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ორგანიზაცია და მართვა“ წაროდგენილია ორი მოდულით: 1. ფირმის მენეჯმენტი; 2. ტრანსპორტის 
მენეჯმენტი.  
       პროგრამის მიზანია მოამზადოს ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი, რომელიც შეძლებს 
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ბიზნესის თავისებურებებისა და სპეციფიკის 
გათვალისწინებით ფირმის   მენეჯმენტის წარმატებით გაცნობიერებას და  განხორციელებას; ბიზნეს-
საქმიანობის სუსტი და ძლიერი მხარეების გამოვლენას, მათ გააზებას, მათზე მომქმედი ფაქტორების 
მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების დადგენას და ამის საფუძველზე სწორი მმართველობითი 
გადაწყვეტილებების მიღებას, ბიზნეს-პროექტების და სტრატეგიების შემუშავებას. 
         ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრის ხარისხის მქონე სპეციალისტს შეეძლება სოციალურ-
ეკონომიკური პროცესების, ორგანიზაციების, მათი შემადგენელი სტრუქტურული ერთეულების 
მენეჯმენტის განხორციელებაში და ბიზნეს–საქმიანობაში ეკონომიკური, საფინანსო, სადაზღვევო, 
მარკეტინგული, ინოვაციური და სხვა პროცესების მართვაში  მონაწილეობის მიღება.  

 
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

ბაკალავრიატში სწავლის უფლება აქვს მხოლოდ სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი 
სახელმწიფო სერტიფიკატის ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის მფლობელს, რომელიც 
ჩაირიცხება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

 
სწავლის შედეგები/კომპეტენტურობები (ზოგადი და დარგობრივი) 

ცოდნა და გაცნობიერება -  
 ბიზნესის ორგანიზაციის და მართვის მრავალმხრივი და სპეციალიზებული თეორიული და 

პრაქტიკული ცოდნა, რომელიც საფუძვლად უდევს როგორც ბიზნეს ადმინისტრირებას, ისე 
ტრანსპორტის მენეჯმენტის მუშაკებისთვის აუცილებელი უნარების გამომუშავებას და 
შესაბამისად, პროფესიული საქმიანობის საზღვრების გაცნობიერებას; 
 

• ბიზნესის სფეროში მიმდინარე  პროცესების იდენტიფიცირების, ეფექტიანობის გაზომვის, 
ბიზნეს–პროცესის მონაწილეების განსაზღვრის მეთოდების ათვისება; 

• ყველა სახის ბიზნესში პროცესების მარკეტინგული მონაცემების შეგროვების და გაანალიზების, 
ბაზრის შესაძლებლობების განსაზღვრის და შესაბამისი ქმედებების განხორციელების 
თეორიული საფუძვლების ცოდნა; 

• ბიზნესის ადმინისტრირების პროცესების  ეკონომიკური, მენეჯერული, ეკონომიკურ-
მათემატიკური მეთოდების შესწავლა და გაცნობიერება. 
 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  
 მრავალმხრივი და სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე 

შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება ბიზნესის ორგანიზაციასა 
და მართვაში აბსტრაქტული პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად. 
 

• ორგანიზაციებში პროცესების მართვა, პროცესების იდენტიფიცირება. ეფექტიანობის გაზომვა, 
ბიზნეს–პროცესის 

• მონაწილეების განსაზღვრა და სხვა; 
• ძირითადი მარკეტინგული საქმიანობა: მარკეტინგული მონაცემების შეგროვება და 

გაანალიზება, ბაზრის შესაძლებლობების განსაზღვრა და შესაბამისი ქმედებების 
განხორციელება და სხვა; 

• ძირითადი ფინანსური  საქმიანობა: ანგარიშების მომზადება და წარდგენა, ფინანსური 
დოკუმენტების ინტერპრეტაცია, ფინანსური ინფორმაციის ანალიზი და ანგარიშების 
მომზადება, საბუღალტრო აღრიცხვის სისტემების გამოყენება, ბიუჯეტის მომზადება და სხვა; 

• პროექტების მართვა: მიზნის ფორმულირება; მიზნების, ამოცანებისა და შედეგების 
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ურთიერთკავშირის განსაზღვრა; დროითი ჩარჩოების დაგეგმვა და მართვა; 
• პასუხისმგებლობის ფარგლებში ამოცანების მართვა; საჭირო რესურსების განსაზღვრა და სხვა; 
• ორგანიზაციის ან ფუნქციონალური სფეროს წინაშე მდგარი პრობლემის იდენტიფიცირება და 

