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აგრობიზნესის სფეროებში,დაეუფლებიან დარგობრივ და ზოგად უნარ-ჩვევებს, რომლებიც
აუცილებელია წარმატებული საქმიანობისათვის აგროსასურსათო სექტორში. პროგრამა
კონკურენტუნიარიანია და მისი დასრულების შემდეგ კვალიფიციური სპეციალისტები
შეძლებენ აგრობიზნესში პრობლემის, დიაგნოზისა და ალტერნატიული განზოგადების
ანალიზს; რაციონალური გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღებას; აგრობიზნესის
კატეგორიების, ცნებებისა და მეთოდების ცხოვრებისეულ პრობლემებთან მისადაგებას.
მიღებული ცოდნის პრაქტიკულ რეალიზაციას; ახალ გარემოში ადეკვატურ მოქმედებას;
კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელებას და მასში უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების
გამოყენებას;
სამაგისტრო პროგრამა შედგება აგრობიზნესის მენეჯმენტის მიმართულების შესაბამისი
სპეციალური კურსების და სავალდებულო და არჩევითი საგნებისაგან. მისი დასრულების
შემდეგ მაგისტრები მზად იქნებიან: მენეჯერული საქმიანობისთვის, სამეცნიერო-კვლევითი
მოღვაწეობისთვის და რეალურ ბიზნესში პრაქტიკული მუშაობისთვის. კურსდამთავრებული
შეძლებს აგრობიზნესში პრობლემის, დიაგნოზისა და ალტერნატიული განზოგადების
ანალიზს, რაციონალური გადაწყვეტილების მიღებას, აგრობიზნესის კატეგორიების, ცნებებისა
და მეთოდების ცხოვრებისეულ პრობლემებთან მისადაგებას.

