120 კრედიტი /3000 ასტრონომიული საათი/ 
სწავლების ენა ქართული 

მოცემული პროგრამა მიზნად ისახავს მოამზადოს განათლების სფეროს მართვის 

სპეციალისტები, მენეჯერები, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის თანამშრომლები, 

განათლების პოლიტიკის მკვლევარები და ექსპერტები რომლებიც აღჭურვილი იქნებიან 

განათლების სფეროს თანამედროვე, საერთაშორისო (დასავლურ) სტანდარტის შესაბამისი 

ხედვით და განათლების სისტემის განვითარების პრაქტიკული უნარებით 

  

პროგრამის ამოცანაა გამოუშვას კურსდამთავრებულები, რომლების მომზადებულები 

იქნებიან თანამედროვე რეალიების განათლების სფეროში მოახდინონ საკუთარი 

პროფესიული რეალიზება, და აქტივში ექნებათ თანამედროვე განათლების წინაშე მდგარი 

გამოწვევების - ინტერნაციონალიზაცია, შრომის ბაზრების გლობალიზაცია, თეორიისა და 

პრაქტიკის სინთეზის აუცილებლობა, ინოვაციური საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების 

შემოღება, განათლებაში კომპლექსური, ინტერდისციპლინარული თემების აქტუალიზაცია - 

ქვეყნის საგანმანათლებლო სისტემაში ასახვისა და განვითარებაზე ორიენტირებული 

ხედვების ჩამოყალიბებას, კონცეპტუალური საკითხების და  დარგში არსებული 

ტენდენციების ცოდნის მაქსიმალურ გადაცემას.  

  

პროგრამის კონცეფცია გულისხმობს  განათლებისა და თანამედროვე, ლიდერობაზე 

დაფუძნებული მმართველობითი საქმიანობის სინთეზს, განათლების პედაგოგიურ და 

ფსიქოლოგიურ ასპექტებთან ერთად, რაც ჯამში მრავალმხრივი ცოდნით აღჭურვილი 

პროფესიონალის მომზადებას განაპირობებს  

 

 პროგრამის სტრუქტურა საშუალებას აძლევს სტუდენტს, რომ მაქსიმალურად მომზადებული 

შეხვდეს საგანმანათლებლო ორგანიზაციის გამოწვევებს. ეს გამოწვევები უკავშირდება 

საგანმანათლებლო დაწესებულების ინტელექტუალური კაპიტალის განვითარებას, 

მმართველობითი და ეკონომიკური საქმიანობის ოპტიმიზაციას, ხარისხის უზრუნველყოფის 
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სისტემების ამაღლებასა თანამედროვე მეთოდოლოგიური სტანდარტებისა და 

მმართველობითი სტილის დანერგვას რაც საგანმანათლებლო სისტემის ინოვაციებისკენ 

სწრაფვას განაპირობებს.  

პროგრამა აგებულია ECTS პრინციპის საფუძველზე და სტუდენტზე ორიენტირებული 

აკადემიური პროფილის ფორმირების, სასწავლო პრაქტიკული და კვლევითი კომპონენტების 

ერთობლიობას ითვალისწინებს. ბაზისური სავალდებულო სასწავლო დისციპლინები 

ითვალისწინებენ სტუდენტისთვის განათლების სფეროში მმართველობითი საქმიანობის 

განხორციელების ძირითადი უნარების განვითარებას, არჩევითი სასწავლო დისციპლინებით 

უზრუნველყოფილია განათლების სფეროს მართვასთან დაკავშირებული მომიჯნავე 

დარგების (პედაგოგიკასა და განათლების ფსიქოლოგიისგან დაწყებული მეცნიერების 

მართვისა და პროექტის ადმინისტრირებით დასრულებული) სიღრმისეული შესწავლა, 

პრაქტიკული კომპონენტი გულისხმობს პროექტის შესრულებას საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში, ხოლო კვლევითი კომპონენტი მოიცავს სამაგისტრო ნაშრომის 

შესრულებასა და დაცვას. 

მოდული / კოდი სტატუსი / ECTS კრედიტი 
მოდულის / ბლოკის 

აღწერა 

სასწავლო კომპონენტი 

A სავალდებულო 36 
ბლოკი ითვალისწინებს 

განათლების 

ადმინისტრირების 

ამოსავალი სასწავლო 

კურსების სავალდებულოდ, 

ხოლო ცალკეული 

კურსების - არჩევითის 

სტატუსით შეთავაზებას, 

ინდივიდუალური 

აკადემიური პროფილის 

ფორმირებისთვის. 

B 

 
არჩევითი 12 

C კონცენტრაცია 18 

სტუდენტი ირჩევს 

სასურველი 

კონცენტრაციიდან 

(ზოგადი ან უმაღლესი 

განათლება) არანაკლებ 18 

კრედიტს, და ახდენს 

საკუთარი პროფილის 

სპეციალიზაციას 

აღნიშნული 

მიმართულებით. არჩეული 

კონცენტრაცია 

წარმოადგენს შესაბამისი 
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პრაქტიკული პროექტის 

არჩევის წინაპირობას. 

პრაქტიკული კომპონენტი 

D პრაქტიკული კურსები 6 პრაქტიკული კომპონენტი 

გულისხმობს რეალური 

კომპანიის განათლების 

ადმინისტრირების 

კურთხით შესწავლას და 

განათლების 

ადმინისტრირების 

განვითარებაზე  

საკონსულტაციო პროექტის 

მომზადებას 

E პროექტი 12 

კვლევითი კომპონენტი  

F სასწავლო კურსები 12 
კვლევითი კომპონენტი 

მოიცავს სტუდენტისთვის 

აუცილებელი დარგის 

კვლევის მეთოდოლოგიის 

შესწავლას, სტუდენტის 

კვლევითი უნარების 

გაღრმავებას და დასკვნით 

სემესტრში სამაგისტრო 

ნაშრომის შესრულებას 

G სამაგისტრო ნაშრომი 24 

                                                                                     სულ       120 

 

სამაგისტრო პროგრამის  ყველა  (სასწავლო, პრაქტიკული და კვლევითი) კომპონენტების 

ერთობლიობა, მათი შინაარსის, სწავლისა და სწავლების მეთოდებისა და კრედიტების 

მოცულობის გათვალისწინებით,  უზრუნველყოფს პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის 

შედეგების მიღწევას უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოს მეორე (სამაგისტრო) 

საფეხურის აღმწერის სათანადო დონით.  

პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრი უნდა ფლობდეს თანამედროვე აქტუალურ 

კვლევებზე დაფუძნებულ თეორიულ ცოდნას საგანმანათლებლო სფეროს ადმინისტრირების 

კომპლექსურ საკითხებზე, ჰქონდეს პრობლემის ორიგინალური გზით გადაჭრის პრაქტიკული 

კომპეტენცია,  საჭირო ინფორმაციის მოძიების და  საკითხისადმი კრიტიკულად მიდგომის 

უნარი. ასევე მაგისტრს უნდა შეეძლოს დარგის კვლევითი მეთოდოლოგიის გამოყენება 

კვლევითი პროექტისათვის 

 

ა) ცოდნა და გაცნობიერება: 
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სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტს ჩამოუყალიბდება სფეროს ღრმა და 

სისტემური ცოდნა, რომელიც აძლევს ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების 

საშუალებას, აცნობიერებს ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზებს;  

კერძოდ ექნება თანამედროვე აქტუალურ კლევებზე დაფუძნებული ღრმა და სისტემური 

ცოდნა შემდეგ საკითხებზე: 

 თანამედროვე საგანმანათლებლო სისტემების და საგანმანათლებლო პოლიტიკის 

ძირითადი მიმართულებების შესახებ 

 საგანმანათლებლო სფეროს სისტემური კავშირების, საგანმანათლებლო ინსტიტუტებისა 

და საგანმანათლებლო სისტემის აქტორების ურთიერთქმედების მარეგულირებელი 

სამართლებრივი მექანიზმების შესახებ 

 საგანმანათლებლო სისტემის ფინანსური ადმინისტრირების შესახებ 

 საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მმართველობითი საქმიანობის, ლიდერობისა და 

პერსონალის მართვის თეორიების შესახებ 

 სტუდენტის არჩევით, ზოგადსაგანმანათლებლო ან უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში არსებული პროცესების ადმინისტრირების შესახებ 

 საგანმანათლებლო დაწესებულების სოციალური როლის მნიშვნელობის გაცნობიერება 

 

 

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

 

პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს უნდა შეეძლოს შეძენილი ცოდნისა და 

უნარების პრაქტიკაში გამოყენება. ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ 

გარემოში მოქმედება; კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების 

ძიება, მათ შორის, კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და 

მიდგომების გამოყენებით; 

კერძოდ, კურსდამთავრებული შეძლებს: 

 საგანმანათლებლო სისტემასი არსებული სიტუაციის ანალიზის, პრობლემების 

იდენტიფიცირების, ოპტიმალური მეთოდოლოგიის მისადაგების და მისი გადაჭრის 

პრაქტიკული გეგმის შემუშავება 

 განათლების სფეროში არსებული პოლიტიკის ანალიზი და საგანმანათლებლო 

სისტემის განვითარების რეკომენდაციების შემუშავება 

 საგანმანათლებლო სტრუქტურაში (ზოგად თუ უმაღლეს -საგანმანათლებლო) 

ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის შეფასებას, საგანმანათლებლო პროცესების 

მონიტორინგსა და შეფასებას 

 საგანმანათლებლო დაწესებულების განვითარების სტრატეგიის შემუშავებას 

საგანმანათლებლო სისტემისა და საგანმანათლებლო ბაზრების გლობალიზაციის 

პირობებში 
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 მონაცემთა შეგროვებას, ანალიზს და შესწავლილი მეთოდოლოგიური აპარატით 

კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელებას 

 

გ) დასკვნის უნარი: 

 

პროგრამის კურსდამთავრებულს გამომშავებული აქვს რთული და არასრული ინფორმაციის 

(მათ შორის, უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის, დასაბუთებული დასკვნების 

ჩამოყალიბების უნარი 

 

კერძოდ სტუდენტს შეძლებს: 

 საგანმანათლებლო სისტემაში არსებულ პრობლემების ანალიზის საფუძველზე მისი 

გადაჭრის თეზისის განვითარებას, ოპტიმალური გადაწყვეტილების შემუშავებას, 

დასაბუთებას, არგუმენტირებისა და დაცვას 

 საგანმანათლებლო დაწესებულების ორგანიზაციული განვითარების შეფასებას, 

სუსტი და ძლიერი მხარეების გამოკვეთას, რეკომენდაციების შემუშავებასა და 

კრიტიკულ ანალიზს 

 საგანმანათლებლო პროცესში მეთოდოლოგიის ეფექტურობის შეფასებას და განვითარების 

თაობაზე დასკვნის შემუშავებას 

 კვლევის მონაცემების, სამეცნიერო წყაროებისა და სხვა მონაცემების კრიტიკულ 

ანალიზს 

  

 

დ) კომუნიკაციის უნარი: 

 

პროგრამის კურსდამთავრებული გამოიმუშავებს კომპეტენციას, მოახდინოს თავისი 

დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების კომუნიკაცია აკადემიურ თუ 

პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ და უცხოურ ენებზე, აკადემიური პატიოსნების 

სტანდარტებისა და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა 

გათვალისწინებით, 

კერძოდ მაგისტრს შეუძლია 
 კონკრეტული დარგობრივი საკითხის შესახებ ინფორმაციის მოძიება, მის სტრუქტურირება და 

აკადემიური თუ ფართო საზოგადოებისათვის მისი წარდგენა ზეპირი თუ წერილობითი ფორმით,  

 კვლევის მასალის დამუშავების შედეგების სტრუქტურირებული და თანამიმდევრული სახით 

ჩამოყალიბება როგორც წერილობითი, ისე ზეპირი ფორმით; 

 სხვადასხვა წყაროდან მოპოვებული ინფორმაციის (მეორადი მონაცემების) ანალიზი; 

 წერილობითი ანგარიშის მომზადებისა და ზეპირი წარდგენა; 

 კონკრეტულ პრობლემაზე საკუთარი მოსაზრების წერილობით გადმოცემა;  

 შეუძლია კვლევის შედეგების გადმოცემა, წერილობითი ან ზეპირი, სრული თუ 

განზოგადებული ფორმით 
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 ენობრივი კომუნიკაციის კომპეტენცია  

 

შეუძლია ქართულ და ინგლისურ ენებზე კომუნიკაცია როგორც სპეციალისტებთან, ისე 

არასპეციალიტებთან პროფესიულ საკითხებზე, საკამათო საკითხების არსებობისას 

კომუნიკაციის სწორი ფორმებით წარმართვა 

 

    ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენების კომპეტენცია: 

 

ინტერნეტ-რესურსების გამოყენების, საინფორმაციო ტექნოლოგიების როგორც 

საკომუნიკაციო და სასწავლო ინსტრუმენტის გამოყენების უნარი;  

ე) სწავლის უნარი: 

 

სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრმა უნდა შეძლოს სწავლის 

დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება და 

სტრატეგიულად დაგეგმვის მაღალი დონე,  

 

კერძოდ სტუდენტს შეუძლია 
 უწყვეტი განათლების (მთელი ცხოვრების განმავლობაში სწავლის) საჭიროების გაცნობიერება; 

 საკუთარი სწავლის მისწრაფებების განსაზღვრა გარემოს და შესაძლებლობების 

გათვალისწინებით და ცოდნის გაღრმავების სტრატეგიის დამოუკიდებლად ჩამოყალიბება 

 საკუთარი ცოდნის თანამიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება და შემდგომი 

სწავლის საჭიროების გაცნობიერების მიზნით, მომავალი სწავლის სტრატეგიის 

შემუშავება და ცოდნის დამოუკიდებლად გაღრმავება 
 საჭირო ინფორმაციის მოძიებისა და სტრუქტურირების უნარის გამომუშავება;  

 

 

ვ) ღირებულებები: 

 

კურსდამთავრებულს ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება 

და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა შემდეგი გზით: 

 
 იცის სამეცნიერო პოლემიკის, სხვა ავტორების ნაშრომების ციტირების და შედეგების 

გამოყენების წესები და ეთიკა. შეუძლია ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ 

დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავება. 

 აცნობიერებს საგანმანათლებლო სფეროსა და საგანმანათლებლო დაწესებულების 

საზოგადოებრივ ამოცანას და მის პასუხისმგებლობას, და შეუძლია აღნიშნული 

ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. 

 გამომუშავებული აქვს კრიტიკის კორექტულად გამოთქმისა და მიღების უნარი; 

 პიროვნული ზრდისა და პერმანენტული თვითგანვითარებისკენ სწრაფვა. 

 მეცნიერული ეთიკისა და აკადემიური პატიოსნების სტანდარტების დაცვა. 

 საგანმანათლებლო სფეროს ეფექტური მმართველობის (good leadership) მნიშვნელობას 
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უმაღლესი განათლების საფეხური მაგისტრატურა 
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია სოციალური ფსიქოლოგიის მაგისტრი 

პროგრამის მოცულობა 120 კრედიტი /3000 ასტრონომიული საათი/ 
სწავლების ენა ქართული 

 

სოციალური ფსიქოლოგიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია ხელი 

შეუწყოს მაღალი კომპეტენციის ფსიქოლოგების მომზადებას ფსიქოლოგიის ყველაზე ფართო, 

სოციალური ფსიქოლოგიის სპეციალიზაციაში,  შეასწავლოს სტუდენტს სოციუმთან 

ადამიანთა ურთიერთქმედების ზოგადი და სპეციფიკური კანონზომიერებები, ჯგუფის, 

როგორც საზოგადოებრივი ფორმაციის  ფუნქციონირების მნიშვნელოვანი საკითხები, გააცნოს 

სხვადასხვა სოციალური როლისა და ნორმატული სისტემის ადამიანზე ზემოქმედების 

კანონზომიერებანი. 

 

პროგრამის ამოცანაა განუვითაროს სტუდენტს ინდივიდუალური და ჯგუფური ქცევის 

ანალიზისა და შემეცნების კომპეტენცია, გააცნობიერებინოს ადამიანთა ქცევის 

განმაპირობებელი ფაქტორები, გავლენისა და ლიდერობის უკან არსებული ფსიქოლოგიური 

ფაქტორების ანალიზ უნარი, მიღებული ცოდნის გარღმავების, სამეცნიერო წყაროებთან 

მუშაობის, პრაქტიკულ სიტუაციასთან მისადაგების და დამოუკიდებელ კვლევაში თუ 

პროფესიულ საქმიანობაში გამოყენების უნარები. 

 

პროგრამა ითვალისწინებს თეორიული საფუძვლების, კონკრეტული სტრატეგიების და მათი 

ადექვატური გამოყენების ხერხების ღრმა და სისტემურ შესწავლას. ადამიანის სოციალური 

გარემოს ოპტიმალური ურთიერთქმედების პრინციპების დაუფლებას. 

 

პროგრამა მოწოდებულია მაგისტრს გამოუმუშავოს ახალი, ორიგინალური იდეებით 

პროფესიული  პრობლემის გადაჭრის გზების ძიების, მულტიდისციპლინურ გარემოში 

მოქმედების, კომპლექსური პრობლემების ორიგინალურად გადაწყვეტის დარგის უახლესი 

მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენების უნარები, ჩაუსახოს სტუდენტს რთული და 

არასრული ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის, პროფესიული განვითარების სტრატეგიის 

სტრატეგიულად დაგეგმვის, თვითშემეცნებისა და პროფესიული ზრდის გამოწვევები  

 

პრაქტიკოსი ფსიქოლოგისთვის აუცილებელი კვლევითი, პრაქტიკული და თეორიული 

ბაზისის ფორმირება ხდება პროგრამაში შესაბამისი პროფილის (სასწავლო, კვლევითი, 

პრაქტიკული) სასწავლო კომპონენტიბის არჩევით, განუვითაროს დარგობრივი კვლევის 

დამოუკიდებლად განხორციელებისა და სამეცნიერო ნაშრომის შესრულების კომპეტენცია 

საგანმანათლებლო საფეხურის დონის შესაბამისად  
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პროგრამა აგებულია ECTS პრინციპის საფუძველზე და სტუდენტზე ორიენტირებული 

აკადემიური პროფილის ფორმირების, სასწავლო პრაქტიკული და კვლევითი კომპონენტების 

ერთობლიობას ითვალისწინებს  

მოდული / კოდი სტატუსი / ECTS კრედიტი 
მოდულის / ბლოკის 

აღწერა 

სასწავლო კომპონენტი 

A სავალდებულო 48 
ემსახურება 

სტუდენტის 

კომპეტენციის 

ფორმირებას,  

სპეციალობაში და 

სოციალური 

ფსიქოლოგიისთვის 

ამოსავალი სასწავლო 

კურსების 

სავალდებულოდ, 

ხოლო ცალკეული 

კურსების - არჩევითის 

სტატუსით 

შეთავაზებას, 

სტუდენტის 

ინდივიდუალური 

აკადემიური 

პროფილის 

ფორმირების მიზნით 

B არჩევითი 12 

C ინტერდისცილინარული 12 

პრაქტიკული კომპონენტი D პრაქტიკა სპეციალობაში 12  

კვლევითი კომპონენტი  

E სავალდებულო 12 
კვლევითი 

კომპონენტი მოიცავს 

სტუდენტისთვის 

აუცილებელი დარგის 

კვლევის 

მეთოდოლოგიის 

შესწავლას, 

სტუდენტის 

კვლევითი უნარების 

გაღრმავებას 

მონაცემთა 

სტატისტიკური 

ანალიზის შესწავლასა 

და დასკვნით 

სემესტრში 

F სამაგისტრო ნაშრომი 24 
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სამაგისტრო ნაშრომის 

შესრულებას 

                                                                                     სულ       120 

სამაგისტრო პროგრამის  ყველა  (სასწავლო, პრაქტიკული და კვლევითი) კომპონენტების 

ერთობლიობა, მათი შინაარსის, სწავლისა და სწავლების მეთოდებისა და კრედიტების 

მოცულობის გათვალისწინებით,  უზრუნველყოფს პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის 

შედეგების მიღწევას უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოს მეორე (სამაგისტრო) 

საფეხურის აღმწერის სათანადო დონით.  

პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრი უნდა ფლობდეს თანამედროვე აქტუალურ 

კვლევებზე დაფუძნებულ თეორიულ ცოდნას სოციალური ურთიერთქმედებების 

კომპლექსურ საკითხებზე, ჰქონდეს პრობლემის კომპლექსურად შესწავლის და 

ორიოგინალური გზით გადაჭრის პრაქტიკული კომპეტენცია,  საჭირო ინფორმაციის მოძიების 

და  საკითხისადმი კრიტიკულად მიდგომის უნარი. ასევე მაგისტრს უნდა შეეძლოს დარგის 

კვლევითი მეთოდოლოგიის გამოყენება კვლევითი პროექტისათვის 

 

ა) ცოდნა და გაცნობიერება: 

 

სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტს ჩამოუყალიბდება სფეროს ღრმა და 

სისტემური ცოდნა, რომელიც აძლევს ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების 

საშუალებას, აცნობიერებს ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზებს;  

კერძოდ ექნება თანამედროვე აქტუალურ კლევებზე დაფუძნებული ღრმა და სისტემური 

ცოდნა: 
 სოციალური ჯგუფის სტრუქტურისა და დინამიკის, სოციალურ ჯგუფებში მიმდინარე 

პროცესების კანონზომიერებების და თავისებურებების შესახებ. 

 სოციალური გავლენის ინტერაქციული მოდელის თანაარსებობის, თანააქტივობის, 

რეაქციული წინააღმდეგობის, გადაწყვეტილებაზე ჯგუფის გავლენის შესახებ. 

 უმცირესობისა და უმრავლესობის გავლენის თავისებურებათა, ნორმალიზაციისა და 

ინოვაციის, ობიექტური ნორმის, არჩევანის ნორმის, ორიგინალობის ნორმის; 

უმცირესობის, როგორც ცვლილების ინიციატორის; რეფერენტული ჯგუფის გავლენის 

შესახებ. 

 სოციალური და კროსკულტურული  ფსიქოლოგიის სფეროში თანამედროვე 

კვლევებისა და მიდგომების შესახებ; 
 ჯგუფებისა და ჯგუფთაშორის ურთიერთობათა - ჯგუფების ფორმირების, სტრუქტურის, 

სახეების, ჯგუფის დინამიკის, კომუნიკაციის, კონფლიქტის შესახებ; 

 ფსიქოლოგიური კვლევის დაგეგმვისა და ჩატარების  ძირითადი პრინციპების შესახებ; 

გააცნობიერებს: 
 სოციალური ფსიქოლოგიის კვლევის კომპლექსურ საკითხებს. 

 სოციალური გავლენის ქცევით, ოპერაციულ და  დამოკიდებულებით ასპექტებს. 
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 განწყობის კანონების მოქმედებას და ქცევის სტილის მნიშვნელობას სოციალური 

გავლენის კონტექსტში; 

 სოციალური გარემოს ოპტიმალური ურთიერთქმედების პრობლემების გადაჭრის 

გზებს 

 

 

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

 

პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს უნდა შეეძლოს შეძენილი ცოდნისა და 

უნარების პრაქტიკაში გამოყენება. ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ 

გარემოში მოქმედება; კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების 

ძიება, მათ შორის, კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და 

მიდგომების გამოყენებით; 

 

კერძოდ, კურსდამთავრებული შეძლებს: 
 სოციალური ცხოვრებაში არსებული კომპლექსური სოციალურ-ფსიქოლოგიური 

პრობლემების გამოცნობას, რეალურ სოციალურ სიტუაციათა მოდელირებას; 

 სოციალურ ურთიერთქმედებათა კომპლექსური პრობლემების ოპტიმალური გადაწყვეტის 

შესაძლებლობების დასახვა; 

 მიღებული ცოდნის საზოგადოებრივ ურთიერთობათა მექანიზმების სწორი 

ინტერპრეტაციისთვის გამოყენება; 
 პიროვნებათაშორისი ურთიერთობებში არსებული სოციალურ-ფსიქოლოგიური 

პრობლემების დანახვა, პიროვნებათაშორისი ურთიერთობებში ჯგუფის წევრების სტატუსის 

გამოვლენა;  

 პროფესიული კუთხით და უახლესი მიდგომების გამოყენებით ჯგუფის შიგნით თუ 

ჯგუფთაშორისი კონფლიქტების გადაწყვეტაში ჩართვა 

 .ფარული პრობლემების დანახვას, ფორმულირებასა და მათი გადაწყვეტის გეგმის 

შემუშავებას. 

 პრაქტიკული ხასიათის ფსიქოლოგიური ემპირიული კვლევის დაგეგმვასა და ჩატარებას; 

 საზოგადოებრივად აქტუალური სოციალურ-ფსიქოლოგიური პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და კვლევის სქემის შემუშავებას, შესაბამისი კვლევითი და ანალიტიკური 

სამუშაოების ჩატარებას უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით, (ქცევის) 

ფსიქოლოგიური თავისებურებების, კულტურულ-ისტორიული, ეთნომეტრიული 

განპირობებულობის გამოყენებით შესაბამისი კვლევითი სამუშაოს ჩატარებას 

 

გ) დასკვნის უნარი: 

 

პროგრამის კურსდამთავრებულს გამომშავებული აქვს რთული და არასრული ინფორმაციის 

(მათ შორის, უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის, დასაბუთებული დასკვნების 

ჩამოყალიბების უნარი 

 

კერძოდ სტუდენტს გამოუმუშავდება: 
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 სოციალური ცხოვრებაში არსებული სოციალურ-ფსიქოლოგიური პრობლემების 

გაანალიზება და სათანადო დასკვნების გაკეთება.  
 პიროვნებათაშორისი ურთიერთობებში სოციალურ სტატუსთან დაკავშირებული 

პრობლემების გაანალიზება და სათანადო დასკვნების გაკეთების უნარი. 

 ემპირიული მასალის გაანალიზებისა და განზოგადების საფუძველზე დასაბუთებული 

დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი; 

 მეცნიერულ ცნებათა განსაზღვრების, საჭირო ტერმინებით ოპერირებისა და 

ანალიტიკური მსჯელობის საფუძველზე ჯეროვანი დასკვნის გაკეთების უნარი 

 არსებული კვლევების ანალიზი, რეალურ სიტუაციასთან მისადაგების, პრობლემის 

იდენტიფიცირებისა და დასაბუთებული დასკვნის გამოტანისა და არგუმენტირების 

უნარი 
 სკეპტიკული დამოკიდებულება საეჭვო მოწმობაზე დაფუძნებული, დაუსაბუთებული, 

ზედმეტად რთული და/ან მარტივიმტკიცების მიმართ  

 ინფორმაციის კრიტიკული გააზრების უნარი; 

 ლოგიკური აზროვნების (როგორც ინდუქციური, ისე დედუქციური) გაღრმავება; 

 განზოგადების უნარის გაღრმავება. 

 

 

დ) კომუნიკაციის უნარი: 

 

პროგრამის კურსდამთავრებული გამოიმუშავებს კომპეტენციას, მოახდინოს თავისი 

დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების კომუნიკაცია აკადემიურ თუ 

პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ და უცხოურ ენებზე, აკადემიური პატიოსნების 

სტანდარტებისა და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა 

გათვალისწინებით, 

კერძოდ მაგისტრს შეუძლია 
 კონკრეტული სოციალურ-ფსიქოლოგიური საკითხის შესახებ ინფორმაციის მოძიება, მის 

სტრუქტურირება და აკადემიური თუ ფართო საზოგადოებისათვის მისი წარდგენა ზეპირი თუ 

წერილობითი ფორმით,  

 რაოდენობრივი კვლევის მასალის დამუშავების შედეგების სტრუქტურირებული და 

თანამიმდევრული სახით ჩამოყალიბება როგორც წერილობითი, ისე ზეპირი ფორმით; 

 სხვადასხვა წყაროდან მოპოვებული ინფორმაციის (მეორადი მონაცემების) ანალიზი; 

 წერილობითი ანგარიშის მომზადებისა და ზეპირი წარდგენა; 

 კონკრეტულ პრობლემაზე საკუთარი მოსაზრების წერილობით გადმოცემა;  

 

 ენობრივი კომუნიკაციის კომპეტენცია  

შეუძლია ქართულ და უცხოურ ენებზე კომუნიკაცია როგორც სპეციალისტებთან, ისე 

არასპეციალიტებთან პროფესიულ საკიტხებზე, საკამათო საკითხების არსებობისას 

კომუნიკაციის სწორი ფორმებით წარმართვა 

 

    ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენების კომპეტენცია: 

ინტერნეტ-რესურსების გამოყენების, საინფორმაციო ტექნოლოგიების როგორც 

საკომუნიკაციო და სასწავლო ინსტრუმენტის გამოყენების უნარი;  
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ე) სწავლის უნარი: 

 

სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრმა უნდა შეძლოს სწავლის 

დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება და 

სტრატეგიულად დაგეგმვის მაღალი დონე,  

 

კერძოდ სტუდენტს შეუძლია 
 უწყვეტი განათლების (მთელი ცხოვრების განმავლობაში სწავლის) საჭიროების გაცნობიერება; 

 საკუთარი სწავლის მისწრაფებების განსაზღვრა გარემოს და შესაძლებლობების 

გათვალისწინებით და ცოდნის გაღრმავების სტრატეგიის დამოუკიდებლად ჩამოყალიბება 

 საკუთარი ცოდნის თანამიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება და შემდგომი 

სწავლის საჭიროების გაცნობიერების მიზნით, მომავალი სწავლის სტრატეგიის 

შემუშავება და ცოდნის დამოუკიდებლად გაღრმავება 
 საჭირო ინფორმაციის მოძიებისა და სტრუქტურირების უნარის გამომუშავება;  

 გამოცდილებითი სწავლების მეოხებით პიროვნული ზრდის გამოცდილება. 

 

 

ვ) ღირებულებები: 

 

კურსდამთავრებულს ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება 

და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა შემდეგი გზით: 

 

ახასიათებს  
 პროფესიული კეთილსინდისიერება და პროფესიული კორექტულობა - ფსიქოლოგიური 

კვლევის ეთიკის სტანდარტების დაცვა და მათ დამკვიდრებაში მონაწილეობა; 

 განსხვავებულ ეთიკურ ჯგუფებთან მუშაობა წინასწარი განწყობების გარეშე 

(მიუკერძოებლობა); 
 „თვითდაჯერებულობის ბარიერის“ ფენომენის გაცნობიერება და დაძლევა; 

 კრიტიკის კორექტულად გამოთქმისა და მიღების უნარი; 

 პიროვნული ზრდისა და პერმანენტული თვითგანვითარებისკენ სწრაფვა. 

 პროფესიული კორექტულობა (მეცნიერული ეთიკის სტანდარტების დაცვა). 

 

ცნობს და აღიარებს 

 ადამიანთა ურთიერთობაში კორექტულობის მნიშვნელობას და იღწვის მის 

დასამკვიდრებლად. 
 სხვადასხვა ჯგუფების ღირებულებებსა და ატიტუდებს; 
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BUSINESS ADMINISTRATION 

 
Level of Education                      Master / II 

Language of Instruction                 English                 

Direction                       Business Administration  

Degree                                    Master of Business Administration 

Duration of study                       2 years / 4 academic semesters 

                 120 ECTS / 3000 asctronomic hours 

PREREQUISITES  

For Georgian residents:  

 

 Undergraduate diploma of completion full course of bachelor or equal education 

 United Master Exams  

 

 

Students eligible for enrollment on the program without Unified National Exams 

 

 Students, who have completed bachelor’s or equivalent education in a foreign 

country; 

 Georgian and foreign residents, who have studied abroad at the master programs, 

in higher educational institution, recognized by the respective state. For the 

Georgian citizens, proof of certain period of being abroad is required 

 

All students have to undertake Program Entry Exam and validate English Language peroficiency in 

University 

 

Language Prerequisites 

Persons have to present the internetional certificate for English language proficiency, equal to B2 level 

or above or pass the university exam to define the level of ther English language competence.  

 

The correspondence of the international certificate  is defined according to the following criteria: 

 Cambridge English First (FCE)  

 BEC Vantage  

 IELTS 5-6.5  
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 TOEFL iBT 87-109  

 Michigan ECCE  

 PTE General Level 3 

 

 

The program aims to educate professional managers, with a crucial knowledge of modern business 

challenges and a strong practical and research abilities to use this knowledge into practical work, which 

is oriented to make the Masters’ program graduate highly competitive in the national and international 

labour markets. Moreover, students will analyze best practices for effective leadership and demonstrate 

the ability to lead in organizational situations.  

The program is oriented to give student problem-based knowledge in business. Students will identify 

problems, define objectives, collect and analyze information, evaluate risks to enable qualitative and 

quantitative methods to solve problems. 

The program  gives students possibility to identify his or her own individual academic profile by 

concentrating on subjects of General Business, Economics, Finance, as well as makes students 

compatible in changing environment by providing interdisciplinary courses.  

Practical skills will be developed throughout the program, with help of practice oriented cases and 

subjects and problem-based learning. Students will employ financial decision models to select 

appropriate practical projects for a business enterprise and manage firm’ growth rate through different 

strategic decisions. 

The challenge of the program is to raise student as an effective and competitive, socially responsible 

manager, ready for modern challenges of global business environment.  Moreover, each student will 

understand, analyze, and apply ethical frameworks to corporate social responsibility and decision-

making process. Students will recommend how an organization can operate in an economically, socially 

and environmental sustainable manner. 

 

Program Structure 

 

 Module 
Status / 

ECTS  
Description 

Compulsory Courses Compulsory 60 Courses that form Masters’ key competences   

PROGRAM OBJECTIVES 



120 
 
 

 

Elective Courses Elective  24 
Aims to offer subject specified and/or 

interdisciplinary courses to individualize 

students’ academic profile  

Practical Project 

 
 12 Group project of analizing the company/case 

Master Thesis Compulsory 24 
Written Thesis summaring graduate’s 

independent research 

 

LEARNING OUTCOMES 

Program study courses, considering content, study and teaching methods and credit load ensure 

achievement of study outcomes. Consistent and comprehensive implementation of the objectives of the 

Master’s academic program provides achievement of the learning outcomes in accordance with the 

national qualifications framework, which is equivalent to the level of competence of the second level 

of Higher Education 

 

The program study outcomes consider deep theoretical theoretical knowledge, real-case 

implementations of practical skills and performing scientific research  

 

Graduates of the program are provided with competitiveness for the next step of education and labor 

market  

 

SUBJECT SPECIFIC COMPETENCES 

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING  

Student will know and acknowledge the following: 
 Contemporary approaches and ideas of strategic management; 

 Determination of principles of decision making;  

 The components of conducting a business research;  

 Advanced knowledge of project management and goal-setting methodologies; 

 Business research approaches, models and strategies; 

 Acknowledge important issues for organization development; 

 Deeply understand theory base of organization structure, central elements of organizational culture and 

ethical values 

 Understand the role of corporate social responsibilities; 
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 How to estimate effectiveness of the business and managerial processes; 

 Understand practical implication of traditional and modern theories of leadership  

 

ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE IN PRACTICE 

Student is able to: 
 Apply knowledge and skills to solve business problems. 

 Apply knowledge and skills to identify and solve business problems with high level of 

independence with new methods and approaches; 

 Adapt in a case theoretical knowledge for understanding current changes in the environment, 

choosing strategy, evaluating of the company’s resources, determining of strategic mission and 

implementing strategy; 

 Make a plan for short-term and long-term goals, plan intermediate and long-term project  

 Possess the skills required to work and lead effectively in a team-based environment. Participate 

in a group working and decision making process, figure out new, original ways to solve complex 

problems; 

 Propose possible amendments and recommendations for more efficient models and structure 

for the organization; 

 Use theoretical knowledge about business research, implement research process using the latest 

methods and approaches and solve the problems through the original selection of research 

components and models. 

 Demonstrate a global perspective and an awareness of how cultural differences affect 

businesses. 

 Integrate concepts from various disciplines to identify and develop business strategies. 

 

ABILITY TO MAKE CONCLUSIONS 

Student is able to: 
 Think critically and independently;  

 Set tasks and solve problems;  

 Formulate judgments on the basis of incomplete information ; 

 Evaluate the situation using various methodology; 

 Collect necessary data, interpret and analyze them using methods learnt through the program 

based on relevant arguments;  

 Identify managerial problem, formalize the results and make conclusions based on modern 

managerial practice.  

 

COMMUNICATION ABILITY 

Student is able to  
 Demonstrate professionalism, self-awareness, leadership, and effective communication skills. 

 Participate in the discussions and debates based on his theoretical knowledge; 

 Effectively communicate with specialists and non-specialists, effectively choose the appropriate 

form of information transfer; 

 Communicate within the working group; 
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 Debate with academic or professional community, support his/her opinions and findings with 

professional arguments; 

 Use strategies related to communications, mediation and conflict prevention. 

 

 

 

ABILITY TO LEARN 

Student is able to: 
 Enhance their knowledge using the full range of educational and informational resources 

available 

 Figure out new sources of informational resoruces independently;  

 Effectively work with online and research resources;  

 Plan and manage own learning process, organize time and priorities; 

 

VALUES 

Student is expected to develop the values of: 
 Evaluation his/her values and contribute in establishing new values; 

 Understanding leadership values: ethics, authenticity, etc.;  

 Use techniques to identify, explain, avoid and analyse conflict situations; 

 Acknowledgment of general values of the modern business organization; 

 Acknowledgment the social, legal and civic responsibilities of business.  

GENERAL COMPETENCES 

Teamwork skills - Program graduates have the ability to work in a team, as members or the leaders 

of the team, they can formulate objectives clearly, reach agreements within the team, can coordinate 

their activities and assess the skills and abilities adequately, and are able to manage emergency 

situations and conflicts. 

The ability to adapt to a new environment - Graduates have practical working skills in a 

professional setting, professional subordination / adaptation ability, the ability to learn new 

technologies. 

Ability to work independently - Graduates have time management skills, can meet deadlines and 

work in cooperation; can organize their work-related resources accordingly; plan properly the 

resources associated with the activities; are responsible for the performed work and able to assess 

and criticize it. 

Ability of life-long learning - can fully use study resources in consequence, can manage one’s own 

learning process. Understands the importance of life-long learning. Is an independent learner. 

Understands and specifics of the learning process.  Is able to develop a successful strategic plan for 

learning. 
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პროგრამის  მოცულობა კრედიტებით: 60 კრედიტი /1500 ასტრონომიული საათი/სემესტრში-15 

კრედიტი. 