დიაგნოსტიკა. პრობლემის გადასაჭრელად შესაბამისი მეთოდების გამოყენება, აქვს მათი 
დასაბუთებისა და დაცვის უნარი; 

• ოპერაციულ და ტაქტიკურ დონეზე გადაწყვეტილების მიღება. გადაწყვეტილების მიღების 
მიზნების და კრიტერიუმების ფორმულირება; 
 

დასკვნის  უნარი  
 მკაფიოდ გამოკვეთილი პრობლემების ამოცნობა, სიტუაციათა შედარება, სტანდარტული 

მეთოდებით მათი გაანალიზება  და დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება; 
 

• ბიზნესის სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების ანალიზის საფუძველზე განმარტების 
მიცემისა და დასკვნის გამოტანა, ასევე განყენებული მონაცემებისა და/ან სიტუაციების 
ანალიზი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, 
დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება. რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის  
უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების 
ჩამოყალიბება. უახლოეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; 
 

კომუნიკაციის უნარი 
 საკუთარი აზრის ან მიწოდებული ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად 

გადაცემის უნარი სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის, როგორც მშობლიურ, ასევე 
უცხოურ ენაზე. 
 

• ბიზნესის სფეროში იდეებისა და ინფორმაციის სტრუქტურირებულად  და თანმიმდევრულად 
გადაცემა სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი 
ინფორმაციის გამოყენებით.  თანამედროვე საინფორმაციო და  საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიების მრავალმხრივად და შემოქმედებითად გამოყენება. უცხოურ ენაზე  
ეკონომიკის, ბიზნესის და მენეჯმენტის პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის 
გადაცემა და ანგარიშის წარდგენა. 
 

სწავლის უნარი 
 სწავლის მიმართულების განსაზღვრა შექმნილი გარემოსა და პრიორიტეტების 

გათვალისწინებით; 
 

• საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი 
სწავლის საჭიროებების დადგენა, პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების 
მიზნით, საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა. სწავლის დამოუკიდებლად 
წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება და სტრატეგიული დაგეგმვის 
მაღალი დონე; 
 

ღირებულებები 
 ბიზნესის ორგანიზაციის და მართვის პრინციპების, ფასეულობებისა და ღირებულებების 

ცოდნა, შეფასება და სხვებისთვის გაზიარება; 
 

• ბიზნესისა და მენეჯმენტის სღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და 
სწრაფვა მათ დასამკვიდრებლად, პროფესიული ღირებულებების (სიზუსტე, პუნქტუალობა, 
ობიექტურობა, ორგანიზებულობა და სხვ.) დაცვა, ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების 
დაცვა; ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულებების შეფასება. 
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სწავლის შედეგების მიღწევის ფორმები და მეთოდები 

 

 ლექცია      სემინარი (ჯგუფში მუშაობა)      პრაქტიკული      ლაბორატორიული                          

  პრაქტიკა  საკურსო სამუშაო/პროექტი    დამოუკიდებელი მუშაობა 

სწავლის შედეგების მიღწევის ფორმების და მეთოდების განმარტებები თან ერთვის საგანმანათლებლო 

პროგრამას, აგრეთვე განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე: http://www.gtu.ge/quality/pdf/sc.pdf 

(დანართი 1) 

 
სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა 

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 51-60%;  

 
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 აღწერა თან ერთვის 
საგანმანათლებლო პროგრამას, აგრეთვე განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე  

http://www.gtu.ge/quality/axali/shefasebisforma.pdf (დანართი 2) 

 
დასაქმების სფერო 

საბაკალავრო განათლების მიღების შედეგად სპეციალისტებს შეეძლებათ იმუშაოს  სხვადასხვა 
ორგანიზაციულ–სამართლებრივი ფორმის დაწესებულებებში, მათ შორის სამრეწველო და 
სატრანსპორტო დაწესებულებებში საშუალო რგოლის მენეჯერებად, ეკონომისტებად, ინჟინერ-
ეკონომისტებად, აგრეთვე, საფინანსო-საკრედიტო დაწესებულებებში ეკონომისტებად, ბუღალტრებად, 
მენეჯერ–ადმინისტრატორებად; სამთავრობო სტრუქტურებში, მსხვილ კორპორაციებსა და 
კონსალტინგურ ცენტრებში, ფირმებსა და საწარმოებში ასისტენტ-მენეჯერებად, სპეციალისტებად. 

