
 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა 

განათლების ადმინისტრირება 
 

ჩარიცხვის წინაპირობები 
 

სამაგისტრო  პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს  არანაკლებ ბაკალავრის ან მასთან 

გათანაბრებული განათლების მქონე პირს, რომელიც ფლობს  სახელმწიფოს მიერ 

დადასტურებულ შესაბამის დოკუმენტს (დიპლომს) შემდეგ დარგებში: ბიზნეს 

ადმინისტრირება, განათლება, სოციალური მეცნიერებები და / ან გააჩნია სამუშაო 

გამოცდილება საგანმანათლებლო სისტემაში. კანდიდატი სწავლის უფლებას  აღნიშნულ 

პროგრამაზე მოიპოვებს ერთიანი სამაგისტრო გამოცდებისა და საუნივერსიტეტო გამოცდების 

შედეგების საფუძველზე. სეუ-ში სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების დამატებითი პირობებია: 

შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდები სპეციალობასა და ინგლისურ ენაში  (B2 დონე). B2 დონის 

დადასტურება შესაძლებელია ინგლისური ენის შესაბამის დონეზე ცოდნის 

დამადასტურებელი დოკუმენტით.  

პროგრამაზე კანდიდატის მიღების პირველი ეტაპია კანდიდატის შეფასება ფორმალური 

მოთხოვნების მიხედვით, მეორე ეტაპი  მოიცავს გასაუბრებას შესარჩევ კომისიასთან. 

 

სამაგისტრო პროგრამაზე ერთიანი სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლა 

დასაშვებია: 

ა) მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს შესაბამისი 

უმაღლესი განათლების აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

ბ)  პირებისათვის ( გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის 

მონაწილე სტუდენტებისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე 

სტუდენტებისა ), რომლებიც უცხო ქვეყანაში ცხოვრობდნენ ბოლო 1 წლის ან მეტი ხნის 

განმავლობაში , სწავლობენ / სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ კრედიტები / კვალიფიკაცია 

უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების მაგისტრატურაში ; 

გ) მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის, რომლებიც უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში ჩაირიცხნენ უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის 52-ე 

მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, კერძოდ:   

გ.ა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის და მოქალაქეობის არმქონე პირებისათვის, 

რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური 

განათლება; 

გ.ბ) საქართველოს მოქალაქეებისათვის, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული 

ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური განათლება და სრული ზოგადი განათლების ბოლო 2 

წელი ისწავლეს უცხო ქვეყანაში; 



გ.გ) პირებისათვის (გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის 

მონაწილე სტუდენტებისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე 

სტუდენტებისა), რომლებიც უცხო ქვეყანაში ცხოვრობდნენ ბოლო 1 წლის ან მეტი ხნის 

განმავლობაში, სწავლობენ / სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ კრედიტები / 

კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. 

 

სამაგისტრო პროგრამაზე სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან / 

პროგრამიდან მობილობის წესით გადმოსულ სტუდენტთა მიღება ხორციელდება 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის N 10/ნ 

ბრძანებით დადგენილი წესის შესაბამისად. 

სამაგისტრო პრორგამაზე სწავლის უფლების მოპოვების შემდეგ, პროგრამაზე 

ჩარიცხვისათვის, მაგისტრანტობის კანდიდატი ვალდებულია ჩააბაროს საუნივერსიტეტო 

გამოცდა სპეციალობასა და უცხო (ინგლისურ) ენაში.  

სპეციალობის გამოცდის საკითხები მტკიცდება უნივერსიტეტის მიერ და ქვეყნდება 

პროგრამაზე მისაღები კონტინგენტის რეგისტრაციასთან ერთად 

უცხო ენის (ინგლისური) გამოცდის შედეგად პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლებას 

მოიპოვებენ ის სტუდენტები, რომლებიც გამოცდის შედეგების გათვალისიწნებით 

დაადასტურებენ ინგლისური ენის ცოდნის არანაკლებ B2 დონეს ენობრივი 

კომპეტენციის ევროპული ჩარჩო-აღმწერის (CEFR) შესაბამისად. 

ინგლისურენოვანი კომუნიკაციის კომპეტენციის დადასტურება შესაძლებელია 

ინგლისური ენის შესაბამის დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტით  

ა.) BEC exam and CELS exam – Vantage 

ბ.) Cambridge exam – FCE 

გ.) Pritman ESOL International 

დ.) TOEIC – 541 

ე.) TOEFL – 500 (Paper - based) 

       173 (Computer - based) 

        61   (Internet - based) 

 