სწავლის ხანგრძლივობა: 2 წელი, 4 სემესტრი (V-15 ECTS, VI-15 ECTS, VII-15 ECTS, VIII-15 ECTS) 

 

ინგლისური ფილოლოგიის დამატებითი (minor) პროგრამის  მიზანია ხელი შეუწყოს სტუდენტს 

დაეუფლოს  პრაქტიკულ ინგლისურ ენას საერთო ევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოს სტანდარტით 

განსაზღვრულ B 2 დონეზე და  გამოუმუშაოს კითხვის,  მოსმენის, წერის, საუბრის და მოსმენილი 

მასალის აღქმისა და მასზე სათანადო რეაგირების სტრატეგიები ინგლისური ენის 

სხვადასხვა  მასალაზე; წარმოდგენა შეუქმნას  ინგლისური ლიტერატურის ისტორიის (შუა 

საუკუნეებიდან დღემდე) განვითარების  უმნიშვნელოვანესი ტენდენციების შესახებ, გაააცნოს ცბობილ 

ინგლისელ მწერალთა და დრამატურგთა შემოქმედება და მხატვრული ნაწარმოებები, გამოუმუშავოს 

მათი შეფასების, მხატვრული ანალიზის და გარჩევის უნარ-ჩვევები. 

 

ინგლისური ფილოლოგიის დამატებითი (minor) პროგრამის  სასწავლო კომპონენტების ( 

სავალდებულო და არჩევითი სასწავლო კურსების)  შინაარსი, სწავლის და სწავლების მეთოდებისა და 

კრედიტების მოცულობის გათვალისწინებით, უზრუნველყოფენ ამ კომპონენტით დასახული სწავლის 

შედეგების მიღწევას. 

 

ცოდნა და გაცნობიერება 

სტუდენტი ფლობს ინგლისურ ენას B2 დონეზე.  

აქვს  ზოგადი ლექსიკის მდიდარი მარაგი; გააჩნია გარკვეული ცოდნა ინგლისური ენის მორფოლოგიის, 

სინტაქსისის და სემანტიკის დარგში; იცნობს რთულ გრამატიკულ კონსტრუქციებს; იცის საუბრის 

წარმოების ტექნიკა; იცნობს სხვადასხვა დარგის ტექსტებს და მათთან მუშაობის მეთოდებს; 
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გაღრმავებული აქვს საქმიანი სფეროს ლექსიკა და იცის საქმიანი წერილების შედგენა და  წერილობითი 

კომუნიკაციის წარმოების ხერხები; იცნობს აუდირების მეთოდებს. 

იცის ინგლისური ლიტერატურის ისტორიის საკითხები შუა საუკუნის პერიოდიდან 

თანამედროვეობამდე; იცის ამ პერიოდების ლიტერატურული მიმდინარეობები და იცნობს  

წარმომადგენლებს;  აცნობიერებს ინგლისელი მწერლების ნაწარმოებთა პოეტიკას, რომელთაც 

განსაზღვრეს მთელი ლიტერატურული ეპოქების სპეციფიკა და შინაარსი.  

 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  

სტუდენტი ფლობს სასაუბრო ლექსიკის ყველა ძირითად ასპექტს: კითხვის, წერის, მოსმენისა და 

საუბრის უნარებს B 2 დონეზე.  

საუბარი:  სტუდენტს შეუძლია ისაუბროს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო თემებზე (მუსიკა, მედია, 

ქალაქები, მეცნიერება, ბიზნესი და რეკლამირება); შეუძლია საკუთარი მოსაზრების გამოხატვა 

განვლილი ლექსიკური მასალის გამოყენებით, მონაცემთა სინთეზი; დისკუსიაში, კამათში, პრობლემის 

გადაჭრაში მონაწილეობა ყველა სასაუბრო ნორმების დაცვით და საკუთარი არგუმენტების მოყვანა.  

კითხვა: შეუძლია B2  დონის შესაბამისი  ინფორმაციული, სამეცნიერო თუ მხატვრული  ტექსტების 

წაკითხვა, შინაარსის გაგება, წაკითხულის ანალიზი, დასკვნების გამოტანა და მიღებული მონაცემების 

სინთეზი.   

წერა: ჩამოყალიბებული აქვს წერითი უნარ–ჩვევები და შეუძლია პრაქტიკაში გამოიყენოს მიღებული 

ცოდნა: მართლწერის წესები, ესეს, თხზულების, დოკუმენტის ან საქმიანი წერილის შედგენის ნორმები; 

შეუძლია ორთოგრაფიულად, გრამატიკულად და აზრობრივად სწორად შეადგინოს ნებისმიერი სახის 

წერილობითი ტექსტი მდიდარი ზოგადი ლექსიკის გამოყენებით. 

მოსმენა: შეუძლია რთული ავთენტური აუდიო მასალის  მოსმენა და აღქმა, უცხოელ თანამოსაუბრეთა 

მეტყველების გაგება და სწორი რეაგირება; ინფორმაციის განზოგადება და/ან დაკონკრეტება; 

ჩანაფიქრის და ქვეტექსტების ამოცნობა; სტილის, ინტონაციის და განწყობის განსაზღვრა. 

სტუდენტს შეუძლია გაარჩიოს და გადმოსცეს ტექსტის შინაარსი; დააფიქსიროს საკუთარი 

დამოკიდებულება, დაწეროს მოკლე მიმოხილვა; გამოიყენოს მიღებული თეორიული ცოდნა 

მხატვრული ტექსტის დედანში ადექვატური აღქმა-გააზრებისა და ანალიზისათვის.   

შეუძლია იმსჯელოს ნაწარმოებებში მოცემულ პრობლემატიკაზე; გადმოსცეს ნაწარმოებების შინაარსი 

და ავტორების მოკლე ბიოგრაფია; გაანალიზოს ლიტერატურული და სოციალურ-კულტურული 

მოვლენები ინგლისური ლიტერატურის  ისტორიის საკითხებში შუა საუკუნებიდან დღემდე. 

 

დასკვნის უნარი  

შეუძლია პრობლემების  გაანალიზება და სათანადო დასკვნების გაკეთება; სტუდენტს განვითარებული 

აქვს ახალი და გამოყენებული მონაცემებისა და სიტუაციების ანალიზის და დასკვნის გამოტანის უნარი; 

მას შეუძლია შეაჯამოს და შეაფასოს მისაღები და მიღებული შედეგები;  ენობრივი თეორიული მასალის 

წაკითხვისას სტუდენტს შეუძლია შესასწავლ საკითხებთან დაკავშირებული სამეცნიერო 

ლიტერატურის კრიტიკული ანალიზი, ენის საკითხებზე დისკუსიის წარმოება. 

 

კომუნიკაციის უნარი  



125 
 
 

 

სტუდენტს შეუძლია სხვა კულტურის წარმომადგენელს გაუზიაროს საკუთარი მოსაზრებები და 

აზრები და დაამყაროს კომუნიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე;  წარმართოს დიალოგი 

განსხვავებული სიტუაციების ირგვლივ, მიიღოს მონაწილეობა დებატებში და დისკუსიაში. სტუდენტს 

შეუძლია გრამატიკულად გამართული წინადადების აგება, შეუფერხებელი მეტყველება ქართულ და 

ინგლისურ ენაზე. სტუდენტს შეუძლია  ინფორმაციის გადაცემა  ზეპირი და წერილობითი ფორმით, 

საკითხისადმი საკუთარი დამოკიდებულების წარდგენა, დისკუსიებში მონაწილეობა,  კითხვა-პასუხის 

რეჟიმში მუშაობა. შეუძლია ინგლისური ფილოლოგიის საკითხებზე  წერილობითი ანგარიშის და 

პრეზენტაციის მომზადება საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით და წარდგენა 

არასპეციალისტებთან. 

 

 

სწავლის უნარი  

სტუდენტს შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, 

შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა, კერძოდ,  გააზრებული აქვს სწავლისა და განვითარების 

მიმართულებით ცოდნის მუდმივად გაღრმავების აუცილებლობა, როგორც  პროფესიაში წარმატების 

პირობა.  

 

ღირებულებები  

სტუდენტი მონაწილეობს ღირებულებების ფორმირების პროცესში  და ისწრაფვის მათ 

დასამკვიდრებლად, რაც გამოიხატება შემდეგში: სტუდენტს გამომუშვებული აქვს პატივისცემის 

გრძნობა უცხო ქვეყნის კულტურის, ტრადიციების, კანონების და წეს–ჩვეულებების მიმართ. 

აცნობიერებს უცხო ქვეყნის ღირებულებებს და გამოიყენებს მათ კულტურათაშორისი კომუნიკაციის 

საწარმოებლად. 

შეუძლია კულტურათა დიალოგში ჩართვა ინგლისურენოვანი ინფორმაციის მიღების და ამოკრეფის 

პროცესში, შეფასებების გამოთქმა, საკუთარ კულტურულ გამოცდილებასა თუ გარემოსთან 

პარალელების გავლება.  
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ფინანსების და ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტებისთვის 

 

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60 კრედიტი /1500 ასტრონომიულისაათი 

სწავლის ხანგრძლივობა: 3 წელი, 6სემესტრი  (III-5 ECTS, IV-5 ECTS, V-10 ECTS, VI-10 ECTS, VII-15 

ECTS-VIII-15 ECTS) 

შენიშვნა /დამატებით minor პროგრამა შემუშავებულია ფინანსების და ტურიზმის საბაკალავრო 

პროგრამების სტუდენტებისთვის/.   

 

დამატებითი სპეციალობის მიზანია კურსდამთავრებულს მისცეს ფართო ცოდნა მენეჯმენტის 

თეორიებისა და პრინციპების შესახებ, რაც საშუალებას მისცემს მათ ჩამოყალიბდნენ თანამედროვე 

მენეჯერებად,  რომლებიც შეძლებენ ბიზნეს-პროცესების კრიტიკულ გააზრებას  და რომლებსაც 

საფუძვლიანად ექნებათ შესწავლილი ბიზნეს საქმიანობის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები,  

პროფესიული და აკადემიური კარიერისათვის აუცილებელი ცოდნა და უნარ-ჩვევები; მათ შეეძლებათ 

ბიზნეს-სექტორში პირადი ინიციატივების გამოვლენა, სახელმწიფო, სამეწარმეო და არაკომერციული 

სუბიექტების, საერთაშორისო ორგანიზაციების მმართველობით სტრუქტურებში დასაქმება.  

დამატებითი პროგრამის ფარგლებში სტუდენტები დაეუფლებიან მენეჯმენტის თეორიულ 

საფუძვლებს, მიღებენ აუცილებელ და საკმარის ცოდნას მარკეტინგში, პროექტის მენეჯმენტში, 

ოპერაციულ და სტრატეგიულ მენეჯმენტსა და მენეჯმენტის ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში. 

მენეჯმენტის დამატებითი სპეციალობის ამოცანაა გამოუმუშავოს სტუდენტს  მენეჯმენტის 

პრაქტიკული უნარი, დამოუკიდებლად საქმიანობის გაძღოლის ჩვევები.   

 

კურსდამთავრებული შეიძენს დარგის სპეციალისტის მაღალკვალიფიციური სტანდარტების 

მისაღწევად აუცილებელ დარგობრივ და ზოგად კომპეტენციებს, რომლებიც წარმოადგენს ცოდნის, 

უნარ–ჩვევების, ღირებულებებისა და ვალდებულებების ერთობლიობას. 

დამატებითი სპეციალობის სასწავლო კურსები განკუთვნილია სასწავლო ეროვნულ უნივერსიტეტ სეუს 

ფსიქოლოგიის, ჟურნალისტიკის და ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამების 

სტუდენტებისთვის. პროგრამის დასრულების შესახებ ინფორმაცია აისახება დიპლომსა და  დიპლომის 

დანართში.  

 

ცოდნა და გაცნობიერება 

სტუდენტს გააჩნია: 

 მენეჯმენტის თანამედროვე კონცეფციების ცოდნა; 
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 საწარმოს შრომითი რესურსების ეფექტიანი გამოყენების, ფასეულობათა ჯაჭვის ფორმირების,  

ბიზნეს-ოპერაციების, საწარმოო ფუნქციების შეფასებისა და ოპტიმიზაციის მეთოდების ცოდნა; 

სტუდენტი აცნობიერებს: 

 ორგანიზაციის ფუნქციონირებისა და მისი გარემოსთან ურთიერთქმედების კრიტიკული 

ანალიზის აუცილებლობას; 

 თანამედროვე კომუნიკაციების როლს მენეჯმენტში; 

 მენეჯერული თვისებებისა და ხელმძღვანელობის საკუთარი (ინდივიდუალური) სტილის 

გამომუშავების აუცილებლობას მეურნეობის ცალკეული დარგების მართვის სპეციფიკის 

გათვალისწინებით. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

სტუდენტს შეუძლია: 

 მმართველობითი გადაწყვეტილების მიღება, კონფლიქტების მართვა, საშტატო განრიგის 

შედგენა, პერსონალის მოტივირება, ახალი პროდუქციის (მომსახურების) შემუშავება და 

წარმოების, მატერიალური და არამატერიალური ნაკადების დაგეგმვა;  

 სამუშაოთა ორგანიზების საპროექტო სისტემის გამოყენება, საწარმოს წინაშე წამოჭრილი 

რისკების შეფასება, ორგანიზაციის მიზნების განსაზღვრა და სისტემური დაპროექტება, 

მენეჯმენტის ოპერაციული სისტემის სრულყოფა და ღონისძიებათა სოციალურ-ეკონომიკური 

ეფექტიანობის შეფასება; 

 

დასკვნის უნარი  

სტუდენტს შეუძლია: 

 მმართველობით საქმიანობაში რაციონალური და ადეკვატური გადაწყვეტილებების მიღება; 

 ბიზნესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ახალი და კონკრეტული     მონაცემების და/ან 

სიტუაციების  დამოუკიდებელი ანალიზის საფუძველზე სათანადო  დასკვნების გაკეთება. 

 პრობლემის გადასაწყვეტად სიტუაციის შესაბამისი ალტერნატიული გზების მოძიება, მათ 

შორის ოპტიმალურის შერჩევა და მიღებული გადაწყვეტილებების დასაბუთება. 

 

კომუნიკაციის უნარი 

 ფლობს კომპანიაში არსებული პრობლემების გადაწყვეტის შესახებ საკუთარი მოსაზრებების 

წერილობით ფორმაში  მომზადებისა და მისი ვერბალური ფორმით სპეციალისტებისთვის და 

არასპეციალისტებისთვის  გადაცემის უნარს; 

 შეუძლია მონაცემთა ბაზების  გამოყენებით არსებული ინფორმაციის გაანალიზება; 

 საჭიროების შემთხვევებში შეუძლია თანამედროვე კომპიუტერული ტექნოლოგიების 

გამოყენებით საწარმოს დისტანციური მართვა; 

 შეუძლია კომუნიკაცია დარგის სპეციალისტებთან (და არა სპეციალისტებთან) ზოგადი და 

პროფესიული ეთიკის ნორმების დაცვით; 

 შეუძლია ბიზნესის სფეროში არსებული შესაბამისი საინფორმაციო მასალების (თეორიული, 

სტატისტიკური) გამოყენებით კონკრეტულ საკითხზე რეფერატული ხასიათის ნაშრომის 

მომზადება და პრეზეტაცია.   
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სწავლის უნარი 

 შეუძლია მენეჯმენტის სფეროში კარიერული წინსვლისათვის აუცილებელი სწავლის 

საჭიროებების დამოუკიდებლად განსაზღვრა; 

  შეუძლია ცოდნის რეგულარულად  განახლება  დარგობრივი ლიტერატურის კითხვით და 

მენეჯმენტის თეორიასა და პრაქტიკაში სიახლეების მიდევნების გზით;  

 შეუძლია დამოუკიდებლად მოიძიოს საჭირო ინფორმაცია სპეციალური ლიტერატურის 

მეშვეობით და ინტერნეტის გამოყენებით; გამოკვეთოს საკუთარი პროფესიული ინტერესები. 

 

ღირებულებები 

 გაცნობიერებული აქვს მენეჯმენტის სფეროში მოქმედი აუცილებელი ზოგადი და 

პროფესიული ღირებულები;  

 პატივს სცემს პროფესიული ეთიკას და განუხრელად იცავს მას; 

 ცდილობს ახალი ღირებულებების დაამკვიდრებას, რომელიც შეესაბამება სამოქალაქო 

საზოგადოების სოციალურ-ეთიკურ მოთხოვნებსა და ზნეობრივ პრინციპებს. 
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ფსიქოლოგიის, ჟურნალისტიკის და ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამების 

სტუდენტებისთვის 

 

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60 კრედიტი /1500 ასტრონომიულისაათი 

სწავლის ხანგრძლივობა: 3 წელი, 6 სემესტრი  (III-5 ECTS, IV-5 ECTS, V-10 ECTS, VI-10 ECTS, VII-15 

ECTS-VIII-15 ECTS) 

შენიშვნა /დამატებით minor პროგრამა შემუშავებულია ფსიქოლოგიის, ჟურნალისტიკის და 

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტებისთვის/.   

დამატებითი სპეციალობის მიზანია კურსდამთავრებულს მისცეს ფართო ცოდნა მიკროეკონომიკის, 

ბიზნესის, ბუღალტრული აღრიცხვის მენეჯმენტის თეორიებისა და პრინციპების შესახებ, რაც 

საშუალებას მისცემს მათ ჩამოყალიბდნენ თანამედროვე მენეჯერებად,  რომლებიც შეძლებენ ბიზნეს-

პროცესების კრიტიკულ გააზრებას  და რომლებსაც საფუძვლიანად ექნებათ შესწავლილი ბიზნეს 

საქმიანობის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები,  პროფესიული და აკადემიური კარიერისათვის 

აუცილებელი ცოდნა და უნარ-ჩვევები; მათ შეეძლებათ ბიზნეს-სექტორში პირადი ინიციატივების 

გამოვლენა, სახელმწიფო, სამეწარმეო და არაკომერციული სუბიექტების, საერთაშორისო 

ორგანიზაციების მმართველობით სტრუქტურებში დასაქმება.  პროგრამის ფარგლებში სტუდენტები 

დაეუფლებიან მენეჯმენტის თეორიულ საფუძვლებს, მიღებენ აუცილებელ და საკმარის ცოდნას 

მარკეტინგში, პროექტის მენეჯმენტში, ოპერაციულ და სტრატეგიულ მენეჯმენტსა და მენეჯმენტის 

ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში. მენეჯმენტის დამატებითი სპეციალობის ამოცანაა გამოუმუშავოს 

სტუდენტს  მენეჯმენტის პრაქტიკული უნარი, დამოუკიდებლად საქმიანობის გაძღოლის ჩვევები.  

კურსდამთავრებული შეიძენს დარგის სპეციალისტის მაღალკვალიფიციური სტანდარტების 

მისაღწევად აუცილებელ დარგობრივ და ზოგად კომპეტენციებს, რომლებიც წარმოადგენს ცოდნის, 

უნარ–ჩვევების, ღირებულებებისა და ვალდებულებების ერთობლიობას. 

დამატებითი სპეციალობის სასწავლო კურსები განკუთვნილია სასწავლო ეროვნულ უნივერსიტეტ სეუს 

ფსიქოლოგიის, ჟურნალისტიკის და ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამების 

სტუდენტებისთვის. პროგრამის დასრულების შესახებ ინფორმაცია აისახება დიპლომსა და  დიპლომის 

დანართში.  