 
სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

 მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამები 
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პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური და  მატერიალური რესურსი 

პროგრამა უზრუნველყოფილია შესაბამისი, კვალიფიციური  ადამიანური და მატერიალური 
რესურსით. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ დოკუმენტებში (დანართი 3). 

 
თანდართული სილაბუსების რაოდენობა: 56 

 
პროგრამაში არსებული მოკლე ციკლის საგნობრივი დატვირთვა 

№ 

 

საგანი დაშვების წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 

საგნის კოდი I წელი II წელი

სემესტრი 

I II III IV 

1 MAT0108 მათემატიკა 1 არ გააჩნია 5    

2 
EMPRE04 კომპიუტერული სისტემები და  

გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 
არ გააჩნია 4    

3  უცხოური ენა:  

3 

   

3.1 

FLN0307 უცხოური ენა (ინგლისური  ენა B1.1) ერთიან ეროვნულ 
გამოცდაზე არ 
ჩაუბარებია 

ინგლისური ენა 

   

3.2 
FLN1307 უცხოური ენა (ინგლისური  ენა B2.1) ერთიან ეროვნულ 

გამოცდაზე ჩააბარა 
ინგლისური ენა 

   

3.3 FLN1107 უცხოური ენა (გერმანული ენა 1T) არ გააჩნია    

3.4 FLN1107 უცხოური ენა (ფრანგული ენა 1T) არ გააჩნია    

3.5 FLN1107 უცხოური ენა (რუსული ენა 1T) არ გააჩნია    

4 EKONO05 ეკონომიკსი არ გააჩნია 5    

5 EMPRE04 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია არ გააჩნია 3    

6 
BABO705 ბიზნესის  საფუძვლები არ გააჩნია 5 

    

7 LOGIS05 ლოგისტიკის   საფუძვლები  არ გააჩნია    5 

8 BMIKR05 მიკროეკონომიკა ეკონომიკსი  5   

9 
BSAMA05 სამეწარმეო სამართლის საფუძვლები ბიზნესისი 

საფუძვლები  
5 
 

  

10 MAT0208 მათემატიკა 2 მათემატიკა 1  5   

11 

CSAT205 კომპიუტერული სისტემები და  
გამოყენებითი ტექნოლოგიები  2 

კომპიუტერული 
სისტემები და 
გამოყენებითი 

ტექნოლოგიები   1 

 

4 

  

12  უცხოური ენა:   3   

12.1 
FLN0407 უცხოური ენა (ინგლისური  ენა B1.2) უცხოური ენა 

(ინგლისური  ენა 
B1.1)
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№ 

 

საგანი დაშვების წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 

საგნის კოდი I წელი II წელი

სემესტრი 

I II III IV 

12.2 
FLN1407 უცხოური ენა (ინგლისური  ენა B2.2) უცხოური ენა 

(ინგლისური  ენა 
B2.1)

    

12.3 
FLN1207 უცხოური ენა (გერმანული ენა 2T) უცხოური ენა 

(გერმანული ენა 1T) 
    

12.4 FLN1207 უცხოური ენა (ფრანგული ენა 2T) უცხოური ენა 
(ფრანგული ენა 1T) 

    

12.5 FLN1207 უცხოური ენა (რუსული ენა 2T) უცხოური ენა 
(რუსული ენა 1T) 

    

13 
LSEM003 შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო 

სიტუაციების მართვა 
არ აქვს 

 
3 

  

14. BMENEJ05 მენეჯმენტის საფუძვლები მიკროეკონომიკა  5   

15 MEPRT08 ალბათობის თეორის ელემენტები მათემატიკა1   3  

16 BMAME05 მაკროეკონომიკა ეკონომიკსი   6  

17 
BUAGR05  ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები ბიზნესის  

საფუძვლები
 

 
5 

 

18 STREG05 სტატისტიკის ზოგადი თეორია მათემატიკა1.2.   5  

19 
BMARK05 მარკეტინგის საფუძვლები მაკროეკონომიკა, 

მიკროეკონომიკა 
 

 6 
 

20. FINSA05 ფინანსების საფუძვლები ეკონომიქსი 
 

 
 5 

 

21. 
FIROR05  ფირმის ორგანიზაცია და მართვა მიკროეკონომიკა, 

მენეჯმენტის 
საფუძვლები

 

 
 