პროგრამის აღწერა
პროგრამა შედგენილია ECTS სისტემით,  1 კრედიტი უდრის 27 საათს, რომელშიც
იგულისხმება როგორც საკონსტაქტო, ისე დამოუკიდებელი მუშაობის საათები. კრედიტების
განაწილება წარმოდგენილია სასწავლო გეგმაში. პროგრამა გრძელდება 2 წელი (4 სემესტრი)
და მოიცავს 120 კრედიტს (ECTS). სასწავლო კომპონენტი - 75 კრედიტი და კვლევითი
კომპონენტი 3/45 კრედიტი.
პირველი წლის სასწავლო პროცესი (ორი სემესტრის 21-21 კვირა) გაწერილია შემდეგნაირად:
ორი კვირა, კერძოდ VII და XIV კვირა შუალედური გამოცდები. ე.ი. სწავლება და ორი
შუალედური შეფასება ხორციელდება 17 კვირის განმავლობაში (I-XVII კვირა). XVIII- დან
XXI კვირის ჩათვლით ხორციელდება დასკვნითი და დამატებითი გამოცდები.
პირველი წლის პირველ სემესტრში მაგისტრი სწავლობს ექვს საგანს 5 კრედიტიანს, მეორე
სემესტრში ხუთ საგანს 5 კრედიტიანს. ასევე აქვს თეორიული/ექსპერიმენტული კვლევა/
კოლოკვიუმი,რომელიც შეფასებულია 5 კრედიტით.
მეორე წლის სასწავლო პროცესი (ერთი სემესტრი 21) გაწერილია შემდეგნაირად: ორი კვირა,
კერძოდ VII და XIV კვირა შუალედური გამოცდები. ე.ი. სწავლება და ორი შუალედური
შეფასება ხორციელდება 17 კვირის განმავლობაში (I-XVII კვირა).  XVIII- დან XXI კვირის
ჩათვლით ხორციელდება დასკვნითი და დამატებითი გამოცდები.
მეორე წლის პირველ სემესტრში მაგისტრი სწავლობს ორ საგანს საგანს 5 კრედიტიანს, ერთ
საგანს 7 კრედიტიანს და ერთ საგანს 8 კრედიტიანს. ასევე აქვს თეორიული/ექსპერიმენტული
კვლევა/ კოლოკვიუმი,რომელიც შეფასებულია 10 კრედიტით.
მეორე წლის მეორე სემესტრში მაგისტრანტი ასრულებს სამაგისტრო ნაშრომს. სამაგისტრო
ნაშრომის დასრულება და დაცვამოიცავს 2/30 კრედიტს.
პროგრამა შემუშავებულია თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისად აგრობიზნესის
მენეჯმენტის სპეციალობით და ეყრდნობა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული
ცენტრის მიერ დამტკიცებულ ეროვნული კვალიფიკაციის ჩარჩოს სტანდარტებსა და
ტექნიკურ უნივერსიტეტში მოქმედ ნორმატიულ აქტებს. სამაგისტრო პროგრამა აგებულია
უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან შეთანხმებით საქართველოს
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კანონის „უმაღლესი განათლების შესახებ“ მოთხოვნათა შესაბამისად, აგრობიზნესის
მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა ითვალისიწნებს სასწავლო და სამეცნიერო–კვლევით
საქმიანობას, საგამისტრო ნაშრომის გაფორმებას და დაცვას.
კვლევითი კომპონენტი
აგრობიზნესის მენეჯმენტის სპეციალობის მაგისტრანტის კვლევითი კომპონენტი
განისაზღვრება სამაგისტრო ნაშრომის თემის მიხედვით, რომელიც სრულდება
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და მასთან თანამშრომლობის მემორანდუმით
განსაზღვრულ უნივერსიტეტებსა და შესაბამისი პროფილის დამსაქმებელ ორგანიზაციებთან
ურთიერთ შეთანხმებით. სასწავლო პროცესის სრულყოფის მიზნით, სამაგისტრო პროგრამის
ფარგლებში საქართველოში არსებული შესაბამისი პროფილის წამყვან ორგანიზაციებთან
ხელმოწერილია მემორანდუმები მაგისტრანტების სასწავლო–სამეცნიერო პრაქტიკის
გავლასთან დაკავშირებით. სამაგისტრო ნაშრომის თემას მაგისტრანტი შეარჩევს
ინდივიდუალურად საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული თემების
ჩამონათვალიდან.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური
ხარისხის მქონე პირს, რომელიც ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების
საფუძველზე (საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ს მიერ განსაზღვრული
გამოცდა/გამოცდები). გამოცდების საკითხები/ტესტები განთავსდება სტუ-ს სწავლების
დეპარტამენტის ვებგვერდზე http://www.gtu.ge/study/index.php გამოცდების დაწყებამდე
მინიმუმ ერთი თვით ადრე. პროგრამაზე ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდებისგავლის გარეშე,
შესაძლებელია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი
წესით.

სწავლის შედეგები და კომპეტენტურობები (ზოგადი და დარგობრივი)

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ათვისებით სტუდენტს
ჩამოუყალიბდებაზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციები, კერძოდ:

ა) ცოდნა და გაცნობიერება - მაგისტრს პროგრამის „აგრობიზნესის მენეჯმენტი“
დასრულების შემდეგ ექნება სფეროს ღრმა და სისტემური ცოდნა, შემდეგ დისციპლინებში:
მსოფლიო სოფლის მეურნეობა, მენეჯმენტის საინფორმაციო სისტემები, ინოვაციური
მენეჯმენტი, ქართული ტრადიციული აგროკულტურა, საინფორმაციო-საკონსულტაციო
სამსახურის ორგანიზება აგროსექტორში, კონკურენტული სტრატეგიები, ბიზნესის
მენეჯმენტი აგრარულ სექტორში, ბიზნესის ქსელური ორგანიზაცია, მარკეტინგული
კომუნიკაციები, ამოცანათა დასმისა და გადაწყვეტილების მიღების მოდელები,
საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და კლიმატური პოტენციალი.
მიღებული ცოდნა მისცემს მაგისტრს ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების
საშუალებას, რის საფუძველზეც გააცნობიერებს ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზებს.