 
 
 
ცოდნა და გაცნობიერება 
სტუდენტს გააჩნია: 

 მიკროეკონომიკის, ბიზნესის, აღრიცხვის, მენეჯმენტის თანამედროვე კონცეფციების ცოდნა; 
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 საწარმოს შრომითი რესურსების ეფექტიანი გამოყენების, ფასეულობათა ჯაჭვის ფორმირების,  

ბიზნეს-ოპერაციების, საწარმოო ფუნქციების შეფასებისა და ოპტიმიზაციის მეთოდების ცოდნა; 

სტუდენტი აცნობიერებს: 

 ორგანიზაციის ფუნქციონირებისა და მისი გარემოსთან ურთიერთქმედების კრიტიკული 

ანალიზის აუცილებლობას; 

 თანამედროვე კომუნიკაციების როლს მენეჯმენტში; 

 მენეჯერული თვისებებისა და ხელმძღვანელობის საკუთარი (ინდივიდუალური) სტილის 

გამომუშავების აუცილებლობას მეურნეობის ცალკეული დარგების მართვის სპეციფიკის 

გათვალისწინებით. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 
სტუდენტს შეუძლია: 

 მმართველობითი გადაწყვეტილების მიღება, კონფლიქტების მართვა, საშტატო განრიგის 

შედგენა, პერსონალის მოტივირება, ახალი პროდუქციის (მომსახურების) შემუშავება და 

წარმოების, მატერიალური და არამატერიალური ნაკადების დაგეგმვა;  

 წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად სამუშაოთა ორგანიზების საპროექტო 

სისტემის გამოყენება, საწარმოს წინაშე წამოჭრილი რისკების შეფასება, ორგანიზაციის 

მიზნების განსაზღვრა და სისტემური დაპროექტება; 

 ზოგიერთი გამორცეული მეთოდის გამოყენებით მენეჯმენტის ოპერაციული სისტემის 

სრულყოფა და ღონისძიებათა სოციალურ-ეკონომიკური ეფექტიანობის შეფასება. 

 

დასკვნის უნარი  
სტუდენტს შეუძლია: 

 მმართველობით საქმიანობაში რაციონალური და ადეკვატური გადაწყვეტილებების მიღება; 

 ბიზნესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ახალი და კონკრეტული     მონაცემების და/ან 

სიტუაციების  დამოუკიდებელი ანალიზის საფუძველზე სათანადო  დასკვნების გაკეთება; 

 პრობლემის გადასაწყვეტად სიტუაციის შესაბამისი ალტერნატიული გზების მოძიება, მათ 

შორის ოპტიმალურის შერჩევა და მიღებული გადაწყვეტილებების დასაბუთება. 

 
კომუნიკაციის უნარი 

 ფლობს კომპანიაში არსებული პრობლემების გადაწყვეტის შესახებ საკუთარი მოსაზრებების 

წერილობით ფორმაში  მომზადებისა და მისი ვერბალური ფორმით სპეციალისტებისთვის და 

არასპეციალისტებისთვის  გადაცემის უნარს; 

 შეუძლია მონაცემთა ბაზების  გამოყენებით არსებული ინფორმაციის გაანალიზება; 

 საჭიროების შემთხვევებში შეუძლია თანამედროვე კომპიუტერული ტექნოლოგიების 

გამოყენებით საწარმოს დისტანციური მართვა; 

 შეუძლია კომუნიკაცია დარგის სპეციალისტებთან და არა სპეციალისტებთან ზოგადი და 

პროფესიული ეთიკის ნორმების დაცვით; 

 შეუძლია ბიზნესის სფეროში არსებული შესაბამისი საინფორმაციო მასალების (თეორიული, 

სტატისტიკური) გამოყენებით კონკრეტულ საკითხზე რეფერატული ხასიათის ნაშრომის 

მომზადება და პრეზეტაცია.   

სწავლის უნარი 
 შეუძლია მენეჯმენტის სფეროში კარიერული წინსვლისათვის აუცილებელი სწავლის 

საჭიროებების დამოუკიდებლად განსაზღვრა; 

 შეუძლია ცოდნის რეგულარულად  განახლება  დარგობრივი ლიტერატურის კითხვით და 

მენეჯმენტის თეორიასა და პრაქტიკაში სიახლეების მიდევნების გზით;  
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 შეუძლია დამოუკიდებლად მოიძიოს საჭირო ინფორმაცია სპეციალური ლიტერატურის 

მეშვეობით და ინტერნეტის გამოყენებით; გამოკვეთოს საკუთარი პროფესიული ინტერესები. 

 
ღირებულებები 

 გაცნობიერებული აქვს მენეჯმენტის სფეროში მოქმედი აუცილებელი ზოგადი და 

პროფესიული ღირებულები;  

 პატივს სცემს პროფესიული ეთიკას და განუხრელად იცავს მას; 

 ცდილობს ახალი ღირებულებების დაამკვიდრებას, რომელიც შეესაბამება სამოქალაქო 

საზოგადოების სოციალურ-ეთიკურ მოთხოვნებსა და ზნეობრივ პრინციპებს. 
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ფსიქოლოგიის, ჟურნალისტიკის და ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამების 

სტუდენტებისთვის 

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60 კრედიტი /1500 ასტრონომიულისაათი 

სწავლის ხანგრძლივობა: 3 წელი, 6 სემესტრი  (III-5 ECTS, IV-5 ECTS, V-10 ECTS, VI-10 ECTS, VII-15 

ECTS-VIII-15 ECTS) 

შენიშვნა /დამატებით minor პროგრამა შემუშავებულია ფსიქოლოგიის, ჟურნალისტიკის და 

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტებისთვის/.   

პროგრამის ხელმღვანელები: ასოცირებული პროფესორი გოჩა თუთბერიძე 

დამატებითი სპეციალობის მიზანია კურსდამთავრებულს მისცეს ფინანსების სფეროს ფართო ცოდნა. 

გამოუმუშაოს საფინანსო სფეროში მოკლევადიანი და გრძელვადიანი გადაწყვეტილებების მიღების  და 

საბაზრო რისკების შეფასების, ფინანსური ინფორმაციის თავმოყრის, ანალიზის, ანგარიშების 

მომზადებისა  და წარდგენის უნარი; განუვითაროს საბუღალტრო, ფინანსური და მმართველობითი  

აღრიცხვის სისტემების გამოყენების, ბიუჯეტის მომზადების, ორგანიზაციის  წინაშე მდგარი 

პრობლემების  დიაგნოსტირების და  მის გადასაჭრელად შესაბამისი მეთოდების გამოყენების, 

ფინანსების სფეროში არგუმენტირებული  დასკვნის  გაკეთების, თვითრეალიზაციის,  შინაგანი  

მოტივაციის,  დაგეგმვის  და  ორგანიზაციული  საქმიანობის  რესურსების  ოპტიმალური გამოყენების 

უნარი. ფინანსების დამატებითი სპეციალობის ამოცანაა გამოუმუშავოს სტუდენტს ფინანსური 

მენეჯმენტის პრაქტიკული უნარი, დამოუკიდებლად საქმიანობის გაძღოლის ჩვევები, რათა მათ 

შესძლონ მაღალ კონკურენტულ პირობებში მუშაობა ნებისმიერ საფინანსო სტრუქტურაში, როგორც 

ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთაც.  

 

კურსდამთავრებული შეიძენს ფინანსების დარგის სპეციალისტის მაღალკვალიფიციური 

სტანდარტების მისაღწევად აუცილებელ დარგობრივ და ზოგად კომპეტენციებს, რომლებიც 

წარმოადგენს ცოდნის, უნარ–ჩვევების, ღირებულებებისა და ვალდებულებების ერთობლიობას. 

დამატებითი სპეციალობის სასწავლო კურსები განკუთვნილია სასწავლო ეროვნული უნივერსიტეტის 

ნებისმიერი საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისათვის. პროგრამის დასრულების შესახებ 

ინფორმაცია აისახება დიპლომსა და  დიპლომის დანართში.  

 
ცოდნა და გაცნობიერება 
აქვს ფინანსების სფეროს ფართო ცოდნა. გააჩნია ფინანსების, ფინანსური ინსტიტუტებისა და ბაზრების, 

საგადასახადო და საბუღალტრო   აღრიცხვის ცოდნა. აცნობიერებს ბიზნესის ადმინისტრირებისა და 

ფინანსების სფეროს ურთიერთკავშირს. შეუძლია კომპლექსური პრობლემების იდენტიფიცირება და 

მათი გადაჭრისათვის სათანადო ცოდნის და პროფესიული სხვა უნარების გამოყენება;  

არგუმენტირებული დასკვნის გაკეთება, თვითრეალიზაცია,  შინაგანი მოტივაცია, დაგეგმვის  და  

ორგანიზაციული საქმიანობის რესურსების ოპტიმალური გამოყენება. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 
შეუძლია საფინანსო სფეროში მოკლევადიანი და გრძელვადიანი გადაწყვეტილებების მიღება და  

საბაზრო  რისკების შეფასება; ფინანსური დოკუმენტების ინტერპრეტაცია, ფინანსური ინფორმაციის 
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თავმოყრა, ანალიზი, ანგარიშების მომზადება და წარდგენა; საბუღალტრო, ფინანსური და 

მმართველობითი აღრიცხვის სისტემების გამოყენება, ბიუჯეტის მომზადება, ორგანიზაციის წინაშე 

მდგარი პრობლემების დიაგნოსტირება და მის გადასაჭრელად შესაბამისი მეთოდების გამოყენება; 

დამოუკიდებლად ოფიციალური მონაცემების, სიტუაციების ანალიზი თეორიული ცოდნის  და ბიზნეს 

სფეროსათვის  შესაბამისი კვლევის ეკონომიკური მეთოდების გამოყენება;  საერთაშორისო 

სტანდარტებზე საფინანსო და სამეურნეო საქმიანობის შეფასების საფუძველზე ასახოს აღრიცხვის  

მონაცემები, შეადგინოს ფინანსური ანგარიშგების ფორმები და მოახდინოს მათი ანალიტიკური 

დამუშავება, დასკვნითი ნაწილიდან საუკეთესო ვარიანტის დასაბუთებული შერჩევა და წარდგენა 

ადრესატისათვის სწორი მმართველობითი გადაწყვეტილების მისაღებად. 

 
დასკვნის უნარი  
შეუძლია სამეურნეო სუბიექტის ეკონომიკური პოტენციალის გამოკვეთა და დახასიათება, ფინანსური, 

საბიუჯეტო, საგადასახადო სისტემების მოდელების აგება, მათი შეჯერება-შეთანაწყობის საფუძველზე 

სწორი და აუცილებელი დასკვნების გაკეთება; ფინანსური მენეჯმენტის მრავალპლანიანი ამოცანების 

ყოველმხრივი შეფასების, სამეურნეო-საფინანსო საქმიანობაზე ფინანსურ-ანალიტიკური კვლევების 

ჩატარების შედეგად გაკეთებული ლოგიკური დასკვნების საფუძველზე სწორი გადაწყვეტილების 

მიღება. 

 
კომუნიკაციის უნარი 
შეუძლია ფინანსების სფეროში არსებული პრობლემების შესახებ საკუთარი იდეებისა და მოსაზრებების 

წარმოდგენა როგორც ზეპირი, ისე წერილობითი ფორმით; შეუძლია საკონფერენციო  მოხსენებების- 

თემების, რეფერატის  მომზადება  და  პრეზენტაცია; გააჩნია ფინანსური საქმიანობისათვის  შესაბამისი 

საინფორმაციო ბაზებისა და პროგრამების გამოყენების უნარი; აქვს უნარი კომუნიკაციისას გამოიყენოს 

დარგისთვის სპეციფიკური ლექსიკა და ტერმინები, დაინტერესებულ პირებს მიაწოდოს სათანადო 

ინფორმაცია, მონაწილეობა მიიღოს დისკუსიებში. 

 

სწავლის უნარი 

შეუძლია ფინანსების სფეროში კარიერული წინსვლისათვის აუცილებელი სწავლის საჭიროებების 

დამოუკიდებლად განსაზღვრა. შეუძლია ცოდნის რეგულარულად  განახლება  დარგობრივი 

ლიტერატურის კითხვით და ფინანსების თეორიასა და პრაქტიკაში სიახლეების მიდევნების გზით; 

შეუძლია დამოუკიდებლად მოიძიოს საჭირო ინფორმაცია სპეციალური ლიტერატურის მეშვეობით 

და ინტერნეტის გამოყენებით; გამოკვეთოს საკუთარი პროფესიული ინტერესები 

 

ღირებულებები 

იცავს ფინანსური საქმიანობისათვის დაწესებულ ეთიკურ ნორმებს და უფრთხილდება  პროფესიულ 

ღირებულებებს; ნებისმიერ სიტუაციაში საქმისა და კოლეგებისადმი რჩება კეთილსინდისიერი, 

პუნქტუა 
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მენეჯმენტის და ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტებისთვის 

 

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60 კრედიტი /1500 ასტრონომიული საათი 

სწავლის ხანგრძლივობა: 3 წელი, 6 სემესტრი  (III-5 ECTS, IV-5 ECTS, V-10 ECTS, VI-10 ECTS, VII-15 

ECTS-VIII-15 ECTS) 

შენიშვნა /დამატებით minor პროგრამა შემუშავებულია მენეჯმენტის და ტურიზმის საბაკალავრო 

პროგრამების სტუდენტებისთვის/.   

 

დამატებითი სპეციალობის მიზანია კურსდამთავრებულს მისცეს ფინანსების სფეროს ფართო ცოდნა. 

გამოუმუშაოს საფინანსო სფეროში მოკლევადიანი და გრძელვადიანი გადაწყვეტილებების მიღების  და 

საბაზრო რისკების შეფასების, ფინანსური ინფორმაციის თავმოყრის, ანალიზის, ანგარიშების 

მომზადებისა  და წარდგენის უნარი; განუვითაროს საბუღალტრო, ფინანსური და მმართველობითი  

აღრიცხვის სისტემების გამოყენების, ბიუჯეტის მომზადების, ორგანიზაციის  წინაშე მდგარი 

პრობლემების  დიაგნოსტირების და  მის გადასაჭრელად შესაბამისი მეთოდების გამოყენების, 

ფინანსების სფეროში არგუმენტირებული  დასკვნის  გაკეთების, თვითრეალიზაციის,  შინაგანი  

მოტივაციის,  დაგეგმვის  და  ორგანიზაციული  საქმიანობის  რესურსების  ოპტიმალური გამოყენების 

უნარი. ფინანსების დამატებითი სპეციალობის ამოცანაა გამოუმუშავოს სტუდენტს ფინანსური 

მენეჯმენტის პრაქტიკული უნარი, დამოუკიდებლად საქმიანობის გაძღოლის ჩვევები, რათა მათ 

შეძლონ მაღალ კონკურენტულ პირობებში მუშაობა ნებისმიერ საფინანსო სტრუქტურაში, როგორც 

ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთაც.  

 

 

კურსდამთავრებული შეიძენს ფინანსების დარგის სპეციალისტის მაღალკვალიფიციური 

სტანდარტების მისაღწევად აუცილებელ დარგობრივ და ზოგად კომპეტენციებს, რომლებიც 

წარმოადგენს ცოდნის, უნარ–ჩვევების, ღირებულებებისა და ვალდებულებების ერთობლიობას. 

დამატებითი სპეციალობის სასწავლო კურსები განკუთვნილია სასწავლო ეროვნული უნივერსიტეტის 

ნებისმიერი საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისათვის. პროგრამის დასრულების შესახებ 

ინფორმაცია აისახება დიპლომსა და  დიპლომის დანართში.  

 

ცოდნა და გაცნობიერება 

აქვს ფინანსების სფეროს ფართო ცოდნა. გააჩნია ფინანსების, ფინანსური ინსტიტუტებისა და ბაზრების, 

საგადასახადო და ფინანსური   აღრიცხვის ცოდნა. აცნობიერებს ბიზნესის ადმინისტრირებისა და 

ფინანსების სფეროს ურთიერთკავშირს. შეუძლია კომპლექსური პრობლემების იდენტიფიცირება და 

მათი გადაჭრისათვის სათანადო ცოდნის და პროფესიული სხვა უნარების გამოყენება;  

არგუმენტირებული დასკვნის გაკეთება, თვითრეალიზაცია,  შინაგანი მოტივაცია, დაგეგმვის  და  

ორგანიზაციული საქმიანობის რესურსების ოპტიმალური გამოყენება. 
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ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

შეუძლია საფინანსო სფეროში მოკლევადიანი და გრძელვადიანი გადაწყვეტილებების მიღება და  

საბაზრო  რისკების შეფასება; ფინანსური დოკუმენტების ინტერპრეტაცია, ფინანსური ინფორმაციის 

თავმოყრა, ანალიზი, ანგარიშების მომზადება და წარდგენა; საბუღალტრო და  ფინანსური აღრიცხვის 

სისტემების გამოყენება, ბიუჯეტის მომზადება, ორგანიზაციის წინაშე მდგარი პრობლემების 

დიაგნოსტირება და მის გადასაჭრელად შესაბამისი მეთოდების გამოყენება; ფინანსური ანგარიშგების 

ფორმების შედგენა და მათი ანალიტიკური დამუშავება. 

 

დასკვნის უნარი  

შეუძლია სამეურნეო სუბიექტის ეკონომიკური პოტენციალის გამოკვეთა და დახასიათება, ფინანსური, 

საბიუჯეტო, საგადასახადო სისტემების მოდელების აგება, მათი შეჯერება-შეთანაწყობის საფუძველზე 

სწორი და აუცილებელი დასკვნების გაკეთება; ფინანსური მენეჯმენტის მრავალპლანიანი ამოცანების 

ყოველმხრივი შეფასების, სამეურნეო-საფინანსო საქმიანობაზე ფინანსურ-ანალიტიკური კვლევების 

ჩატარების შედეგად გაკეთებული ლოგიკური დასკვნების საფუძველზე სწორი გადაწყვეტილების 

მიღება. 

 

კომუნიკაციის უნარი 

შეუძლია ფინანსების სფეროში არსებული პრობლემების შესახებ საკუთარი იდეებისა და მოსაზრებების 

წარმოდგენა როგორც ზეპირი, ისე წერილობითი ფორმით; შეუძლია საკონფერენციო  მოხსენებების- 

თემების, რეფერატის  მომზადება  და  პრეზენტაცია; გააჩნია ფინანსური საქმიანობისათვის  შესაბამისი 

საინფორმაციო ბაზებისა და პროგრამების გამოყენების უნარი. 

 

სწავლის უნარი 

შეუძლია ფინანსების სფეროში კარიერული წინსვლისათვის აუცილებელი სწავლის საჭიროებების 

დამოუკიდებლად განსაზღვრა. შეუძლია ცოდნის რეგულარულად  განახლება  დარგობრივი 

ლიტერატურის კითხვით და ფინანსების თეორიასა და პრაქტიკაში სიახლეების მიდევნების გზით; 

შეუძლია დამოუკიდებლად მოიძიოს საჭირო ინფორმაცია სპეციალური ლიტერატურის მეშვეობით და 

ინტერნეტის გამოყენებით; გამოკვეთოს საკუთარი პროფესიული ინტერესები 

 

ღირებულებები 

იცავს ფინანსური საქმიანობისათვის დაწესებულ ეთიკურ ნორმებს და უფრთხილდება  პროფესიულ 

ღირებულებებს; ნებისმიერ სიტუაციაში საქმისა და კოლეგებისადმი რჩება კეთილსინდისიერი, 

პუნქტუალური, სამართლიანი; შეუძლია კრიტიკულ სიტუაციებში პროფესიული ღირებულებების   

და ეთიკური ნორმების დაცვა.     
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ფსიქოლოგიის, ჟურნალისტიკის და ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამების 

სტუდენტებისთვის 

 

პროგრამის  მოცულობა კრედიტებით: 60 კრედიტი /1500 ასტრონომიული საათი 

სწავლის ხანგრძლივობა: 3 წელი, 6 სემესტრი (III-5 ECTS, IV-5 ECTS, V-10 ECTS, VI-10 ECTS, VII-15 

ECTS-VIII-15 ECTS) 

შენიშვნა /დამატებით minor პროგრამა შემუშავებულია ფსიქოლოგიის, ჟურნალისტიკის და ინგლისური 

ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტებისთვის.   