6 

22 
KADRE05 ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი მენეჯმენტის 

საფუძვლები
 

 
 

5 

23 SRE0605 საქართველოს ეკონომიკა მაკროეკონომიკა 5    

24 

FINAG05 ფინანსური აღრიცხვა ბუღალტრული 
აღრიცხვის 
საფუძვლები 

 

   

6 

25 
EKMAT05 ეკონომიკურ მათემატიკური მოდელირება მათემატიკა1,2. 

 
   

5 

26 
 

 არჩევითი ჰუმანიტარული მოდული:     
   

 

26.1 

INPHI07 

ფილოსოფიის შესავალი 

არ გააჩნია 
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№ 

 

საგანი დაშვების წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 

საგნის კოდი I წელი II წელი

სემესტრი 

I II III IV 

26.2 APSYC07 გამოყენებითი ფსიქოლოგია 

 

 

 
3 

26.3 GEHIS07 საქართველოს ისტორია 

26.4 SOC0007 სოციოლოგია 

26.5 CULTU07 კულტუროლოგია 

26.6 
MLCT007 ენობრივი კომუკაციების თანამედროვე 

ტექნოლოგიები 

26.7 BOP0007 პოლიტიკის საფუძვლები 

26.8 GEL0007 ქართული ენა   

        

სემესტრში 30 30 30 30 

წელიწადში 60 60 

სულ 120 

 
თავისუფალი  კომპონენტები (მოდული/საგანი) 

მოდული I  (მოცულობა არაუმეტეს 60 კრედიტისა):  ფირმის მენეჯმენტი 
ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი  თამარ კილაძე 

მოდულზე დაშვების წინაპირობა: მოკლე ციკლის არანაკლებ 90 კრედიტისა 

№ საგნის კოდი საგანი 
დაშვების 

წინაპირობა 
ECTS 

კრედიტი 

1 SAFMA05 
  ფირმის მარკეტინგი მარკეტინგის 

საფუძვლები. 6  

2 BKOME05 
ფირმის ეკონომიკა 
 

მიკროეკონომიკა 
6  

3 OPMEN05 
ოპერაციული მენეჯმენტი  მენეჯმენტის 

საფუძვლები 6  

4 SAFIF05 
კორპორაციის ფინანსები ფინანსების 

საფუძვლები 6  

5 BFIEK05 
 საერთაშორისო მენეჯმენტი მენეჯმენტის 

საფუძვლები 6  

6 FINEM05 
ფინანსური  მენეჯმენტი ფინანსების 

საფუძვლები  5 

7 BIORG05 
საბანკო და სადაზღვევო საქმის ორგანიზაცია მაკროეკონომიკა, 

მიკროეკონომიკა 
 5 

8 FIRME05 
 
ფირმის მენეჯმენტი 

ბიზნესისი 
საფუძვლები  5 

9 BSAKY-05 
საბაკალავრო  ნაშრომი 
 

პროექტი, 
რომელსაც 

 15 
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ასრულებს 
სტუდენტი 
აკადემიური 
პროგრამის 

დასრულების 
ბოლოს და იცავს 
საკვალიფიკაციო 

კომისიის 
სხდომაზე. 

  სულ სემესტრში 30 30 

   სულ კრედიტი 60 

 

მოდული I1  (მოცულობა არაუმეტეს 60 კრედიტისა):  ტრანსპორტის მენეჯმენტი 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მარიამ ზუბიაშვილი 

მოდულზე დაშვების წინაპირობა: მოკლე ციკლის არანაკლებ 90 კრედიტისა 

№ საგნის კოდი საგანი დაშვების წინაპირობა 
ECTS 

კრედიტი

1 SOMRT05 
გადაზიდვების ორანიზაცია და მართვა 
რკინიგზის ტრანსპორტზე 

მენეჯმენტის 
საფუძვლები 10  

2 TOMRT05 
გადაზიდვების ორანიზაცია და მართვა 
საავტომობილო ტრანსპორტზე 

მენეჯმენტის 
საფუძვლები 10  

3 MENSA05 
მენეჯმენტი სატრანსპორტო ფირმებში მენეჯმენტის 

საფუძვლები 
5  

4 SADSA05 
სადაზღვევო საქმე ფინანსების 

საფუძვლები 
5  

5 BAXEK05 
 ახალი ტექნიკის ეკონომიკური ეფექტიანობა ბუღალტრული 

აღრიცხვის თეორია 
 

 5 

6 INMEN05 
ინოვაციური მენეჯმენტი მენეჯმენტის 

საფუძვლები 
 5 

7 BXARS-05 
ხარისხის მენეჯმენტი მენეჯმენტის 

საფუძვლები 
 5 

8  TSAKY-05 

საბაკალავრო  ნაშრომი 
 

პროექტი, რომელსაც 
ასრულებს სტუდენტი 

აკადემიური 
პროგრამის 

დასრულების ბოლოს 
და იცავს 

საკვალიფიკაციო 
კომისიის სხდომაზე. 