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - სამაგისტრო პროგრამის „აგრობიზნესის
მენეჯმენტი“დასრულების შემდეგ მაგისტრებს შეეძლებათ ახალ, გაუთვალისწინებელ და
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მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედება; ისინი გახდებიან აგრობიზნესის მენეჯერები
და უმაღლესი კლასის დაგეგმვის სპეციალისტები, რომელთაც ექნებათ უნარი სიახლეები
შეიტანონ და ინოვაციურად მართონ დარგი. ისინი მაღალ დონეზე ჩაერთვებიან
სამეცნიერო-კვლევით მუშაობაში. მიღებული უნარჩვევების საფუძველზე მაგისტრები
აგრეთვე შეძლებენ: სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ორგანიზებას და ამ საქმისთვის საჭირო
ინვესტიციების მოზიდვას; აგრარულ ბაზარზე მიმდინარე ტენდენციების გამოვლენას,
შეფასებას, ანალიზს და პროგნოზირებას; აგრარული საწარმოს რისკების დაგეგმვას და
მართვას; სასოფლო-სამეურნეო საწარმოებში მმართველობითი და ეკონომიკური
გადაწყვეტილებების მიღებას; აგროსექტორში საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურის
ორგანიზებას; მატერიალური, არამატერიალური და საფინანსო ნაკადების მართვას;
სასოფლო-სამეურნეო სექტორში მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკური პროცესების
ანალიზს; აგრობიზნესში მოღვაწე საწარმოს ეკონომიკური ეფექტიანობის შეფასებას;
აგრობიზნესის კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების
ძიებას, მათ შორის კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელებას უახლესი მეთოდებისა და
მიდგომების გამოყენებით. მაგისტრები პროგრამის წარმატებით გავლის შემდეგ
გადაწყვეტენ აგროწარმოების სტრატეგიულ, ტაქტიკურ და ოპერატიულ ამოცანებს;
ხარისხის მართვის თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით აწარმოებენ უვნებელ და
ეკოლოგიურად საღ პროდუქციას; დაგეგმავენ და პრაქტიკაში წარმატებით გამოიყენებენ
კონკურენტულ სტრატეგიებს; განახორციელებენ მარკეტინგულ კვლევებს; შეიმუშავებენ
აგროპროდუქციის წინწაწევის პოლიტიკას და მოახდენენ მისი მომხმარებლებისთვის
მიწოდებას.

გ)დასკვნის უნარი - მაგისტრს „აგრობიზნესის მენეჯმენტის“ პროგრამის დასრულების
შემდეგ ექნება რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის უახლესი კვლევების)
კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბების,
პრობლემის გადაწყვეტისთვის სოციალურად და ეკონომიკურად არგუმენტირებული
ქმედებების განხორციელების უნარი, რის საფუძველზეც მას აგრობიზნესის და ეკონომიკის
სხვა სფეროებში შეეძლება გასწიოს მაღალკვალიფიციური კონსულტირება. იგი უახლეს
რაოდენობრივ და ხარისხობრივ მონაცემებზე დაყრდნობით შეძლებს ინფორმაციის
ინოვაციურ სინთეზს, რაც დიდად გაზრდის მის მიერ ჩატარებული სამეცნიერო კვლევის
ხარისხს და კრეატიულობას შესძნეს მას.

დ)კომუნიკაციისუნარი - მაგისტრი „აგრობიზნესის მენეჯმენტის“პროგრამის დასრულების
შედეგად აკადემიური პატიოსნების სტანდარტებისა და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების მიღწევათა გათვალისწინებით შეიძენს საკუთარი დასკვნების,
არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების ქართულ და ინგლისურ ენებზე, როგორც
აკადემიური თუ პროფესიული საზოგადოებისთვის, ასევე აგრობიზნესის სფეროში
დასაქმებული სხვა პირებისთვის გადაცემის უნარს, რის საფუძველზეც იგი შეძლებს მათთან
ნაყოფიერ თანამშრომლობას და მათ მაღალხარისხიან კონსულტირებას.