პროგრამის ხელმღვანელები: დოლიკაშვილი ლარისა, ღვინჯილია მალხაზი, კვარაცხელია ნიკო 

 
ტურიზმის დამატებითი (minor) პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს სტუდენტს მიიღოს დამატებითი 

კომპეტენციები, ცოდნა და უნარ-ჩვევები ბიზნესის ადმინისტრირების და ტურიზმის სფეროში, 

ზოგადი ცოდნა ბიზნესის სისტემაზე, ბიზნესის ადმინისტრირების უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე, 

იცოდეს ტურიზმის კატეგორიები, ფორმები და სახეები, ტურისტული ტერმინოლოგია,  გაიზროს 

ტურისტული ინდუსტრიის როლი და მნიშვნელობა, რომ იცოდეს ტურიზმის მენეჯმენტის, 

მარკეტინგის,  ეკონომიკის, ტუროპერეიტინგის და სასტუმროს მენეჯმენტის საკითხები. 

ტურიზმის დამატებითი (minor) პროგრამის სასწავლო კომპონენტების (სავალდებულო და არჩევითი 

სასწავლო კურსების)  შინაარსი, სწავლის და სწავლების მეთოდებისა და კრედიტების მოცულობის 

გათვალისწინებით, უზრუნველყოფენ ამ კომპონენტით დასახული სწავლის შედეგების მიღწევას.  

 
 
ცოდნა და გაცნობიერება  
 ტურიზმის დამატებითი (minor) პროგრამის ბინზესის ადმინისტრირების ბლოკის  გავლის შედეგად 

სტუდენტს: 

 აქვს ბიზნესის შესახებ ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს  ბიზნესის ძირითად  კონცეფციებს და 

მოდელებს, გაცნობიერებული აქვს  ბიზნესის  შესწავლის მნიშვნელობა,  საზოგადოების განვითარებაში 

მისი დანიშნულება და ფუნქციები, იცის ბიზნესის სფეროში გამოყენებული ძირითადი ცნებები, 

ტერმინები, და მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნები;  

 სტუდენტმა იცის საბაზრო ეკონომიკის ფუნქციონირების ზოგადი კანონზომიერების განსაზღვრა; 

საბაზრო მოთხოვნა-მიწოდება, წონასწორობა, ფასები; ბაზრის ორგანიზაციის ფორმები;სასაქონლო, 

სამუშაო ძალის და კაპიტალის ბაზრების დახასიათება; ქვეყნის ეკონომიკის ორგანიზების ზოგადი 

პრინციპები; ქვეყნის ეკონომიკის როგორც ერთიანი სისტემის ფუნქციონირების უმთავრესი 

კანონზომიერებები და მექანიზმები;  
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 სტუდენსტს აქვს  მენეჯმენტის შესახებ ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს  მენეჯმენტის ძირითად  

კონცეფციებს და მოდელებს, გაცნობიერებული აქვს  მენეჯმენტის  შესწავლის მნიშვნელობა,  

საზოგადოების განვითარებაში მისი დანიშნულება და ფუნქციები, იცის მენეჯმენტის სფეროში 

გამოყენებული ძირითადი ცნებები, ტერმინები, და მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნები;  

 სტუდენსტს აქვს  მარკეტინგის შესახებ ფართო ცოდნა, იცის მარკეტინგის სფეროში გამოყენებული 

ძირითადი ცნებები, ტერმინები, და მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნები.  

 

საბაკალავრო პროგრამის ტურიზმის ბლოკის  გავლის შედეგად სტუდენტმა: 

 იცის ტურიზმის როლი ადამიანის ცხოვრებაში და ტურისტული მომსახურებისადმი 

მომხმარებელთა მიერ წამოყენებული მოთხოვნები /მოლოდინები. ტურიზმის ძირითადი ცნებები და 

სახეობები, ტურიზმის ინდუსტრიის სტრუქტურა;  

 ტურიზმის მმართველობითი კატეგორიები, შეისწავლა ტურიზმი,  როგორც მენეჯმენტის ობიექტი, 

ტურიზმის მენეჯმენტის სისტემა. 

 სტუდენტმა იცის ტურიზმის სფეროში მარკეტინგის კონცეფციის რეალიზაციის  თავისებურებები; 

ტურისტული ბაზრის სეგმენტაციის პრინციპები; ტურისტული პროდუქტის მიზნობრივი ბაზრის 

შეფასების კრიტერიუმები; 

 იცის ტურის პროექტირების არსი, მისი მნიშვნელობა ტურისტული ფირმის წარმატებული 

ფუნქციონირებისათვის; იცის ტურისტული საწარმოს საქმიანობის ძირითადი ასპექტები; ტურისტული 

მარშრუტის  ტექნოლოგია; ერკვევა ტურისტული ფირმის ფუნქციონირების თავისებურებებში;  

 იცის სასტუმრო ბიზნესის განვითარების,  სასტუმროთა კლასიფიკაციის ზოგადი პრინციპები, 

სასტუმროს სტრუქტურა,  სასტუმროს პერსონალის ფუნქციები, მომსახურების თანამედროვე 

ტექნოლოგიები; 

 გააცნობიერა ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში ტურიზმის, როგორც პრიორიტეტული დარგის, 

ეკონომიკური ინტეგრაციისა და გლობალიზაციის ფაქტორის  ადგილისა და როლის მნიშვნელობა; 

იცის ტურიზმის სფეროში ბიზნეს–გეგმების შედგენისა და განხორციელების თეორიული ასპექტები. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  
 სტუდენტს შეუძლია დამოუკიდებლად ბიზნეს-გეგმის  შედგენა და საკუთარი საქმისათვის 

დაფინანსების წყაროების მოძიება; 

 სტუდენტს აქვს საბაზრო ეკონომიკის ფუნქციონირების ზოგადთეორიული პრობლემების 

იდენტიფიცირების, შეფასების, მათი გადაჭრის ფორმებსა და მეთოდებში ორიენტირების უნარი; 

მიკროეკონომიკურ დონეზე საბაზრო ეკონომიკის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული საკითხების 

დასმისა და არგუმენტურებული პასუხის გაცემის უნარი. 

 სტუდენტს შეუძლია ორგანიზაციის განვითარების სტრატეგიული მიმართულებების განსაზღვრა; 

მენეჯერულ გადაწყვეტილებებში ცვლილებების აღქმა და პრობლემის ანალიტიკური და 

შეკონომიკური ამოცანების მათემატიკური მოდელის ჩაწერა; 

 სტუდენტს შეუძლია სამეწარმეო საქმიანობაში მარკეტინგის გამოყენების მიზანშეწონილობის 

დადგენა;  

 სტუდენტს შეუძლია ტურიზმის ძირითადი სახეობების/მიმართულებების შეფასება და ახდენს მათ 

ჩართვას ტურის დაგეგმვის ტურისტულ საწარმოში შეუძლია საქმიანობის დაგეგმვა, ორგანიზება და 

რესურსების განაწილება. 

 სტუდენტს შეუძლია მარკეტინგული ინფორმაციის მოპოვება, დამუშავება და ანალიზი; 

ტურისტული ბაზრის მარკეტინგული კვლევის ორგანიზაცია; ტურპროდუქტის პოზიციონირება 

ბაზარზე; 

 შეუძლია ტურის დაგეგმვა და განხორციელება, იყენებს ტრანსნაციონალური ტუროპერატორული 

კომპანიების სფეროში მიმდინარე პროცესების  ექსპერტული შეფასების მეთოდიკას;  
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 შეუძლია სასტუმრო და საცხოვრებელი დაწესებულებების მართვა; სასტუმროთა ტექნიკური და 

ორგანიზაციული (განთავსება, ტრანსპორტით, კვებით და სასტუმრო სხვა სერვისით მომსახურება) 

ხასიათის პრობლემების გამოვლენა და  ანალიზი  

 
დასკვნის უნარი  
 შეუძლია ბიზნეს საქმიანობის    განხორციელებისათვის საჭირო  ინფორმაციის მოპოვება და მისი 

გააზრება დროისა და სივრცის მოთხოვნათა გათვალისწინებით, ბიზნეს გარემოს ზოგადი ანალიზი  და 

შესაბამისი დასკვნების გამოტანა;   

 აქვს ტურიზმის სფეროს ორგანიზაციის წინაშე არსებული პრობლემის ანალიზის, 

სტრუქტურირების და გადაჭრის უნარი, ასევე  პროექტების შემუშავებისა და მართვის უნარი, ხარისხის 

უზრუნველყოფის სისტემის დანერგვისა და კონტროლის უნარი.  

 შეუძლია შესაბამისი მონაცემების ანალიზის საფუძველზე ტურისტული ბაზრის მარკეტინგული 

კვლევის შედეგების სწორად ფორმულირება  და სათანადო დასკვნების გამოტანა. 

 გააჩნია სასტუმრო ბიზნესის პრობლემების პროგნოზირებისა და შეფასების  უნარი. 

 
კომუნიკაციის უნარი  
 სტუდენტს შეუძლია კომუნიკაცია ბიზნესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე და 

დისკუსიაში მონაწილეობა  შესაბამისი არგუმენტაციითა და ტერმინოლოგიის გამოყენებით.  

 შეუძლია ტურიზმის საკითხებზე  წერილობითი ანგარიშის და პრეზენტაციის მომზადება 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით და წარდგენა არასპეციალისტებთან. 

 სტუდენტს შეუძლია პროფესიული დისკუსიებში მონაწილეობა და ზეპირი პრეზენტაცია 

მშობლიურ ენაზე. 

 
სწავლის უნარი   
 ბიზნესის და ტურიზმის სფეროში ცალკეული პრობლემებისა და მათი გადაწყვეტის გზების 

გააზრების მიზნით სტუდენტს შეუძლია ხელმისაწვდომი ლიტერატურისა და არსებული რესურსების 

გამოყენებით გაიღრმავოს ცოდნა. 

 გააზრებული აქვს სწავლისა და განვითარების მიმართულებით ცოდნის მუდმივად გაღრმავების 

აუცილებლობა, როგორც  პროფესიაში წარმატების პირობა; გააცნობიერა უწყვეტი განათლების 

აუცილებლობა. 

  ინფორმაციის წყაროების (ბიბლიოგრაფია, დოკუმენტები, ვებ-გვერდები) მოძიების, რეალური 

წყაროს განსაზღვრისას სტუდენტი არსებული რესურსების დახმარებით მართავს საკუთარ სწავლებას 

და აფასებს მას.  

 
 
ღირებულებები  
 სტუდენტს გააზრებული აქვს რა ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა ქვეყნისა და 

საზოგადოების წინაშე, მიზანდასახულად მიისწრაფის საზოგადოებრივი ფასეულობების 

დამკვიდრებისაკენ, პატივს სცემს ჰუმანურობისა და სამართლიანობის პრინციპებს. 

იცავს ეთიკურ ნორმებს. 

 გააცნობიერა ტურიზმის შემეცნებითი, კულტურულ–გამაჯანსაღებელი როლი ადამიანის 

ცხოვრებაში; აცნობიერებს სამართლებრივ, ეთიკურ და კულტურულ პასუხისმგებლობას ტურისტულ 

ორგანიზაციაში და საზოგადოებაში. 
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მენეჯმენტის და ფინანსების საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტებისთვის 

 

პროგრამის  მოცულობა კრედიტებით: 60 კრედიტი /1500 ასტრონომიული საათი 

სწავლის ხანგრძლივობა: 3 წელი, 6 სემესტრი (III-5 ECTS, IV-5 ECTS, V-10 ECTS, VI-10 ECTS, VII-15 

ECTS-VIII-15 ECTS) 

შენიშვნა /წინამდებარე დამატებითი Minor პროგრამა შედგენილია მენეჯმენტის და ფინანსების 

საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტებისთვის/. 

 

 
ტურიზმის დამატებითი (minor) პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს სტუდენტს მიიღოს დამატებითი 

კომპეტენციები, ცოდნა და უნარ-ჩვევები ტურიზმის სფეროში, იცოდეს ტურიზმის კატეგორიები, 

ფორმები და სახეები, ტურისტული ტერმინოლოგია,  გაიზროს ტურისტული ინდუსტრიის როლი და 

მნიშვნელობა, რომ იცოდეს ტურიზმის მენეჯმენტის, მარკეტინგის,  ეკონომიკის, ტუროპერეიტინგის, 

სასტუმროს მენეჯმენტის და სხვ. საკითხები. 
 
 

სწავლების ორგანიზება 

ტურიზმის დამატებითი (minor) პროგრამის ხანგრძლივობა 3 სასწავლო წელია, 6 სემესტრი. პროგრამა 

დასრულებულად ითვლება, როცა სტუდენტი დააგროვებს  60 ECTS. (1 კრედიტი უტოლდება 25 

ასტრონომიულ საათს, რომელშიც მოიაზრება  როგორც საკონტაქტო, ასევე დამოუკიდებელი მუშაობის 

საათები). ყველა სასწავლო კურსი ითვალისწინებს 1 შუალედურ გამოცდას, რომელიც ტარდება მე-7 

კვირას. ყოველი სასწავლო კურსი სრულდება დასკვნითი  გამოცდით. სასწავლო კვირეების რაოდენობა 

წელიწადში შეადგენს  40 კვირას, 1 სემესტრის განმავლობაში - 20 კვირას, რომელშიც მოიაზრება  15 

სასწავლო კვირა (სალექციო, სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, პრაქტიკული მეცადინეობების პერიოდი) და 5 

სასწავლო  კვირა სასესიო: VII სასწავლო კვირა - შუალედური გამოცდების კვირეული,  XVII-XVIII  - 

დასკვნითი გამოცდების კვირეული, XIX-XX  სასწავლო  კვირა-დამატებითი გამოცდების კვირეული. 

 

ტურიზმის დამატებითი (minor) პროგრამის სასწავლო კომპონენტების (სავალდებულო და არჩევითი 

სასწავლო კურსების)  შინაარსი, სწავლის და სწავლების მეთოდებისა და კრედიტების მოცულობის 

გათვალისწინებით, უზრუნველყოფენ ამ კომპონენტით დასახული სწავლის შედეგების მიღწევას.  

 
ცოდნა და გაცნობიერება  
პროგრამის გავლის შედეგად: 
 

 სტუდენტმა იცის ტურიზმის როლი ადამიანის ცხოვრებაში და ტურისტული მომსახურებისადმი 

მომხმარებელთა მიერ წამოყენებული მოთხოვნები /მოლოდინები. ტურიზმის ძირითადი ცნებები და 

სახეობები, ტურიზმის ინდუსტრიის სტრუქტურა;  

 ტურიზმის მმართველობითი კატეგორიები, შეისწავლა ტურიზმი,  როგორც მენეჯმენტის ობიექტი, 

ტურიზმის მენეჯმენტის სისტემა. 
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 სტუდენტმა იცის ტურიზმის სფეროში მარკეტინგის კონცეფციის რეალიზაციის  თავისებურებები; 

ტურისტული ბაზრის სეგმენტაციის პრინციპები; ტურისტული პროდუქტის მიზნობრივი ბაზრის 

შეფასების კრიტერიუმები; 

 სტუდენტს აქვს საერთაშორის  ტურიზმის სფეროსათვის დამახასიათებელი  ფართო ცოდნა, 

რომელიც მოიცავს ტურიზმის განვითარების ისტორიის, ძირითადი ფაქტების, დეფინიციების, 

პრინციპებისა და პროცესების კრიტიკულ გააზრებას. შესწავლილი აქვს  საერთაშორისო  ტურიზმის 

განვითარების გლობალური და რეგიონული ასპექტები. 

 იცის ტურის პროექტირების არსი, მისი მნიშვნელობა ტურისტული ფირმის წარმატებული 

ფუნქციონირებისათვის; იცის ტურისტული საწარმოს საქმიანობის ძირითადი ასპექტები; ტურისტული 

მარშრუტის  ტექნოლოგია; ერკვევა ტურისტული ფირმის ფუნქციონირების თავისებურებებში;  

 იცის სასტუმრო ბიზნესის განვითარების,  სასტუმროთა კლასიფიკაციის ზოგადი პრინციპები, 

სასტუმროს სტრუქტურა,  სასტუმროს პერსონალის ფუნქციები, მომსახურების თანამედროვე 

ტექნოლოგიები; 

 სტუდენტმა იცის საერთაშორისო და რეგიონულ ტურისტულ ბაზარზე ტურიზმის მნიშვნელოვანი 

სეგმენტის – კულტურული ტურიზმის ფუნქციონირების ძირითადი პრინციპები; გააცნობიერა 

კულტურული ტურიზმის როლი და ადგილი საერთაშორისო მოგზაურებებში; შეისწავლა 

კულტურული ტურიზმის  ბაზარი. 

 გააცნობიერა ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში ტურიზმის, როგორც პრიორიტეტული დარგის, 

ეკონომიკური ინტეგრაციისა და გლობალიზაციის ფაქტორის  ადგილისა და როლის მნიშვნელობა; 

იცის ტურიზმის სფეროში ბიზნეს–გეგმების შედგენისა და განხორციელების თეორიული ასპექტები. 

სტუდენტს აქვს ფართო ცოდნა ტურიზმის გეოგრაფიის საგანსა და ამოცანებზე, იცის კვლევის 

ობიექტები და ფლობს ღირსშესანიშნაობების მიმოხილვის მეთოდიკას.  შეისწავლა ტურისტული 

რაიონები, მათი იერარქია დ ტიპოლოგია,  „დსთ“–ს ტურისტულ–რეკრეაციული ზონები და რაიონები.  

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  

სტუდენტს შეუძლია ტურიზმის ძირითადი სახეობების/მიმართულებების შეფასება და ახდენს მათ 

ჩართვას ტურის დაგეგმვისას, ტურისტულ საწარმოში შეუძლია საქმიანობის დაგეგმვა, ორგანიზება და 

რესურსების განაწილება. 

 სტუდენტს შეუძლია მარკეტინგული ინფორმაციის მოპოვება, დამუშავება და ანალიზი; 

ტურისტული ბაზრის მარკეტინგული კვლევის ორგანიზაცია; ტურპროდუქტის პოზიციონირება 

ბაზარზე; 

 შეუძლია ტურის დაგეგმვა და განხორციელება, იყენებს ტრანსნაციონალური ტუროპერატორული 

კომპანიების სფეროში მიმდინარე პროცესების  ექსპერტული შეფასების მეთოდიკას; იყენებს 

ტურისტულ ბიზნესში მიმდინარე პროცესებზე ინფორმაციის მოპოვებისა და დამუშავების 

ტექნოლოგიების/ხერხების დადგენის მეთოდურ ასპექტებს;  

 შეუძლია ტურისტული საწარმოს მართვასთან დაკავშირებული ინფორმაციის/მასალის 

განმარტება, შეპირისპირება, შეფასება, განზოგადება, შედარება და პრობლემების გადაჭრის გზების 

დასახვა. 