 15 

  სულ სემესტრში 30 30 

   სულ კრედიტი 60 
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თავისუფალი კომპონენტები 

№ საგნის კოდი საგანი დაშვების 
წინაპირობა 

ECTS 
კრედი
ტი 

1 PHY0108 ფიზიკა 1 არ გააჩნია 4 

2 CHE0104 ზოგადი ქიმია არ გააჩნია 4 

3 CGRAM05 კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა არ გააჩნია 6 

4 STMEN05 
სტრატეგიული მენეჯმენტი მენეჯმენტის 

საფუძვლები 
6 

5 MMAAG05 
მმართველობითი აღრიცხვა ფინანსური 

აღრიცხვა. 
6 

6 SAGSA05 საგადასახადო საქმე 
ბუღალტრული 

აღრიცხვის თეორია
        6 

7 SAMSA05 
ფირმის სამეურნეო საქმიანობის ანალიზი ფინანსური 

აღრიცხვა 
6 

8 EKGTR05 
სააუდიტო საქმის ორგანიზაცია ბუღალტრული 

აღრიცხვის თეორია
6 

9 MABAE05 სოციალური ეკონომიკა მიკროეკონომიკა 6 

10 BSAKA-05 
საგარეო ეკონომიკური კავშირებო მიკროეკონომიკა, 

მაკროეკონომიკა 
5 

11 BMEFT-05 მენეჯმენტის ფსიქოლოგია მენეჯმენტის 
საფუძვლები 

5 

12 BIZET05 

 
ბიზნესის ეთიკა 

ბიზნესისი 
საფუძვლები 

3 

13 BSAQM05 
საქმის წარმოების მენეჯმენტი მენეჯმენტის 

საფუძვლები 5 
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სწავლის შედეგების რუკა 

№ 
საგნის  
კოდი 

საგანი 

ზოგადი და დარგობრივი  კომპეტენციები 

   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 

 

1. MAT0108 მათემატიკა 1 X X X  X  

2. 
EMPRE04 კომპიუტერული სისტემები და  

გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 
X X     

3  უცხოური ენა:       

3.1 
FLN0407 უცხოური ენა (ინგლისური  ენა B1.1)  

X 
X  

 
X 

X 
 

3.2 FLN1407 უცხოური ენა (ინგლისური  ენა B2.1) X 
X  X 

X  

3.3 FLN1207 უცხოური ენა (გერმანული ენა 1T) X X  X X  
3.4 FLN1207 უცხოური ენა (ფრანგული ენა 1T) X X  X X  
3.5 FLN1207 უცხოური ენა (რუსული ენა 1T) X X  X X  
4 EKONO05 ეკონომიკსი X X   X  

5 EMPRE04 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია X X X  X  

6 BABO705 ბიზნესისი საფუძვლები X X X     

7 LOGIS05 ლოგისტიკის   საფუძვლები X X   X X 

8 BMIKR05 მიკროეკონომიკა X X   X  
9 BSAMA05 სამეწარმეო  სამართალის  საფუძვლები X X  X   
10 MAT0208 მათემატიკა 2 X X X  X  

11 
CSAT205 კომპიუტერული სისტემები და  

გამოყენებითი ტექნოლოგიები  2 
X X     

12  უცხოური ენა:       
12.1 FLN0407 უცხოური ენა (ინგლისური  ენა B1.2) X X  X X  
12.2 FLN1407 უცხოური ენა (ინგლისური  ენა B2.2) X X  X X  
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12.3 FLN1207 უცხოური ენა (გერმანული ენა 2T) X X  X X  
12.4 FLN1207 უცხოური ენა (ფრანგული ენა 2T) X X  X X  
12.5 FLN1207 უცხოური ენა (რუსული ენა 2T) X X  X X  
13 LSEM003 შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა X X X  X  
14 BMENEJ05 მენეჯმენტის საფუძვლები X X     
15 MEPRT08 ალბათობის თეორის ელემენტები X X    X 
16 BMAME05 მაკროეკონომიკა X X X   X 
17 BUAGR05  ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები X X   X  
18 STREG05 სტატისტიკის ზოგადი თეორია X X   X  
19 BMARK05 მარკეტინგის საფუძვლები X X X  X  
20 FINSA05 ფინანსების საფუძვლები X X    X 
21 FIROR05  ფირმის ორგანიზაცია და მართვა X X    X 
22 KADRE05 ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი X X    X 
23 SRE0605 საქართველოს ეკონომიკა X X X   X 
24 FINAG05 ფინანსური აღრიცხვა X X   X  
25 EKMAT05 ეკონომიკურ მათემატიკური მოდელირება X X   X  
26  არჩევითი ჰუმანიტარული მოდული:    X      