ე) სწავლის უნარი - მაგისტრს „აგრობიზნესის მენეჯმენტის“პროგრამის დასრულების
შემდეგ შეეძლება სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება, უახლესი
რელევანტური ინფორმაციის, ბეჭდური თუ სხვა სახის მასალის მოპოვება და ამის
საფუძველზე სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა აგრობიზნესის სფეროში
კვალიფიკაციის მუდმივი ამაღლებისა და ცვალებად გარემოსთან ადაპტაციის
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უზრუნველყოფისთვის. მას ექნება საკუთარი სწავლის პროცესის სტრატეგიული დაგეგმვის
მაღალი დონე, რის საფუძველზეც ის შეძლებს პროფესიულ სივრცეში თავისუფალ
ორიენტირებას.

ვ) ღირებულებები - „აგრობიზნესის მენეჯმენტის“ პროგრამის დასრულების შედეგად
მაგისტრს ჩამოუყალიბდება და განუვითარდება პროფესიული ეთიკის, აკადემიური
პატიოსნების, გარემოსთან ჰარმონიული ურთიერთქმედების, მომხმარებლების
მოთხოვნილებების მაღალხარისხიანი უზრუნველყოფის, კოლეგიალურობის და
თანამშრომლობას. ის შეძლებს ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების
შეფასებას და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანას.

სწავლის შედეგების მიღწევის ფორმები და მეთოდები☒ლექცია ☒სემინარი (ჯგუფში მუშაობა) ☒პრაქტიკული ☒ლაბორატორიული ☒
პრაქტიკა ☒საკურსო სამუშაო/პროექტი ☒დამოუკიდებელი მუშაობა ☒სამაგისტრო
ნაშრომი☒ კონსულტაცია