 შეუძლია სასტუმრო და საცხოვრებელი დაწესებულებების მართვა; სასტუმროთა ტექნიკური და 

ორგანიზაციული (განთავსება, ტრანსპორტით, კვებით და სასტუმრო სხვა სერვისით მომსახურება) 

ხასიათის პრობლემების გამოვლენა და  ანალიზი; 

 სტუდენტს შეუძლია საერთაშორისო  ტურისტული  რესურსული პოტენციალის შერჩევა და 

შეფასება; საერთაშორისო ტურისტების უსაფრთხოების წესების დაცვა; საერთაშორისო  ტურისტის 

უფლებების განსაზღვრა; 
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 შეუძლია  მოახდინოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კლასიფიცირება და მათი 

ეფექტური გამოყენება  ტურისტული პროდუქტის ფორმირების პროცესში; კულტურული ტურიზმის 

თავისებურებების გამოკვეთა და მათი ფორმულირება;  

 შეუძლია ბიზნეს-გარემოს გათვალისწინებით ტურისტული ორგანიზაციის საქმიანობის დაგეგმვა;  

ტურისტულ საწარმოებში ფინანსური ინფორმაციის  ანალიზი, სინთეზი. 

 სტუდენტს შეუძლია შეაფასოს ფიზიკური რეკრეაციისათვის განკუთვნილ ეკიპირებაში 

გამოყენებული ტექნოლოგიები. პრაქტიკულად გამოიყენოს ეს ეკიპირება და სწორი რჩევები მისცეს 

ტურისტს მათი შეძენის თუ გამოყენების პროცესში.  

 

დასკვნის უნარი  
 შეუძლია ტურიზმის საქმიანობის    განხორციელებისათვის საჭირო  ინფორმაციის მოპოვება და მისი 

გააზრება დროისა და სივრცის მოთხოვნათა გათვალისწინებით,  შესაბამისი დასკვნების გამოტანა;   

 აქვს ტურიზმის სფეროს ორგანიზაციის წინაშე არსებული პრობლემის ანალიზის, 

სტრუქტურირების და გადაჭრის უნარი, ასევე  პროექტების შემუშავებისა და მართვის უნარი, ხარისხის 

უზრუნველყოფის სისტემის დანერგვისა და კონტროლის უნარი.  

 შეუძლია შესაბამისი მონაცემების ანალიზის საფუძველზე ტურისტული ბაზრის მარკეტინგული 

კვლევის შედეგების სწორად ფორმულირება  და სათანადო დასკვნების გამოტანა. 

 გააჩნია სასტუმრო ბიზნესის პრობლემების პროგნოზირებისა და შეფასების  უნარი. 

 
კომუნიკაციის უნარი  
 სტუდენტს შეუძლია კომუნიკაცია ტურიზმის საკითხებზე და დისკუსიაში მონაწილეობა  

შესაბამისი არგუმენტაციითა და ტერმინოლოგიის გამოყენებით.  

 შეუძლია ტურიზმის საკითხებზე  წერილობითი ანგარიშის და პრეზენტაციის მომზადება 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით და წარდგენა არასპეციალისტებთან. 

 
სწავლის უნარი   
 ტურიზმის სფეროში ცალკეული პრობლემებისა და მათი გადაწყვეტის გზების გააზრების მიზნით 

სტუდენტს შეუძლია ხელმისაწვდომი ლიტერატურისა და არსებული რესურსების გამოყენებით 

გაიღრმავოს ცოდნა. 

 გააზრებული აქვს სწავლისა და განვითარების მიმართულებით ცოდნის მუდმივად გაღრმავების 

აუცილებლობა, როგორც  წარმატების პირობა; გააცნობიერა უწყვეტი განათლების აუცილებლობა. 

  ინფორმაციის წყაროების (ბიბლიოგრაფია, დოკუმენტები, ვებ-გვერდები) მოძიების, რეალური 

წყაროს განსაზღვრისას სტუდენტი არსებული რესურსების დახმარებით მართავს საკუთარ სწავლებას 

და აფასებს მას.  

 
ღირებულებები  
 სტუდენტს გააზრებული აქვს რა ტურიზმის განვითარების როლი ქვეყნისა და საზოგადოების 

წინაშე, მიზანდასახულად მიისწრაფის საზოგადოებრივი ფასეულობების დამკვიდრებისაკენ, პატივს 

სცემს ჰუმანურობისა და სამართლიანობის პრინციპებს. 

იცავს ეთიკურ ნორმებს. გააცნობიერა ტურიზმის შემეცნებითი, კულტურულ–გამაჯანსაღებელი როლი 

ადამიანის ცხოვრებაში; აცნობიერებს სამართლებრივ, ეთიკურ და კულტურულ პასუხისმგებლობას 

ტურისტულ ორგანიზაციაში და საზოგადოებაში. 
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პროგრამის  მოცულობა კრედიტებით: 60 კრედიტი /1500 ასტრონომიული საათი/სემესტრში-15 
კრედიტი. 
სწავლის ხანგრძლივობა: 2 წელი, 4 სემესტრი (V-15 ECTS, VI-15 ECTS, VII-15 ECTS, VIII-15 ECTS) 

 

პროგრამის მიზანი 

დამატებითი პროგრამის მიზანია შეასწავლოს სტუდენტს მეცნიერული ფსიქოლოგიის ძირითადი სფეროები, 

გააცნოს მას ფსიქოლოგიის მეცნიერების ამოსავალი დებულებები და პრინციპები, სოციალური, ზოგადი, 

განვითარების ფსიქოლოგიის ამოცანები და პროგრამით გათვალისწინებული კომპეტენციათა დონის 

შესაბამისად, განუვითაროს მას ადამიანებსშორის ურთიერთობების კანონზომიერებში გარკვევისა და მათი 

ანალიზის უნარი, გააცნოს აღქმისა და აზროვნების ფსიქოლოგიური ასპექტები და აღნიშნულის შედეგად, 

დააინტერესოს სტუდენტი ფსიქოლოგიის მეცნიერების შემდგომი შესწავლით ან/და უზრუნველყოს იგი თავის 

პროფესიულ საქმიანობაში ადამიანთა შორის ურთიერთობათა ფსიქოლოგიური ასპექტების 

გათვალისწინებისა და გამოყენების შესაძლებლობით. 

 

ფსიქოლოგიის დამატებითი პროგრამის  სასწავლო კომპონენტების ( სავალდებულო და არჩევითი სასწავლო 

კურსების)  შინაარსი, სწავლის და სწავლების მეთოდებისა და კრედიტების მოცულობის გათვალისწინებით, 

უზრუნველყოფენ ამ კომპონენტით დასახული სწავლის შედეგების მიღწევას. 

ცოდნა და გაცნობიერება 

ფსიქოლოგიის დამატებითი პროგრამის კურსდამთავრებულს აქვს ფსიქოლგიის სფეროს ცალკეული 

ინსტიტუტების თეორიული და პრაქტიკული საკითხების გარშემო ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს 

თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას და აცნობიერებს ამ დარგის/სფეროს კომპლექსურ 

საკითხებს, კერძოდ: 

 აქვს ცოდნა ფსიქოლოგიის, როგორც მეცნიერების შესახებ; 

  შეუძლია ფსიქოლოგიის მეცნიერების საგნისა და ამოცანების დახასიათება; 

 აქვს ცოდნა ფსიქოლოგიის ძირითადი დარგების, მათ შორის, სოციალური, განვითარების, 

პიროვნების ფსიქოლოგიის შესახებ; 

 გააზრებული აქვს  ფსიქოლოგიის ძირითადი ცნებები, თეორიები, ფსიქოდინამიკური, 

ბიჰევიორისტული, ეგზისტენციალური და ჰუმანისტური მიდგომების სახით; 

 აქვს ცოდნა ფსიქოლოგიის აქტუალური საკითხებისა და თემების  შესახებ, როგორიცაა, 

მაგალითად, სტრესი, აგრესიულობა; 

 გაცნობიერებული აქვს ფსიქოლოგიის როლი სოციალური აქტივობის პროცესში; ფსიქოლოგიის 

მეცნიერების ადგილი სოციალურ მეცნიერებათა რიგში და მისი კავშირი სხვა დარგებთან: 

მედიცინა, ფილოსოფია, პედაგოგიკა. 
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აცნობიერებს 

 ფსიქოლოგიის ისტორიის საგნის შინაარსს, მისი ცოდნის მნიშვნელობას; 

 უძველესი წარმოდგენებს სამშვინველის შესახებ; 

 ფსიქოლოგიის განვითარების ძირითად ეტაპებს -შუა საუკუნეების ფსიქოლოგია, მათ შორის, 

ადრეული და გვიანდელი სქოლასტიკა; ახალი დროის ფსიქოლოგია,კატეგორიული 

იმპერატივის ცნება, გერმანული იდეალიზმი. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  

კურსდამთავრებულს შეუძლია ფსიქოლოგიის სფეროსთვის სფეროსათვის დამახასიათებელი და ასევე 

სოციალურ მეცნიერებათა სფეროს ზოგიერთი გამორჩეული (სოციოლოგიური, მონაცემთა ანალიზის) 

მეთოდოლოგიისის გამოყენება პრობლემების გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის 

პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად, რაც აისახება შემდეგ 

კომპეტენციებში: 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

ხელმძღვანელის მითითებების შესატყვისად ემპირიული კვლევისათვის ფსიქოლოგიაში 

გამოყენებული მეთოდებით, მაგალითად კითხვარით, კონტენტ-ანალიზის გამოყენებით მუშაობა; 

მიღებული თეორიულ ცოდნაზე დაყრდნობით დაკვირვების და კვლევის შედეგად მიღებული 

მონაცემების ინტერპრეტაცია; 

ფსიქიკურ მოვლენათა დიფერენცირება და კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის საქმიანობაში წინასწარ 

განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად მცირე მოცულობის კვლევის დაგეგმვა და განხორციელება. 

დასკვნის უნარი 

სტუდენტს შეუძლია პროფესიული ამოცანის გადასაჭრელად აუცილბელი მონაცემების შეგროვება და 

მათ გამოყენების და გამოყენების ფორმის თაობაზე დასკვნის მიღება განმარტება, ასევე განყენებული 

მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის 

გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება: 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

 ფსიქოლოგიის ფარგლებში დასმული საკითხის ანალიზის, შეფასებისა და საკუთარი პოზიციის 

არგუმენტირებულად დასაბუთება; 

 სხვათა ემოციებსა და ქცევებზე დაკვირვების მონაცემების საფუძველზე მათი მდგომარეობის 

შესახებ რელევანტური დასკვნების გამოტანისა და ემპირიული ფაქტების ადექვატური 

ინტერპრეტაცია; 

 კონკრეტულ პრობლემურ სიტუაციაში დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბებისა და 

ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღება. 

 

კომუნიკაციის უნარი 
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სტუდენტს შეუძლია იდეების, არსებული პრობლემებისა და მისი გადაჭრის გზების შესახებ 

დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის სპეციალისტებისა და 

არასპეციალისტებისათვის ზეპირად გადაცემა, კომუნიკაცია პროფესიული ურთიერთობის სფეროში 

ქართულ ენაზე, თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად 

გამოყენება: 

საკუთარი და სხვისი  თეორიული და ემპირიული კვლევის შესახებ წერილობითი და ზეპირი ანგარიშის 

მომზადება და პრეზენტირება; შეუძლია ფსიქოლოგიური თემის ირგვლივ საჯარო განხილვაში 

მონაწილეობა; 

დამუშავებული თემისა თუ საკითხის  სათანადო ტერმინოლოგიის, სლაიდების და სხვა ვიზუალური 

მასალის გამოყენებით დაინტერესებული აუდიტორიისთვის (ფსიქოლოგებისთვის და არაფსიქოლოგი 

სპეციალისტებისთვის) წარდგენა. 

შეუძლია ქართულ და უცხოურ ენებზე კომუნიკაცია როგორც სპეციალისტებთან, ისე 

არასპეციალიტებთან. თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით; 

სწავლის უნარი 

სტუდენტს შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, 

შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა, კერძოდ,  გააზრებული აქვს სწავლისა და განვითარების 

მიმართულებით ცოდნის მუდმივად გაღრმავების აუცილებლობა, როგორც  პროფესიაში წარმატების 

პირობა, გათავისებული აქვს დარგის აკადემიური გამოწვევები და მედიის სფეროს სიახლეების 

უწყვეტად მიდევნების საჭიროება;  

სასწავლო პროცესის სტრატეგიის, დროის განაწილებისა და სწავლის ისეთი უნარ-ჩვევების 

გამომუშავება, რომლებიც დამოუკიდებლად სწავლის საშუალებას წარმოადგენს,  

ფსიქოლოგიური ლიტერატურის (წიგნების, სტატიების) მოძიება, პროფესიული და ზოგადი 

განათლების ასამაღლებლად, პრაქტიკული მუშაობისა თუ პრეზენტაციისთვის მასალის მოპოვება და 

გამოყენება; 

საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა, შეფასება და შესაბამისი სპეციალობით სწავლის გაგრძელების 

შესაძლებლობების განსაზღვრა.  

ღირებულებები 

სტუდენტი მონაწილეობს ღირებულებების ფორმირების პროცესში  და ისწრაფვის მათ 

დასამკვიდრებლად, რაც გამოიხატება შემდეგში: 

კურსდამთავრებულს აქვს: 

ფსიქოლოგიის პროფესიისთვის დამახასიათებელი ღირებულებათა სისტემა, რომელიც, უპირველეს 

ყოვლისა, პროფესიული საქმიანობის ეთიკური ნორმების შესაბამისად მოქმედებას გულისხმობს; 

ინტელექტუალური, ზნეობრივი და ესთეტიკური ღირებულებების ასათვისებლად სწრაფვა; 

სოციალური ღირებულებების ფორმირებისა და მათი ურთიერთობის პროცესში დამკვიდრებისას 

საჭირო პასუხისმგებლობა; 

საზოგადოებისთვის ღირებული ინოვაციების ასათვისებლად და დასანერგად მზაობა; 

ადამიანთა ურთიერთობებში კორექტულობის მნიშვნელობის ცნობიერება; 

ფსიქოლოგიის პროფესიის, როგორც სოციალური ღირებულების ცნობიერება და საზოგადოებაში ამ 

ღირებულების დამკვიდრების მცდელობა. 
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პროგრამის  მოცულობა კრედიტებით: 60 კრედიტი /1500 ასტრონომიული საათი/სემესტრში-15 
კრედიტი. 
სწავლის ხანგრძლივობა: 3 წელი, 6 სემესტრი  (III-5 ECTS, IV-5 ECTS, V-10 ECTS, VI-10 ECTS, VII-15 

ECTS-VIII-15 ECTS) 

შენიშვნა /დამატებით minor პროგრამა შემუშავებულია მენეჯმენტის, ფინანსების, ტურიზმის, 

ინგლისური ფილოლოგიის,  ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტებისთვის/.   

 

პროგრამის მიზანი 

ჟურნალისტიკის დამატებითი პროგრამის მიზანია ჟურნალისტიკის საფუძლების, მედიის ძირითადი 

საშუალებების და მასობრივი კომუნიკაციის აკადემიური და პრაქტიკული ცოდნის გადაცემის 

საფუძველზე შეასწავლოს სტუდენტს ჟურნალისტიკის თანამედროვე ასპექტები და მიმდინარეობები, 

გააცნობიერებინოს მედიის როლი თანამედროვე საზოგადოებაში და ჟურნალისტის პროფესიული 

ეთიკისა და საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის საკითხები რაც უზრუნველყოს მედიის სფეროს 

განვითარებისა და შრომის ბაზრის გამოწვევათა გათვალისწინებით, სტუდენტისათვის 

ჟურნალისტიკური პროფესიის მიმართ ინტერესის გაღვივებასა და დასაქმების ბაზრის სხვადასხვა 

სფეროს გამოწვევის გათვალისიწნებით, მასობრივი კომუნიკაციის უნარების განვითარებას. 

 

ჟურნალისტიკის დამატებითი პროგრამის  სასწავლო კომპონენტების (საუნივერისტეტო, სპეციალობის 

სავალდებულო და არჩევითი სასწავლო კურსების)  შინაარსი, სწავლის და სწავლების მეთოდებისა და 

კრედიტების მოცულობის გათვალისწინებით, უზრუნველყოფენ ამ კომპონენტით დასახული სწავლის 

შედეგების მიღწევას და მათი ერთობლიობა უზრუნველყოფს პროგრამით სწავლის შედეგების მიღწევას 

უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოს პირველი საფეხურისათვის ადექვატური 

კომპეტენციის დონით, 

ცოდნა და გაცნობიერება 

ჟურნალისტიკის დამატებითი პროგრამის კურსდამთავრებულს აქვს სოციალური მეცნიერებების 

მიმართულების შესახებ (მასობრივი კომუნიკაცია, საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხები) და 
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ჟურნალისტიკის სფეროს ცალკეული ინსტიტუტების თეორიული და პრაქტიკული საკითხების 

გარშემო ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას და 

აცნობიერებს ამ დარგის/სფეროს რიგ კომპლექსურ საკითხებს, კერძოდ: 

 იცნობს ჟურნალისტის პროფესიული საქმიანობის სფეროს, იცის ჟურნალისტიკის ძირითადი 

ცნებები და ტერმინოლოგია, ჟურნალისტიკის როგორც პროფესიის არსსა და საზოგადოებრივ 

როლი, იცნობს ჟურნალისტიკის, როგორც მეცნიერების,  პრინციპებს, ძირითად თეორიებს,  

პროფესიული და ეთიკური სტანდარტების შინაარსს;  

 იცნობს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა სისტემებს და აცნობიერებს მათ 

უთიერთდამოკიდებულებას; 

 აცნობიერებს ჟურნალისტის პროფესიის თავისებურებებს, გაცნობიერებული აქვს 

ჟურნალისტისათვის სიზუსტის დაცვისა და ინფორმაციის გადამოწმების მნიშვნელობა; 

ინფორმაციის დაბალანსებული გადაცემა, იცნობს თანამედროვეობის აქტუალური 

პრობლემატიკის ჟურნალისტურ ფაქტად გადაქცევისა და ჟურნალისტური ტექსტის 

ფორმატირების წესებს. 

 იცის  მედია სამართლის და თვითრეგულირების ძირითადი პრინციპები. გაცნობირებული აქვს  

საერთაშორისო ნორმატიულ აქტების, საქართველოში მოქმედი კანონების თეზისები, 

რომლებიც უშუალოდ უკავშირდება ჟურნალისტის პროფესიულ საქმიანობას.  

 იცის რა არის საზოგადოებასთან ურთიერთბა (PR) და რეკლამა. რა სხვაობაა მათ შორის. 

შესწავლილი აქვს საზოგადოებასთან  ეფექტიანი ურთიერთობის მიღწევის წესები, ძირითადი 

მიმართულებები და   კლასიკური მოდელები. იცის   საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

პროფესიული ეთიკა (პროფესიული ქცევის საერთაშორისო და ეროვნული დოკუმენტები), 

ერკვევა მარკეტინგულ PR-ში  და სხვ.  ერკვევა მედიაში არსებული ყველა სახის რეკლამის 

თავისებურებებში,  შეუძლია  რეკლამის ფსიქოლოგიური მომენტების ეფექტურად გამოყენება,  

პოლიტიკური და სოციალური რეკლამების ნიუანსებში ჩაწვდომა.  