26.1 INPHI07 ფილოსოფიის შესავალი X X        X X 
26.2 APSYC07 გამოყენებითი ფსიქოლოგია  X     X    
26.3 GEHIS07 საქართველოს ისტორია X X  X X X 
26.4 SOC0007 სოციოლოგია X X  X X X 
26.5 CULTU07 კულტუროლოგია  X  X X X 
26. 6 MLCT007 ენობრივი კომუკაციების თანამედროვე ტექნოლოგიები X X  X   
26.7 BOP0007 პოლიტიკის საფუძვლები  X  X X X 
26.8 GEL0007 ქართული ენა X X  X X    

  1 მოდული       
27 SAFMA05   ფირმის მარკეტინგი. X X  X   
28 BKOME05 ფირმის ეკონომიკა X X X    
29 OPMEN05 ოპერაციული მენეჯმენტი  X X   X X 
30 SAFIF05 კორპორაციის  ფინანსები X X   X  
31 BFIEK05  საერთაშორისო მენეჯმენტი X X   X  
32 FINEM05 ფინანსური  მენეჯმენტი X X X    
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33 BIORG05 
 
საბანკო და სადაზღვევო საქმის ორგანიზაცია  

  X  X  

34 FIRME05 ფირმის მენეჯმენტი X X  X   
35 BSAKY05 საბაკალავრო ნაშრომი X X X    

  II  მოდული       

36 SOMRT05 
გადაზიდვების ორანიზაცია და მართვა რკინიგზის 
ტრანსპორტზე 

X X    X 

37 TOMRT05 
გადაზიდვების ორანიზაცია და მართვა საავტომობილო 
ტრანსპორტზე 

X X    X

38 MENSA05 მენეჯმენტი სატრანსპორტო ფირმებში X X X   X 
39 SADSA05 სადაზღვევო საქმე X X X    
40 BAXEK05  ახალი ტექნიკის ეკონომიკური ეფექტიანობა X X X    
41 INMEN05 ინოვაციური მენეჯმენტი X X X    
42 BXARS-05 ხარისხის მენეჯმენტი X X   X  
43  TSAKY-05 საბაკალავრო  ნაშრომი   X  X  
      თავისუფალი კომპონენტები       

44 PHY0108 ფიზიკა 1 X X X  X  
45 CHE0104 ზოგადი   ქიმია X X X  X  
46 CGRAM05 კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა X X     
47 STMEN05 სტრატეგიული მენეჯმენტი X X X    
48 MMAAG05 მმართველობითი აღრიცხვა X X X    
49 SAGSA05 საგადასახადო საქმე X X X    

50 SAMSA05 ფირმის სამეურნეო საქმიანობის ანალიზი X X   X X 

51 EKGTR05 სააუდიტო საქმის ორგანიზაცია X X  X  X 
52 MABAE05 სოციალური ეკონომიკა X X X   X 
53 BSAKA 05 საგარეო  ეკონომიკური კავშირები X X   X  
54 BMEFS05 მენეჯმენტის ფსიქოლოგია X X   X X 
55 BIZET05 ბიზნესისი ეთიკა X X X    
56 BSAQM05 საქმის წარმოების მენეჯმენტი X X   X  
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პროგრამის სასწავლო გეგმა   

 
 
 

 
№ საგნის 

კოდი 

საათები

 
საგანი 

EC
TS

  კ
რ
ედ

იტ
ი\

 ს
აა
თ
ი 

ლ
ექ
ცი

ა 
სე
მი

ნა
რ
ი 

(ჯ
გუ

ფ
ში

 
მუ

შა
ო
ბა

)
პრ

აქ
ტ
იკ

უ
ლ
ი 

ლ
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ო
რ
ატ

ო
რ
იუ

ლ
ი 

პრ
აქ
ტ
იკ

ა 

შუ
ალ

ედ
უ
რ
ი 
გა
მო

ცდ
ა 

დ
ას
კვ
ნი

თ
ი 
გა
მო

ცდ
ა 

სა
კუ

რ
სო

 
სა
მუ

შა
ო

/პ
რ
ო
ექ
ტ
ი

დ
ამ
ო
უ
კი

დ
ებ
ელ

ი 
მუ

შა
ო
ბა

 