სწავლის პროცესში, კონკრეტული სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე,
გამოიყენება სწავლის შემდეგი მეთოდები:
1. 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.
2. თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება – იმგვარი სწავლების სტრატეგიაა, სადაც
ჯგუფის თითოეული წევრი ვალდებულია არა მხოლოდ თვითონ შეისწავლოს, არამედ
დაეხმაროს თავის თანაგუნდელს საგნის უკეთ შესწავლაში. ჯგუფის თითოეული წევრი
მუშაობს პრობლემაზე, ვიდრე ყველა მათგანი არ დაეუფლება საკითხს.
3. ჯგუფური (collaborative) მუშაობა – ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს სტუდენტთა
ჯგუფურად დაყოფას და მათთვის სასწავლო დავალებების მიცემას. ჯგუფის წევრები
ინდივიდუალურად ამუშავებენ საკითხს და პარალელურად უზიარებენ თავის მოსაზრებებს
ჯგუფის დანარჩენ წევრებს. დასახული ამოცანიდან გამომდინარე შესაძლებელია ჯგუფის
მუშაობის პროცესში წევრებს შორის მოხდეს ფუნქციების გადანაწილება. ეს სტრატეგია
უზრუნველყოფს ყველა სტუდენტის მაქსიმალურ ჩართულობას სასწავლო პროცესში.
4. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - მეთოდი, რომელიც ახალი ცოდნის მიღების
და ინტეგრაციის პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს კონკრეტულ პრობლემას.
5. ევრისტიკული მეთოდი – ეფუძნება დასმული ამოცანის ეტაპობრივ გადაწყვეტას. ეს
პროცესი სწავლებისას ფაქტების დამოუკიდებლად დაფიქსირებისა და მათ შორის კავშირების
დანახვის გზით ხორციელდება.
6. შემთხვევების შესწავლა (Case study) – პედაგოგი სტუდენტებთან ერთად განიხილავს
კონკრეტულ შემთხვევებს და ისინი ყოველმხრივ და საფუძვლიანად შეისწავლიან საკითხს.
მაგალითად, საინჟინრო უსაფრთხოების სფეროში ეს შეიძლება იყოს კონკრეტული ავარიის ან
კატასტროფის განხილვა, პოლიტიკის მეცნიერებაში - კონკრეტული, მაგალითად, ყარაბახის
პრობლემის (სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტის) ანალიზი და ა. შ.
7. გონებრივი იერიში (Brain storming) – ეს მეთოდი გულისხმობს თემის ფარგლებში
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კონკრეტული საკითხის/პრობლემის შესახებ მაქსიმალურად მეტი, სასურველია
რადიკალურად განსხვავებული, აზრის, იდეის ჩამოყალიბებასა და გამოთქმის ხელშეწყობას.
აღნიშნული მეთოდი განაპირობებს პრობლემისადმი შემოქმედებითი მიდგომის
განვითარებას. მეთოდის გამოყენება ეფექტიანია სტუდენტთა 2
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.
8. როლური და სიტუაციური თამაშები – 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.
9. 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 მასწავლებლის, 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. დემონსტრირება შესაძლოა მარტივ სახეს ატარებდეს.
10. ინდუქციური მეთოდი – განსაზღვრავს ნებისმიერი ცოდნის გადაცემის ისეთ ფორმას,
როდესაც სწავლის პროცესში აზრის მსვლელობა ფაქტებიდან განზოგადებისაკენ არის
მიმართული ანუ მასალის გადმოცემისას პროცესი მიმდინარეობს კონკრეტულიდან
ზოგადისკენ.
11. დედუქციური მეთოდი – განსაზღვრავს ნებისმიერი ცოდნის გადაცემის ისეთ ფორმას,
რომელიც ზოგად ცოდნაზე დაყრდნობით ახალი ცოდნის აღმოჩენის ლოგიკურ პროცესს
წარმოადგენს ანუ პროცესი მიმდინარეობს ზოგადიდან კონკრეტულისაკენ.
12. ანალიზის მეთოდი – გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი მთლიანის,
შემადგენელ ნაწილებად დაშლაში. ამით მარტივდება რთული პრობლემის შიგნით არსებული
ცალკეული საკითხების დეტალური გაშუქება.
13. სინთეზის მეთოდი – გულისხმობს ცალკეული საკითხების დაჯგუფებით ერთი მთლიანის
შედგენას. ეს მეთოდი ხელს უწყობს პრობლემის, როგორც მთლიანის დანახვის უნარის
განვითარებას.
14. ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი.
1/15. წერითი მუშაობის მეთოდი – რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის მოქმედებებს:
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ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა,
რეფერატის ან ესეს შესრულება და სხვ.
16. ლაბორატორიული მეთოდი – გულისხმობს შემდეგი სახის მოქმედებებს: ცდების
დაყენება, ვიდეომასალის, დინამიკური ხასიათის მასალის ჩვენება და სხვ.
17. 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, საწარმოო და
პედაგოგიური პრაქტიკა, საველე მუშაობა და სხვ.
18. ახსნა-განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ.
პედაგოგს მასალის გადმოცემისას მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით
განხილვაც ხდება მოცემული თემის ფარგლებში.
19. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს პედაგოგისა და სტუდენტის აქტიურ
ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული
მასალის პრაქტიკული ინტერპრეტაცია.
20. პროექტის შემუშავება და პრეზენტაცია – პროექტზე მუშაობისას სტუდენტი რეალური
პრობლემის გადასაჭრელად იყენებს შეძენილ ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს. პროექტით სწავლება
ამაღლებს სტუდენტთა მოტივაციასა და პასუხისმგებლობას. პროექტზე მუშაობა მოიცავს
დაგეგმვის, კვლევის, პრაქტიკული აქტივობისა და შედეგების წარმოდგენის ეტაპებს
არჩეული საკითხის შესაბამისად. პროექტი განხორციელებლად ჩაითვლება , თუ მისი
შედეგები თვალსაჩინოდ და დამაჯერებლად, კორექტული ფორმით არის წარმოდგენილი.
იგი შეიძლება შესრულდეს ინდივიდუალურად, წყვილებში ან ჯგუფურად; ასევე, ერთი
საგნის ფარგლებში ან რამდენიმე საგნის ფარგლებში (საგანთა ინტეგრაცია); დასრულების
შემდეგ პროექტი წარედგინება ფართო აუდიტორიას.