 იცის ინტერნეტჟურნალისტიკის პრინციპები, ინტერნეტის საშუალებით ინფორმაციის 

მოპოვების, დამუშავების და გადამოწმების ტექნიკების (სხვადასხვა წყაროების, მონაცემების და 

ა.შ.) ხერხები; მედიის სფეროში გამოსაყენებელ კლასიკური და თანამედროვე 

პოლიტტექნოლოგიების არსი. 

 იცის ზეპირმეტყველების და ნორმები; აქვს ფართო ცოდნა ქართული ენის თავისებურებებისა  

და  ორთოგრაფია– ორთოეპიის საკითხების შესახებ. 

 აცნობიერებს ზეპირმეტყველების კულტურის ნორმების პროფესიულ საქმიანობაში 

გამოყენების მნიშვნელობას. 

 იცის  ქართული ჟურნალისტიკის ჩასახვისა და განვითარების    ძირითადი ეტაპები  და 

ტენდენციები.  გაანალიზებული აქვს  ქართული პუბლიცისტური აზროვნების განვითარების 

გზა,  ქართველი რედაქტორებისა და პუბლიცისტების შემოქმედება. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  

კურსდამთავრებულს შეუძლია ჟურნალისტიკის სფეროსთვის  დამახასიათებელი ზოგიერთი 

მეთოდების გამოყენება პრობლემების გადასაჭრელად, რაც აისახა შემდეგ კომპეტენციებში: 
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 შეუძლია სფეროს შესახებ მიღებული ცოდნის - ჟურნალისტიკის პროფესიული საქმიანობის 

პრინციპების, ინფორმაციის ძიების, მედიატექსტის შექმნა-ფორმატირების თანამედროვე 

მიდგომების გამოყენება 

 შეუძლია სხვადასხვა ჟანრისა და სახეობის მედია პროდუქციის მომზადება; აქტუალური 

პრობლემების გადაჭრის პრაქტიკული გზების დადგენა; პრობლემების გადაჭრის 

ალტერნატიული საშუალებების განსაზღვრა; ჟურნალისტური  პროცესების ანალიზი, 

ფორმალიზება, კლასიფიცირება; პროფესიოული გადაწყვეტილებების მიღებაში მონაწილეობა. 

 შეუძლია ჟურნალისტური ამოცანის შესაბამისად, მასალის ოპერატიულად მოპოვება, მის 

ობიექტურად და მიუკერძოებლად გადაცემა ჟანრის შესაბამისად; მნიშვნელოვანი  

ფაქტის, მოვლენის  მაყურებლამდე საინტერესოდ მიტანა  (კადრი, რაკურსი, ხედი, 

მონტაჟი, კადრშიგნით და კადრსგარეთ ტექსტი). 

 აქვს საჭირო რესურსების გამოყენების შედეგად ინფორმაციის მოპოვების უნარი (მაგ: ონლაინ 

ღია-რესურსების და საარქივო მასალების ძიება, სტატისტიკური მონაცემების მოპოვება, 

ელექტრონული მონაცემების მოძიება) 

 შეუძლია პროფესიულ საქმიანობაში  თანამედროვე  საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

გამოყენება. პროფესიული საქმიანობისათვის აუცილებელი კონტაქტების ბაზის შექმნა და 

მუდმივად განახლება. 

 შეუძლია სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების პრინციპების, ადამიანის უფლებებისა და 

მედიის თავისუფლების შესახებ შეძენილი ცოდნა გამოიყენოს პროფესიული საქმიანობის 

განხორციელების პროცესში.  

 შეუძლია ეფექტური PR  ტექნოლოგიის გამოყენება, აქტიური მონაწილეობის მიღება PR 

კამპანიაში.  კრიზისული სიტუაციების დროს PR-ის წარმართვა.  

 აქვს  ინტერნეტ ბაზარის შესწავლის, მასობრივ საინფორმაციო საშუალების საიტისათვის 

მასალის მომზადების უნარი. ინტერნეტმედია რესურსის შექმნის უნარი, მედია სოციალური 

ქსელების არხების, როგორც ბაზრის, შესწავლისა და მედიის სოციალური ქსელების არხების 

ინფორმაციის გაცვლის თვასაზრისით გაძლიერების უნარი; 

 აქვს ქართული ენის ზეპირმეტყველების კულტურის ნორმათა შესატყვისი ტექნოლოგიების 

პროფესიულ საქმიანობაში მიზნობრივი გამოყენების უნარი; 

 შეუძლია   მედიატექსტის  რედაქტირება 

 შეუძლია მასობრივ კომუნიკაციათა წყაროების შეფასება. 

დასკვნის უნარი 

სტუდენტს შეუძლია პროფესიული ამოცანის გადასაჭრელად აუცილბელი მონაცემების შეგროვება და 

მათ გამოყენების და გამოყენების ფორმის თაობაზე დასკვნის მიღება განმარტება, ასევე განყენებული 

მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის 

გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება: 

 აქვს ინფორმაციის წყაროების მოძიების, დამუშავების, ინფორმაციის შექმნის, მასობრივი 

ინფორმაციის საშუალებებით მისი გავრცელების ფორმისა და შინაარსის, ასევე პროფესიული 

ჟურნალისტური აბსტრაქტული პრობლემების და სიტუაციების თანამედროვე ჟურნალიზმის 
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მეთოდების, ან კრიტიკული აზროვნების გამოყენებით პროფესიული სტანდარტების შესატ-

ყვისი ანალიზისა და არგუმენტირებული დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი პროფესიული 

ამოცანის გადასაჭრელად. 

 შეუძლია ჟურნალისტიკის სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება, 

განმარტება, პროფესიული სიტუაციების ანალიზი, სტანდარტული ან სპეციფიური 

მეთოდის გამოყენებით და დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება.  

 შეუძლია კონკრეტული ამოცანის ოპერატიულად გადასაჭრელად აქტუალობის მიხედვით 

ინფორმაციის დახარისხება და ოპტიმალური შერჩევა, ინფორმაციის გადმოცემის საუკეთესო 

ვარიანტისთვის არასტანდარტულ სიტუაციაში აუდიო-ვიზუალურად მომგებიანი მასალის 

შერჩევა;  

 აქვს კრიტიკული აზროვნების, საკუთარი აზრის ჩამოყალიბების და არგუმენტირებულად 

დაცვის უნარი;  თვითანალიზის უნარი.   

 შეუძლია  გადაწყვეტილებების მიღება, საკუთარი პრინციპების დასაბუთება და დაცვა, 

მიზნობრივი პრობლემის გადასაწყვეტად არჩეული მეთოდების მიზანშეწონილობაზე 

არგუმენტირებული   დასკვნის ჩამოყალიბება. 

 გააჩნია ეთიკურ და პროფესიულ სტანდარტებზე დაყრდნობით პროფესიული საქმიანობის 

შეფასების უნარი. 

კომუნიკაციის უნარი 

სტუდენტს შეუძლია იდეების, არსებული პრობლემებისა და მისი გადაჭრის გზების შესახებ 

დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის სპეციალისტებისა და 

არასპეციალისტებისათვის ზეპირად გადაცემა, კომუნიკაცია პროფესიული ურთიერთობის სფეროში 

(კოლეგებთან, სახელმწიფო ორგანოებთან, რესპონდენტებთან, ჟურნალისტური პროდუქციის 

მომხმარებლებთან და ა შ) 

 შეუძლია  კომუნიკაციის დამყარება  როგორც პროფესიონალებთან,  ისე არასპეციალისტებთან 

- ფართო მკითხველ საზოგადოებასთან - მასობრივ მკითხველთან; 

 აქვს იდეებისა და ინფორმაციის გენერირების და თანმიმდევრულად გადაცემის უნარი. 

რესპონდენტებთან კომუნიკაციის დამყარების, პრიორიტეტების  განსაზღვრის, თემატიკსა  და  

წყაროების მოიძიების უნარი. 

 შეუძლია ინფორმაციის მოსაპოვებლად და გადასამოწმებლად ოფიციალურ სტრუქტურებთან, 

საჯარო პირებთან, სხვა რესპოდენტებთან  ზეპირი და წერილობითი ფორმით კომუნიკაცია; 

 აქვს სოციალური ქსელების საშუალებით მოხმარებლებთან და რესპონდენტებთან  აქტიური 

კომუნიკაციის მიღების უნარი; 

 შეუძლია საზოგადოებასთან წარმატებული ურთიერთობა და კოლეგებთან საქმიანი 

ურთიერთობის დამყარება. 

სწავლის უნარი 

სტუდენტს შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, 

შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა, კერძოდ,  გააზრებული აქვს სწავლისა და განვითარების 

მიმართულებით ცოდნის მუდმივად გაღრმავების აუცილებლობა, როგორც  პროფესიაში წარმატების 
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პირობა, გათავისებული აქვს დარგის აკადემიური გამოწვევები და მედიის სფეროს სიახლეების 

უწყვეტად მიდევნების საჭიროება;  

 შეუძლია მიღებული ცოდნის საფუძველზე სწავლის პროცესის, სფეროს გამოწვევებისა და 

საკუთარი აკადემიური თუ პროფესიული პროფილის ობიექტურად, თანმიმდევრულად და 

მრავალმხრივად შეფასება.  

 ჟურნალისტიკის სფეროს შესახებ მიღებული ცოდნისა და პრაქტიკული გამოცდილების 

თანმიმდევრული გააზრებისა და შეფასების საფუძველზე, აკადემიური და პროფესიული 

ინტერესების სფეროს განსაზღვრის, და, აღნიშნულის საფუძველზე, შემდგომი სწავლის 

საჭიროებების დადგენის უნარი -სწავლის გაგრძელების თუ პროფესიული დახელოვნების 

საჭიროების განსაზღვრის და მათი თანმიმდევრულად განხორციელების უნარი 

 შესრულებული სამუშაოს მრავალმხრივი შეფასების და შეფასების საფუძველზე, ცოდნის 

კონკრეტული მიმართულებით განახლება-გაღრმავების საჭიროების დადგენის უნარი. 

 

ღირებულებები 

სტუდენტი მონაწილეობს ღირებულებების ფორმირების პროცესში  და ისწრაფვის მათ 

დასამკვიდრებლად, რაც გამოიხატება შემდეგში: 

 ჟურნალიზმის და პრაქტიკული ჟურნალისტიკის სფეროების ღირებულებების (სიმართლე, 

ობიექტურობა, კონფიდენციალურობა, დამოუკიდებლობა, პატიოსნება, ადამიანის უფლებების 

პატივისცემა) გათავისება, სამართლიანობის გრძნობის ფორმირება  და სწრაფვა მისი 

დამკვიდრებისკენ.  

 ჟურნალისტური პროფესიული ეთიკის პრინციპებისა და ნორმების ერთგულება,  დაცვის 

განუხრელი მცდელობა და დემოკრატიული, თავისუფალი ჟურნალისტიკის იდეალების 

დასამკვიდრებლად მუდმივი სწრაფმა.  

 ეშეუძლია მონაწილეობა მედიაეთიკის ღირებულებათა დამკვიდრებაში  და მედიასამართლის 

ნორმათა დაცვაში. 

 შეუძლია სამართლიანობის გრძნობის ფორმირება და  ჟურნალისტური ეთიკური დილემების 

სამართლიანად გადაწყვეტა  
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 პროგრამის მოცულობა:     60 კრედიტი / 1500 ასტრონომიული საათი/ 

 პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი აკაკი აბზიანიძე 

 

 

საერთაშორისო ურთიერთობების დამატებითი  საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია 

გააცნოს ბაკალავრიატის სტუდენტებს საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიაში 

არსებული ძირითადი ტენდენციები და მიდგომები, მათ შორის, საერთაშორისო 

ურთიერთობების თეორიაში არსებული უახლესი მიმდინარეობები, შეუქმნას გარკვეული 

წარმოდგენა საერთაშორისო პოლიტიკის ასპექტებსა და საგარეო და შიდა უსაფრთხოების 

პრობლემებზე. 

 

პროგრამის ამოცანაა გამოუმუშავოს სტუდენტს საერთაშორისო ურთიერთობებისა და 

დიპლომატიის სფეროში მიმდინარე პროცესების ანალიზის, შეფასებისა და მასთან 

დაკავშირებით ლოგიკური მსჯელობის უნარი, საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში 

პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის, ანალიზის მსჯელობის, დასაბუთების 

აუცილებელი უნარები. დანერგოს კურსდამთავრებულებში საერთაშორისო ურთიერთობების 

სფეროსთვის დამახასიათებელი სამართლიანობის, სოციალური და დემოკრატიული 

ფასეულობების დაცვის უნარი, რაც აუცილებელი წინაპირობაა პოლიტიკურად 

განათლებული და საზოგადოებრივად მოაზროვნე და აქტიური მოქალაქეების 

ჩამოყალიბებისათვის. 

 
 

ა) ცოდნა და გაცნობიერება: 

 

დამატებითი პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტს ჩამოუყალიბდება წარმოდგენა 

თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობებზე, ექნება საერთაშორისო ურთიერთობების 

სფეროს თეორიული  ცოდნა. კერძოდ ექნება:  

 საერთაშორისო ურთიერთობების ძირითადი ცნებები და თეორიების ცოდნა. 

 საერთაშორისო ურთიერთობების პოლიტიკური, საზოგადოებრივი, ფილოსოფიური, 

ისტორიული, ასპექტების ცოდნა. 

 დისციპლინის განვითარების ისტორიის ცოდნა. 
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 გეოპოლიტიკური თეორიებისა და ქვეყნების საგარეო–პოლიტიკური ორიენტაციის 

ცოდნა. 

 გლობალიზაციისა და უსაფრთხოების პრობლემების საკითხების ცოდნა. 

 საერთაშორისო სისტემაში საქართველოს როგორც პატარა სახელმწიფოს 

მნიშვნელობის და ადგილის სრულყოფილი გააზრების ცოდნა. 

 

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

 

 მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენების და სოციალურ-ეკონომიკური სიტუაციის 

შეფასების და მასზე დაყრდნობით გადაწყვეტილების მიღების უნარი. 

 საგარეო პოლიტიკის განხორციელებასთან დაკავშირებული პრობლემების 

იდენტიფიცირების, მათი გადაწყვეტისათვის საშუალებების მოძიების, განმარტებისა 

და გამოყენების უნარი. 

 საერთაშორისო პროცესებში წარმოქმნილი სიტუაციისა და ვითარების შეფასების და 

საკუთარი არგუმენტირებული თვალსაზრისის ჩამოყალიბების უნარი. 

 პოლიტიკური ხასიათის მოვლენების განზოგადების, კონკრეტული ფაქტების 

ანალიზისა და მათი შეფასების უნარი. 

 დებატებში ჩართვის, განსხვავებული აზრის გაგებისა და პოლიტიკური მოვლენების 

ანალიზისას საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი. 

 

გ) დასკვნის უნარი: 

 

 საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიულ და პრაქტიკულ პრობლემებში 

ორიენტაცია. 

 საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში არსებული ძირითადი პრობლემის 

იდენტიფიკაცია, გამოცალკევება და ერთმანეთთან შედარება. 

 საერთაშორისო პოლიტიკის მიმდინარე მოვლენების და ტენდენციების ფართო 

ისტორიულ კონტექსტში განხილვა. 

 სხვადასხვა წყაროებიდან ახალი ინფორმაციის  მოძიებისა და კრიტიკული ანალიზის 

საფუძველზე დასაბუთებული გადაწყვეტილებების მიღება. 

 შეთავაზებული გადაწყვეტილების არგუმენტირება და დაცვა. 

 

დ) კომუნიკაციის უნარი: 

 

 საერთაშორისო პოლიტიკური და გლობალური პროცესების შესახებ 

არგუმენტირებული თვალსაზრისის წარმოჩენის უნარი. 

 ჯგუფში კომუნიკაცია და ჯგუფური გადაწყვეტილებების შემუშავებაში ეფექტური 

მონაწილეობა. 

 დისკუსიებში და საჯარო განხილვებში  ეფექტურად მონაწილეობის უნარი. 

 ინგლისურ და ქართულ ენაზე ოფიციალური და საქმიანი დოკუმენტაციის წარმოების  

უნარი. 



152 
 
 

 

 საკითხის ჩამოყალიბება და მისი წარდგენა როგორც წერილობით, ასევე ვერბალურად. 

 ანგარიშების, მემორანდუმების და მოხსენებების წერითი და ზეპირი პრეზენტაციის 

უნარი. 

 პროფესიულ მოლაპარაკებებში მონაწილეობის უნარი. 

 დიპლომატიური ეტიკეტის დაცვით მოლაპარაკების წარმართვის უნარი 

 თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების თავისუფლად 

გამოყენება. 

 ინფორმაციულ ბანკებზე დაყრდნობით ინფორმაციის მოძიებისა და გადამუშავების 

უნარი. 

 

ე) სწავლის უნარი: 

 

 დარგობრივ ლიტერატურასთან დამოუკიდებლად მუშაობა და სფეროს შესახებ 

ცოდნის გაღრმავება. 

 პროფესიულ და სხვა წყაროებთან მუშაობის, ლიტერატურის და დოკუმენტების 

შესწავლის და დამუშავების უნარი. 

 საინფორმაციო და საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების საფუძველზე თვით სწავლის  

განვითარების უნარი. 

 საკუთარი ცოდნის შეფასების, შემდგომი სწავლის საჭიროების განსაზღვრისა და 

დამოუკიდებლად ცოდნის გაღრმავების უნარი. 

 

ვ) ღირებულებები: 

 საერთაშორისო ურთიერთობებსა და დიპლომატიაში დამკვიდრებული ეთიკური და 

მორალურ ნორმების აღიარებისა და დაცვის უნარი. 

 ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების (რელიგიური, ეთიკური, კულტურული, 

ტრადიციული, თანასწორუფლებიანობა და სხვა) ფორმირება პროცესში 

მონაწილეობის მიღება და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა. 

 სოციალური, სახელმწიფო და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გაცნობიერება. 

 კულტურული, პიროვნული, რასობრივი, ენობრივი, ეთნიკური, რელიგიური 

თავისებურებები და მათი პატივისცემა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



153 
 
 

 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა  ითვალისწინებს: 

ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას:  

ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი; 

ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%; 

კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%; 

დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%; 

საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%; 

ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას:  

(FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად 

მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით   დამატებით გამოცდაზე  ერთხელ 

გასვლის უფლება.  

ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ 

ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

 

დასკვნით გამოცდაზე სტუდენტის დაშვების წინაპირობაა შუალედური შეფასებებით 

კომპეტენციის ზღვარის დაძლევა (შუალედური შეფასების 30%-ს  - არანაკლებ 21 ქულის 

დაგროვება)  

 

დასკვნით გამოცდაზე კომპეტენციის ზღვარი შეადგენს 30%-ს - არანაკლებ 9 ქულას 

 

კრედიტის მინიჭების წინაპირობაა  100–დან არანაკლებ 51 ქულის დაგროვება და შუალედური 

შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მინიმალური კომპეტენციის ზღვარის გადალახვა 

 

FX შეფასების მიღების შემთხვევაში სტუდენტს დამატებით გამოცდაზე გასვლის უფლება აქვს იმავე 

სემესტრში, დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღეში.   