1.  MAT0108 მათემატიკა 1 5/135 15 30    2 1  87 

2.  
EMPRE04 კომპიუტერული სისტემები და  

გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 
4/108 15   15  2 1  75 

3  უცხოური ენა: 

 

3/81 
 

  

30
 

     

48 

3.1 FLN0407 უცხოური ენა (ინგლისური  ენა B1.1)        

3.2 FLN1407 უცხოური ენა (ინგლისური  ენა B2.1)     2 1  

3.3 FLN1207 უცხოური ენა (გერმანული ენა 1T)        

3.4 FLN1207 უცხოური ენა (ფრანგული ენა 1T)        

3.5 FLN1207 უცხოური ენა (რუსული ენა 1T)        

4 EKONO05 ეკონომიკსი 5/135 15 30    2 1  87 

5 EMPRE04 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 3/81 15 15    2 1  48 

6 BABO705 ბიზნესისი საფუძვლები 5/135 15 30    2 1  87 

7 LOGIS05 ლოგისტიკის   საფუძვლები 5/135 15 30    2 1  87 

 8 BMIKR05 მიკროეკონომიკა 5/135 15 30    2 1  87 

  9 
BSAMA05 სამეწარმეო  სამართალის  

საფუძვლები 5/135 15 30    2 1  87 

10 MAT0208 მათემატიკა 2 5/135 15 30    2 1  87 

11 CSAT205 
კომპიუტერული სისტემები და 
გამოყენებითი ტექნოლოგიები  2 

 
4/108 

15  15   2 1  75 

 12  უცხოური ენა: 

3/81 

  

30

     

48 

12.1 FLN0407 უცხოური ენა (ინგლისური  ენა B1.2)        

12.2 FLN1407 უცხოური ენა (ინგლისური  ენა B2.2)        

12..3 FLN1207 უცხოური ენა (გერმანული ენა 2T)     2 1  

12.4 FLN1207 უცხოური ენა (ფრანგული ენა 2T)        

12.5 FLN1207 უცხოური ენა (რუსული ენა 2T)        

13 
LSEM003 შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო 

სიტუაციების მართვა 
3/81 15 15    2 1  48 

14. BMENEJ05 მენეჯმენტის საფუძვლები 5/135 15 30    2 1  87 

15 MEPRT08 ალბათობის თეორის ელემენტები 3/81 15 15    2 1  48 

16 BMAME05 მაკროეკონომიკა 6/162 15 45    2 1  99 

17 
BUAGR05  ბუღალტრული აღრიცხვის 

საფუძვლები 
5/135 15 30    2 1  87 

18 STREG05 სტატისტიკის ზოგადი თეორია 5/135 15 30    2 1  87 

19 BMARK05 მარკეტინგის საფუძვლები 6/162 15 45    2 1  99 
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20. FINSA05 ფინანსების საფუძვლები 5/135 15 30    2 1  87 

21. FIROR05  ფირმის ორგანიზაცია და მართვა 6/162 15 45    2 1  99 

22 KADRE05 ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი 5/135 15 30    2 1  87 

23 SRE0605 საქართველოს ეკონომიკა 5/135 15 30    2 1  87 

24. FINAG05 ფინანსური აღრიცხვა 6/162 15 45    2 1  99 

25 
EKMAT05 ეკონომიკურ მათემატიკური 

მოდელირება 
5/135 15 30    2 1  87 

26 არჩევითი ჰუმანიტარული მოდული:              