სტუდენტის ცოდნის შეფასება

შეფასება ხდება 100 ქულიანი სისტემით.
დადებით შეფასებად ჩაითვლება:

● (A) - ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;
● (B) - ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%;
● (C) - კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%;
● (D) - დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%;
● (E) - საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-4/60%;

უარყოფით შეფასებად ჩაითვლება:
● (FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს

ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით
დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება.

● (F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის
მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს
შესასწავლი.

სილაბუსებში მოცემულია სტუდენტის ცოდნის შეფასების შესაბამისი ფორმები და
მეთოდები. შეფასების ფორმების შესაბამისი მეთოდების, კრიტერიუმებისა და სკალების
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აღწერა თან ერთვის საგანმანათლებლო პროგრამას, აგრეთვე განთავსებულია
უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე http://www.gtu.ge/quality/axali/shefasebisforma.pdf
კვლევითი კომპონენტის შეფასების წესი მოცემულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე
http://gtu.ge/Study-Dep/Forms/Forms.php

დასაქმების სფერო

კურსდამთავრებული შეიძლება დასაქმდეს:
● სახელმწიფო, სამთავრობო დაწესებულებებში და უწყებებში (სამინისტროები,

დეპარტამენტებიდა ა.შ.);
● სახელმწიფო ცენტრალური და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში;
● ეკონომიკის ნებისმიერი სფეროს სახელმწიფო სექტორში და კერძო (ადგილობრივ და

უცხოურ) კომპანიებში;
● სამეცნიერო და ანალიტიკურ სტრუქტურებში;
● სახელმწიფო და კერძო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში;
● საერთაშორისო ორგანიზაციებში;
● ერთობლივ საწარმოებში;
● მცირე და საშუალო ბიზნესში;
● არასამთავრობო სექტორში;
● აგრარული სფეროს სხვადასხვა ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის

დაწესებულებებში, სადაც მათ შეეძლებათ მოღვაწეობა საშუალო და ზედა რგოლის
მენეჯერებად, ასევე ანალიტიკოსებად და ექსპერტებად.

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამები

პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური და მატერიალური რესურსი

პროგრამა უზრუნველყოფილია შესაბამისი ადამიანური და მატერიალური რესურსით.
შესაბამისი ინფორმაცია მოცემულია თანდართულ დოკუმენტებში.

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სქემა

№ სასწავლო და სამეცნიერო
კომპონენტები

I წელი II წელი

სულ
კრედიტები

სე
მე

სტ
რ

ი
I

სე
მე

სტ
რ

ი
II

სე
მე

სტ
რ

ი
II

I

სე
მე

სტ
რ

ი
IV
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სასწავლო კომპონენტი:

1 სასწავლო კურსები 30 25 20 75
კვლევითი კომპონენტი:

2
სამაგისტრო კვლევის პროექტი
/პროსპექტუსი

5 5

3
თეორიული/ექსპერიმენტული
კვლევა/კოლოქვიუმი

10 10

4
სამაგისტრო ნაშრომზე მუშაობა და
დაცვა

30 30

ECTS
კრედიტ-

ები

სემესტრში 30 30 30 30 120
კურსზე 60 60 120

პროგრამის საგნობრივი დატვირთვა

№

სასწავლო და სამეცნიერო კომპონენტები

სასწავლო კომპონენტები

დაშვების
წინაპირობა

ECTS კრედიტი
საგნის კოდი

I წელი
II

წელი
სემესტრი

I II III IV

1
BUCOM07

ბიზნესკომუნიკაცია(ინგლისური,
გერმანული, ფრანგული, რუსული)

არ გააჩნია
5

2 WORAG10 მსოფლიო სოფლის მეურნეობა არ გააჩნია 5

3 MARKM07 მარკეტინგ მენეჯმენტი არ გააჩნია 5

4 INMAN10 კორპორაციული ფინანსები არ გააჩნია 5

5 GETRA10 ქართული ტრადიციული აგროკულტურა არ გააჩნია 5

6 OICSE10
საინფორმაციო-საკონსულტაციო
სამსახურის ორგანიზება აგროსექტორში

მსოფლიო სოფლის
მეურნეობა

7

7 INMAN10 ინოვაციური მენეჯმენტი არ გააჩნია 5

8
LMLGP10GA

1

მიწის მმართველობა და
მიწათსარგებლობის სახელმძღვანელო
პრინციპები

არ გააჩნია
5

9 BMASE10
ბიზნესის მენეჯმენტი აგრარულ
სექტორში

მარკეტინგ
მენეჯმენტი

8

10 BNETO10
ბიზნესის ქსელური ორგანიზაცია:
კლასტერული მენეჯმენტი და

არ გააჩნია 5



- 10 - (სულ 13 გვ.)