 

შეფასების კრიტერიუმები 

სულ - 100 ქულა  

შუალედური შეფასება - 70 ქულა 

დასკვნითი შეფასება - 30 ქულა 

 

შეფასების კრიტერიუმები საგნის სპეციფიკიდან გამომდინარე გაწერილია სასწავლო კურსების 

სილაბუსებში. 

 

 

 

 

 

პროგრამის სწავლების აუცილებელი პირობაა თეორიული და პრაქტიკული სწავლების ორგანიზება 

შესაბამისი საფეხურის ადექვატური ფორმითა და მეთოდებით, მარტივიდან რთულისკენ და 

ზოგადიდან კერძოსკენ პროგრამისა თუ სასწავლო კურსის შეთავაზების კონცეფციით, თეორიული 



154 
 
 

 

ცოდნის, კრიტიკული აზროვნების, შესწავლილი თეორიების პრაქტიკულ მოქმედებასთან და 

ქეისებთან მისადაგებისა თუ რეალურად პრაქტიკულ გარემოში მუშაობაში სტუდენტის ჩართულობის 

უზრუნველყოფით.  

პროგრამით დასახული მიზნების მისაღწევად,  პროგრამის კურსდამთავრებულისთვის შესაბამისი 

კომპეტენციების ფორმირებისთვის, სწავლება-სწავლის პროცესში გამოიყენება შემდეგი მეთოდები:  

ლექცია შემოქმედებითი პროცესია, რომელშიც ერთდროულად მონაწილეობენ ლექტორი და 

სტუდენტი. ლექციის ძირითადი მიზანია შესასწავლი საგნის დებულებათა იდეის გაგება, რაც 

გულისხმობს გადმოცემული მასალის შემოქმედებით და აქტიურ აღქმას. ამასთან, ყურადღება უნდა 

მიექცეს გადასაცემი მასალის ძირითად დებულებებს, განმარტებებს, აღნიშვნებს, დაშვებებს. საჭიროა 

მთავარი საკითხების, ფაქტებისა და იდეების კრიტიკული ანალიზი. ლექცია უნდა უზრუნველყოფდეს 

შესასწავლი საგნის ძირითადი დებულებების მეცნიერულ და ლოგიკურად თანმიმდევრულ შეცნობას 

ზედმეტი დეტალებით გადატვირთვის გარეშე. ამიტომ, ის უნდა იყოს ლოგიკურად დასრულებული. 

ამასთან, ფაქტები, მაგალითები  და სხვა თვალსაჩინოებანი უნდა ემსახურებოდეს ლექციის იდეის 

ახსნას. ლექციამ უნდა უზრუნველყოს მეცნიერების დიალექტიკური პროცესის სწორი ანალიზი და 

უნდა აიგოს კონკრეტულ გარემოში სტუდენტთა თავისუფალი აზროვნების შესაძლებლობის, ძირითად 

მეცნიერულ პრობლემათა შეცნობასა და გაგებაზე ორიენტირებით.  

ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი. თხრობა, საუბარი და სხვ. აღნიშნულ პროცესში 

პედაგოგი სიტყვების საშუალებით გადასცემს, ხსნის სასწავლო მასალას, ხოლო სტუდენტები 

მოსმენით, დამახსოვრებითა და გააზრებით მას აქტიურად აღიქვამენ და ითვისებენ. 

დისკუსია/დებატები – ინტერაქტიული სწავლების ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მეთოდია. 

დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა ჩართულობის ხარისხსა და აქტიურობას. 

დისკუსია შესაძლებელია გადაიზარდოს კამათში და ეს პროცესი არ შემოიფარგლება მხოლოდ 

პედაგოგის მიერ დასმული შეკითხვებით. იგი უვითარებს სტუდენტს მსჯელობისა და საკუთარი 

აზრის დასაბუთების უნარს. 

ახსნა-განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. პედაგოგს 

მასალის გადმოცემისას მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით განხილვაც ხდება 

მოცემული თემის ფარგლებში. 

დემონსტრირების მეთოდი – ეს მეთოდი ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენას გულისხმობს. 

შედეგის მიღწევის თვალსაზრისით ის საკმაოდ ეფექტიანია. ხშირ შემთხვევაში უმჯობესია მასალა 

ერთდროულად აუდიო და ვიზუალური გზით მოვაწოდოთ სტუდენტებს. შესასწავლი მასალის 

დემონსტრირება შესაძლებელია როგორც ლეტორის, ასევე სტუდენტის მიერ. ეს მეთოდი გვეხმარება 

თვალსაჩინო გავხადოთ სასწავლო მასალის აღქმის სხვადასხვა საფეხური, დავაკონკრეტოთ, თუ რისი 

შესრულება მოუწევთ სტუდენტებს დამოუკიდებლად; ამავე დროს, ეს სტრატეგია ვიზუალურად 

წარმოაჩენს საკითხის/პრობლემის არსს.  

ინდუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი ცოდნის გადაცემის ისეთ ფორმას, როდესაც 

სწავლის პროცესში აზრის მსვლელობა ფაქტებიდან განზოგადებისაკენ არის მიმართული ანუ 

მასალის გადმოცემისას პროცესი მიმდინარეობს კონკრეტულიდან ზოგადისკენ. 

დედუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი ცოდნის გადაცემის ისეთ ფორმას,  რომელიც 

ზოგად ცოდნაზე დაყრდნობით ახალი ცოდნის აღმოჩენის ლოგიკურ პროცესს წარმოადგენს ანუ 

პროცესი მიმდინარეობს ზოგადიდან კონკრეტულისაკენ. 
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ანალიზის მეთოდი გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი მთლიანის, შემადგენელ 

ნაწილებად დაშლაში. ამით მარტივდება რთული პრობლემის შიგნით არსებული ცალკეული 

საკითხების დეტალური გაშუქება. 

 

ჯგუფში მუშაობის  დანიშნულებაა სტუდენტებს მიეცეს ლექციაზე მოსმენილი თემების გაღრმავების 

საშუალება. წამყვანი პროფესორის ან სამუშაო ჯგუფში/ პრაქტიკული/კლინიკური/ლაბორატორიული 

მეცადინეობის წამყვანი ლექტორის მითითებით სტუდენტი ან სტუდენტთა ჯგუფი მოიძიებს და 

ამუშავებს დამატებით ინფორმაციას, ამზადებს პრეზენტაციას, და სხვ. სადაც მოისმინება მოხსენებები, 

იმართება დისკუსია, კეთდება დასკვნები. პროფესორი/ პედაგოგი კოორდინაციას უწევს ამ პროცესების 

მიზანმიმართულად წარმართვას. 

დისკუსია/დებატები – ინტერაქტიული სწავლების ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მეთოდია. 

დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა ჩართულობის ხარისხსა და აქტიურობას. 

დისკუსია შესაძლებელია გადაიზარდოს კამათში და ეს პროცესი არ შემოიფარგლება მხოლოდ 

პედაგოგის მიერ დასმული შეკითხვებით. იგი უვითარებს სტუდენტს მსჯელობისა და საკუთარი 

აზრის დასაბუთების უნარს. 

 

 წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის მოქმედებებს: ამონაწერებისა და 

ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, რეფერატის ან ესსეს შესრულება 

და სხვ. 

 

გონებრივი იერიში (Brain storming) – პრობლემის გადაჭრის ოპერატიული მეთოდი შემოქმედებითი 

აქტიურობის სტიმულირების საფუძველზე. მეთოდი გულისხმობს თემის ფარგლებში კონკრეტული 

საკითხის/პრობლემის შესახებ მაქსიმალურად მეტი, სასურველია რადიკალურად განსხვავებული 

აზრის, იდეის ჩამოყალიბებისა და გამოთქმის ხელშეწყობას. აღნიშნული მეთოდი განაპირობებს 

პრობლემისადმი შემოქმედებითი მიდგომის განვითარებას. მეთოდის გამოყენება ეფექტიანია 

მრავალრიცხოვანი ჯგუფის არსებობის პირობებში და შედგება რამდენიმე ძირითადი ეტაპისგან: 

 პრობლემის/საკითხის განსაზღვრა შემოქმედებითი კუთხით; 

 დროის გარკვეულ მონაკვეთში საკითხის ირგვლივ მსმენელთა მიერ გამოთქმული იდეების 

კრიტიკის გარეშე ჩანიშვნა (ძირითადად დაფაზე); 

 შეფასების კრიტერიუმების განსაზღვრა კვლევის მიზანთან იდეის შესაბამისობის დასადგენად; 

 შერჩეული იდეების შეფასება წინასწარ გასაზღვრული კრიტერიუმებით; 

 გამორიცხვის გზით იმ იდეების გამორჩევა, რომლებიც ყველაზე მეტად შეესაბამება დასმულ 

საკითხს; 

 უმაღლესი შეფასების მქონე იდეის, როგორც დასახული პრობლემის გადაჭრის საუკეთესო 

საშუალების გამოვლენა. 

 

როლური და სიტუაციური თამაშები – მიეკუთვნება თამაშების ტიპის მეთოდებს, რომლებიც 

მოიცავენ საქმიან (როლურ) თამაშებს, დიდაქტიკურ ანუ სასწავლო თამაშებს, სათამაშო სიტუაციებს 

(სიტუაციურ თამაშებს), სათამაშო ხერხებსა და პროცედურებს. წინასწარ შემუშავებული სცენარის 

მიხედვით განხორციელებული თამაშები სტუდენტებს საშუალებას აძლევს სხვადასხვა 

პოზიციიდან შეხედონ საკითხს. იგი ეხმარება მათ ალტერნატიული თვალსაზრისის 

ჩამოყალიბებაში. ისევე როგორც დისკუსია, ეს თამაშებიც უყალიბებს სტუდენტს საკუთარი 

პოზიციის დამოუკიდებლად გამოთქმისა და კამათში მისი დაცვის უნარს. 
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ქვიზი - წერითი ნამუშევარი, განვლილი თემატიკის ფარგლებში თეორიული მასალის ცოდნისა და 

ინტეგრირების უნარის შემოწმება. ხელს უწყობს გავლილი მასალის გახსენებასა და ახალ 

მასალასთან მის კორელაციას. 

 

პრეზენტაცია - არის სასწავლო-შემეცნებითი ხერხების ერთობლიობა, რომელიც პრობლემის 

გადაწყვეტის საშუალებას იძლევა სტუდენტის დამოუკიდებელი მოქმედებებისა და მიღებული 

შედეგების აუცილებელი პრეზენტაციის პირობებში. ამ მეთოდით სწავლება ამაღლებს სტუდენტთა 

მოტივაციასა და პასუხისმგებლობას. პროექტზე მუშაობა მოიცავს დაგეგმვის, კვლევის, პრაქტიკული 

აქტივობისა და შედეგების წარმოდგენის ეტაპებს არჩეული საკითხის შესაბამისად. პროექტი 

განსახორციელებლად ჩაითვლება, თუ მისი შედეგები თვალსაჩინოდ, დამაჯერებლად და 

კონკრეტული ფორმით არის წარმოდგენილი. იგი შეიძლება შესრულდეს ინდივიდუალურად, 

წყვილებში ან ჯგუფურად; დასრულების შემდეგ პროექტი წარედგინება ფართო აუდიტორიას. 

პრაქტიკული მეცადინეობის დანიშნულებაა კონკრეტული ამოცანების გადაწყვეტის საშუალებით 

თეორიული მასალის თანდათანობითი შესწავლა, რაც თეორიული მასალის დამოუკიდებლად 

გამოყენების ჩვევების გამომუშავების საფუძველია. სტუდენტის ინდივიდუალური პრაქტიკული 

მუშაობა სიმულატორებთან და მულაჟებთან.  

 

პრაქტიკული მეთოდები – აერთიანებს სწავლების ყველა იმ ფორმას, რომელიც სტუდენტს პრაქტიკულ 

უნარ-ჩვევებს უყალიბებს. ამ შემთხვევაში სტუდენტი შეძენილი ცოდნის საფუძველზე 

დამოუკიდებლად ასრულებს ამა თუ იმ მოქმედებას, მაგალითად, პრაქტიკული უნარ-ჩვევების 

გამომუშავება სიმულატორების და მულაჟების დახმარებით, კლინიკური პრაქტიკა და სხვა. 

შემთხვევების შესწავლა (Case study) – აქტიური პრობლემურ-სიტუაციური ანალიზის მეთოდი, რომლის 

საფუძველია სწავლება კონკრეტული ამოცანების - სიტუაციების გადაჭრის გზით (ე. წ. ”ქეისების” 

ამოხსნა). სწავლების ეს მეთოდი დაფუძნებულია კონკრეტული პრაქტიკული მაგალითების (კეისების) 

განხილვაზე. ”კეისი” წარმოადგენს ერთგვარ ინსტრუმენტს, რომელიც მიღებული თეორიული ცოდნის 

გამოყენების საშუალებას იძლევა პრაქტიკული ამოცანების გადაწყვეტისათვის. თეორიისა და 

პრაქტიკის შეხამებით, მეთოდი ეფექტიანად ანვითარებს დასაბუთებული გადაწყვეტილებების 

შეზღუდულ დროში მიღების უნარს. სტუდენტებს უვითარდებათ ანალიტიკური აზროვნება, გუნდური 

მუშაობის, ალტერნატიული აზრის მოსმენისა და გაგების, ალტერნატივების გათვალისწინებით 

განზოგადოებული გადაწყვეტილებების გამომუშავების, მოქმედებების დაგეგმვისა და მათი შედეგების 

პროგნოზირების უნარი. 

როლური თამაში - სტუდენტების მიერ პაციენტისა და თერაპევტის როლის შესრულებას და 

პრაქტიკული/კლინიკური უნარების გამომუშავებასა და დემონსტრაციას. 
 

ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს ლექტორის და სტუდენტის აქტიურ ჩართულობას 

სწავლების პროცესში, სადაც   განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული მასალის პრაქტიკული 

ინტერპრეტაცია. 

 

პროფესიული პრაქტიკა - პრაქტიკა არის სასწავლო პროცესის მნიშვნელოვანი ნაწილი და წარმოადგენს 

სტუდენტის დაგეგმილ და მიზანმიმართულ  საქმიანობას, აკადემიურ გარემოში მიღებული 

თეორიული ცოდნის განმტკიცებასა და პრაქტიკული უნარების შეძენას. პრაქტიკის მიზანს 

წარმოადგენს სტუდენტების შეიარაღება პრაქტიკული უნარებით და მათი მომზადება მომავალი 

დამოუკიდებელი პროფესიული საქმიანობისთვის. პრაქტიკის განხორციელებაში ჩართულია სამი 

მხარე: უნივერსიტეტი, სტუდენტი და პრაქტიკის ობიექტი - კლინიკა, ამდენად იგი სამივე მხარისათვის 
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მნიშვნელოვანია: აკადემიური განათლებისა და თეორიის დაკავშირება რეალურ სამყაროსთან; სამუშაო 

გარემოში ჩართვა, საქმიანი ურთიერთობების ჩამოყალიბება; სასწავლო პროცესში განვითარებული 

კომპეტენციების პრაქტიკაში გავარჯიშება;  ახალი კომპეტენციების გამომუშავება;  

 

მცირე კვლევით ნაშრომზე მუშაობა -  კვლევის ჩატარება სამეცნიერო ხელმძღვანელის 

მეთვალყურეობით და მიღებული შედეგების პრეზენტაციას. სტუდენტი  თვითონ ირჩევს საინტერესო 

საკვლევ პრობლემას და ხელმძღვანელს რომლის უშუალო ხელმძღვანელობით და კონსულტირებით 

ასრულებს კვლევას. სტუდენტი საკვლევი თემის ირგვლივ მოიძიებს სამეცნიერო ლიტერატურას, 

დაამუშავებს და წერს მოკლე მიმოხილვას. შესრულებულ კვლევას აფორმებს პრეზენტაციის სახით, 

რომლის შემდეგაც იგი აუდიტორიის წინაშე წარადგენს ზეპირი ან წერილობითი სახით. 

ნაშრომის მომზადების პროცესში ამა თუ იმ მეთოდის თუ მეთოდთა კომბინაციის უპირატესი 

გამოყენება დამოკიდებულია კონკრეტული ნაშრომის თემაზე, კვლევის ობიქტისა და საგნის 

სპეციფიკაზე, დასახულ მიზნებსა და ამოცანებზე. შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას დიაქრონული 

ანალიზის, შედარებითი ანალიზის, სისტემური ანალიზის, ინდუქციის, დედუქციის, სინთეზის  ან/და 

სხვა მეთოდები. ნაშრომის მომზადების პროცესში გამოიყენება ვერბალური - კომუნიკაცია  

ხელმძღვანელთან, მსჯელობა, დასკვნების ჩამოყალიბება და ა.შ.; წერითი - ჩანაწერები და ნაშრომის 

ტექსტის მომზადება; საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება - მონაცემების და 

ინფორმაციის მოძიება, დამუშავება, ადეკვატური კომპიუტერული პროგრამების გამოყენება ნაშრომის 

მომზადებისა და გაფორმების მიზნით, პრეზენტაციის გამართვა და ა.შ.,  წიგნზე მუშაობის მეთოდები.   

განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ნაშრომის მიზნების და ამოცანების დასახვას და მათი მიღწევის 

ადეკვატური გზებისა და კვლევის მეთოდების შერჩევას და გამოყენებას; შესასრულებელი სამუშაოს 

დაგეგმვას და თანმიმდევრულ ეტაპებად რაციონალურად დაყოფას, დროის ორგანიზებას (დროის 

მენეჯმენტი); რელევანტური ლიტერატურისა და მონაცემების შერჩევას, მოძიებული ინფორმაციის 

ანალიზსა და სინთეზს; კვლევას და ინოვაციების გათვალისწინებას; დასკვნების ჩამოყალიბება-

დასაბუთებას. ნაშრომის წერილობით და ვერბალურ პრეზენტაციას,. 

 

კვლევით ხელმძღვანელთან მუშაობა (კონსულტაცია) - კვლევითი ნაშრომის ხელმძღვანელთან 

სტუდენტის მიერ საკონტაქტო დრო, როდესაც სტუდენტი იღებს ინფორმაციას შესასრულებელი 

ნაშრომის ფარგლებში გეგმის შედგენის,  მასალის მოძიების, დამუშავების, ნაშრომის შინაარსობრივი 

ნაწილის დასკვნების გამოტანის, ნაშრომის ტექნიკური გაფორმების, მისი საპრეზენტაციოდ 

მომზადების საკითხებში. 

ლექციაზე მოსმენილი მასალა მთლიანი ცოდნის სისტემად ყალიბდება სტუდენტის დამოუკიდებელი 

მუშაობით. სტუდენტს უნდა აღეძრას წიგნისადმი და სხვა საინფორმაციო წყაროებისადმი ინტერესი და 

საკითხების დამოუკიდებლად შესწავლის სურვილი, რაც დამოუკიდებელი აზროვნების, ანალიზისა და 

დასკვნების გაკეთების სტიმულირების საშუალებაა. სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობა არის 

კურსის წარმატებით ათვისებისათვის დახარჯული სამუშაო დროის (შრომის) რაოდენობა 

ლიტერატურის გაცნობა-შესწავლიდან - ჯგუფურ მუშაობამდე და/ან შუალედური და დასკვნითი 

გამოცდების მომზადებისათვის, რაც დამოუკიდებელი აზროვნების, ანალიზისა და დასკვნების 

გაკეთების სტიმულირების საშუალებაა. 
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