26.1 INPHI07 ფილოსოფიის შესავალი 3/81 15 15    2 1  48 

26.2 APSYC07 გამოყენებითი ფსიქოლოგია 3/81 15 15    2 1  48 

26.3 GEHIS07 საქართველოს ისტორია 3/81 15 15    2 1  48 

26.4 SOC0007 სოციოლოგია 3/81 15 15    2 1  48 

26.5 CULTU07 კულტუროლოგია 3/81 15 15    2 1  48 

26.6 
MLCT007 ენობრივი კომუკაციების 

თანამედროვე ტექნოლოგიები 
3/81 15 15    2 1  48 

26.7 BOP0007 პოლიტიკის საფუძვლები 3/81 15 15    2 1  48 

26.8 GEL0007 ქართული ენა 3/81 15 15    2 1  48 
  I მოდული           

27 SAFMA05   ფირმის მარკეტინგი. 6/162 15 45    2 1  99 

28 BKOME05 ფირმის ეკონომიკა 6/162 15 45    2 1  99 

29 OPMEN05 ოპერაციული მენეჯმენტი  6/162 15 45    2 1  99 

   30 SAFIF05  კორპორაციის  ფინანსები 6/162 15 45    2 1  99 

31 BFIEK05  საერთაშორისო მენეჯმენტი   6/162 15 45    2 1  99 

32 FINEM05 ფინანსური  მენეჯმენტი 5/135 15 30    2 1  87 

33 BIORG05 
საბანკო და სადაზღვევო საქმის 
ორგანიზაცია 

5/135 15 30    2 1  87 

34. FINEM05 ფირმის მენეჯმენტი 5/135 15 30    2 1  87 

35 BSAKY05 საბაკალავრო ნაშრომი 15/405      2 1 180 222

  II მოდული           

 

36 SOMRT05 
გადაზიდვების ორანიზაცია და 
მართვა რკინიგზის ტრანსპორტზე 10/270 45 60    2 1  162 

37 TOMRT05 
გადაზიდვების ორანიზაცია და 
მართვა საავტომობილო 
ტრანსპორტზე 

10/270 45 60    2 1  162 

38 MENSA05 მენეჯმენტი სატრანსპორტო ფირმებში 5/135 15 30    2 1  87 

39 SADSA05 სადაზღვევო საქმე 5/135 15 30    2 1  87 

40 BAXEK05 
 ახალი ტექნიკის ეკონომიკური 
ეფექტიანობა 

5/135 15 30    2 1  87 

41 INMEN05 ინოვაციური მენეჯმენტი 5/135 15 30    2 1  87 

42 BXARS-05 ხარისხის მენეჯმენტი 5/135 15 30    2 1  87 



 
 
 
 

- 15 -     (სულ 15 გვ.) 

 
პროგრამის ხელმძღვანელი/ხელმძღვანელები   გოდერძი ტყეშელაშვილი 
 
ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის   მანანა მოისწრაფიშვილი 
სამსახურის უფროსი 
 
ფაკულტეტის დეკანი   ოთარ გელაშვილი 
 
 

მიღებულია 
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის 
ფაკულტეტის  საბჭოს სხდომაზე,  
ოქმი №15,  03 . 07. 2012  წ. 
 
ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე   ოთარ გელაშვილი 
 
              მოდიფიცირებულია 
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის 
ფაკულტეტის  საბჭოს სხდომაზე 
ოქმი №17,  20.04.2016 წ. 
 

შეთანხმებულია 
სტუ–ს ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახურის ხელმძღვანელი                                               გიორგი ძიძიგური 

43 TSAKY05 საბაკალავრო ნაშრომი 15/405      2 1 180 222 

  თავისუფალი კომპონენტები           

44 PHY0108 ფიზიკა 1 4/108 15 15    2 1  75 

45 CHE0104 ზოგადი ქიმია 4/108 15 15    2 1  75 

46 CGRAM05 კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა 6/162 15 45    2 1  99 

47 STMEN05 სტრატეგიული მენეჯმენტი 6/162 15 45    2 1  99 

48 MMAAG05 მმართველობითი აღრიცხვა 6/162 15 45    2 1  99 

49 SAGSA05 საგადასახადო საქმე 6/162 15 45    2 1  99 

50 SAMSA05 ფირმის სამეურნეო საქმიანობის 
ანალიზი 

6/162 15 45    2 1  99 

51 EKGTR05 სააუდიტო საქმის ორგანიზაცია 6/162 15 45    2 1  99 

52 MABAE05 სოციალური ეკონომიკა 6/162 15 45    2 1  99 

53 BSAKA-05 საგარეო ეკონომიკური კავშირებო 5/135 15 30    2 1  87 

54 BMEFT-05 მენეჯმენტის ფსიქოლოგია 5/135 15 30    2 1  87 

55 BIZET05 ბიზნესის ეთიკა 3/81 15 15    2 1  48 

56 BSAQM05 საქმის წარმოების მენეჯმენტი 5/135 15 30    2 1  87 