უსაფრთხოება

11 ORM0710
ამოცანათა დასმისა და გადაწყვეტილების
მიღების მოდელები

კონკურენტული
სტრატეგიები

5

12
NRCEO10 საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და

კლიმატური პოტენციალი
არ გააჩნია

5

არჩევითი 5 5

13 MANEC07 მენეჯერული ეკონომიკა არ გააჩნია

14 MISYS07 მენეჯმენტის საინფორმაციო სისტემები არ გააჩნია

15 AGRIC10
აგრარული მიმართულებების
ინტეგრირებული კურსი

არ გააჩნია

16 AGTCH10
აგრო-საინჟინრო მიმართულებების
ინტეგრირებული კურსი

არ გააჩნია

17 CORPM07 კორპორაციული მენეჯმენტი არ გააჩნია

18 AGSTA10 სასოფლო-სამეურნეო სტატისტიკა არ გააჩნია

19 CFIBP07 კონკურენტული სტრატეგიები არ გააჩნია

კვლევითი კომპონენტები

-
- სამაგისტრო კვლევის

პროექტი/პროსპექტუსი
არ გააჩნია

5

-
-

თეორიული /ექსპერიმენტული
კვლევა/კოლოქვიუმი

სამაგისტრო კვლევის
პროექტი/პროსპექტუ

სი
10

-
-

სამაგისტრო ნაშრომის დასრულება და
დაცვა

თეორიული
/ექსპერიმენტული

კვლევა/კოლოქვიუმი
30

სემესტრში 30 30 30 30

წელიწადში 60 60

სულ 120

№

სასწავლო და სამეცნიერო კომპონენტები

სასწავლო კომპონენტები

ზოგადი და დარგობრივი
კომპეტენტურობებისაგნის კოდი

ცო
დ

ნა
დ

ა
გა

ცნ
ო

ბი
ერ

ებ
ა

ცო
დ

ნი
ს

პრ
აქ

ტ
იკ

აშ
ი

გა
მო

ყე
ნე

ბი
ს

უ
ნა

რ
ი

დ
ას

კვ
ნი

ს
უ

ნა
რ

ი
კო

მუ
ნი

კა
ცი

ის
უ

ნა
რ

ი
სწ

ავ
ლ

ის
უ

ნა
რ

ი

ღ
ირ

ებ
უ

ლ
ებ

ებ
ი
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1
BUCOM07

ბიზნესკომუნიკაცია(ინგლისური, გერმანული,
ფრანგული, რუსული)

+ + + +

2 WORAG10 მსოფლიო სოფლის მეურნეობა + + + + +

3 MARKM07 მარკეტინგ მენეჯმენტი + + +

4 INMAN10 ინოვაციური მენეჯმენტი + + +

5 GETRA10 ქართული ტრადიციული აგროკულტურა + + + +

6 OICSE10
საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურის
ორგანიზება აგროსექტორში

+ + + + + +

7 CFIBP07 კორპორაციული ფინანსები + + + +

8
LMLGP10GA
1

მიწის მმართველობა და მიწათსარგებლობის
სახელმძღვანელო პრინციპები

+ + + + +

9 BMASE10 ბიზნესის მენეჯმენტი აგრარულ სექტორში + + + + +

10 BNETO10
ბიზნესის ქსელური ორგანიზაცია:
კლასტერული მენეჯმენტი და უსაფრთხოება

+ + +

11 ORM0710
ამოცანათა დასმისა და გადაწყვეტილების
მიღების მოდელები

+ + +

12
NRCEO10 საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და

კლიმატური პოტენციალი
+ + + +

არჩევითი

13 MISYS07 მენეჯმენტის საინფორმაციო სისტემები + + +

14 MANEC07 მენეჯერული ეკონომიკა + + +

15 AGRIC10
აგრარული მიმართულებების ინტეგრირებული
კურსი

+ + + +

16 AGTCH10
აგრო-საინჟინრო მიმართულებების
ინტეგრირებული კურსი

+ + +

17 CORPM07 კორპორაციული მენეჯმენტი + + +

18 AGSTA10 სასოფლო-სამეურნეო სტატისტიკა + + + + +

19 GOMST10 კონკურენტული სტრატეგიები + + + +

კვლევითი კომპონენტები

- სამაგისტრო კვლევის პროექტი/პროსპექტუსი + + + + + +

-
თეორიული /ექსპერიმენტული
კვლევა/კოლოქვიუმი

+ + + + + +

- სამაგისტრო ნაშრომის დასრულება და დაცვა + + + + + +
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პროგრამის სასწავლო გეგმა

საათები

სასწავლო და სამეცნიერო
კომპონენტები

EC
TS

კრ
ედ
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ლ
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ო
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)
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უ
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ი
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რ
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ო

რ
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ტ
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რ
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შა
ო
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ედ
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ი
მუ

შა
ო

ბა

1. BUCOM07
ბიზნესკომუნიკაცია(ინგლის
ური, გერმანული,
ფრანგული, რუსული)

5/135 3/45 2/1 87

2. WORAG10
მსოფლიო სოფლის
მეურნეობა

5/135 1/15 2/30 2/1 87

3. MARKM07 მარკეტინგ მენეჯმენტი 5/135 1/15 2/30 2/1 87

4. CFIBP07 კორპორაციული ფინანსები 5/135 1/15 2/30 2/1 87

5. GETRA10
ქართული ტრადიციული
აგროკულტურა

5/135 1/15 2/30 2/1 87

6. OICSE10
საინფორმაციო-
საკონსულტაციო სამსახურის
ორგანიზება აგროსექტორში

7/189 1/15 1/15 3/45 2/1 111

7. INMAN10 ინოვაციური მენეჯმენტი 5/135 1/15 2/30 2/1 87

8. LMLGP10GA1

მიწის მმართველობა და
მიწათსარგებლობის
სახელმძღვანელო
პრინციპები

5/135 1/15 2/30 2/1 87

9. BMASE10
ბიზნესის მენეჯმენტი
აგრარულ სექტორში 8/216 1/15 2/30 3/45 2/1 123

10. BNETO10

ბიზნესის ქსელური
ორგანიზაცია: კლასტერული
მენეჯმენტი და
უსაფრთხოება

5/135 1/15 2/30 2/1 87

11. ORM0710
ამოცანათა დასმისა და
გადაწყვეტილების მიღების
მოდელები

5/135 2/30 1/15 2/1 87

12.
NRCEO10

საქართველოს ბუნებრივი 5/135 1/15 2/30 2/1 87
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რესურსები და კლიმატური
პოტენციალი

არჩევითი

13. MANEC07 მენეჯერული ეკონომიკა 5/135 1/15 2/30 2/1 87

14. MISYS07
მენეჯმენტის საინფორმაციო
სისტემები

5/135 1/15 2/30 2/1 87

15. AGRIC10
აგრარული
მიმართულებების
ინტეგრირებული კურსი

5/135 1/15 2/30 2/1 87

16. AGTCH10
აგრო-საინჟინრო
მიმართულებების
ინტეგრირებული კურსი

5/135 1/15 2/30 2/1 87

17. CORPM07 კორპორაციული მენეჯმენტი 5/135 1/15 2/30 2/1 87

18. AGSTA10
სასოფლო-სამეურნეო
სტატისტიკა

5/135 1/15 2/30 2/1 87

19. GOMST10
კონკურენტული
სტრატეგიები

5/135 1/15 2/30 2/1 87

პროგრამის ხელმძღვანელი პაატა კოღუაშვილი

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის მარიამ ხომასურიძე
სამსახურის უფროსი
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