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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 
• აქვს ეკონომიკის სფეროს ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების 

კრიტიკულ გააზრებას, ეკონომიკის სფეროს კომპლექსური საკითხების გაცნობიერებას;  
• გაცნობიერებული აქვს და იცის: ეკონომიკის ფუნქციონირების პრინციპები და თავისებურებები 

მიკრო-, მაკრო- და საერთაშორისო დონეებზე; მონოპოლისტური კონკურენცია; მიწოდებისა და 
მოთხოვნის საბაზრო ძალები; ფინანსების მართვის აუცილებლობა; ბიზნესის განვითარების 
სარგებლიანობა; საზოგადოების სოციალური განვითარების აუცილებლობა; მენეჯმენტის 
ძირითადი თეორიები, მეთოდები და პრინციპები; საბირჟო ვაჭრობის წესები; მარკეტინგული 
კონცეფციები და სტრატეგიები; ეკონომიკური ანალიზის ჩატარების მეთოდები; ბაზრის ტიპები და 
მათი ფუნქციონირების მექანიზმები; საბაზრო წონასწორობის საკითხები; მოსახლეობის 
დასაქმების პრობლემები; კერძო სამართლებრივი ურთიერთობების მომწესრიგებელი ნორმები; 
ეკონომიკური კრიზისების გამომწვევი მიზეზები; ევროპის სოციალური პოლიტიკა; საბანკო და 
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები; ინფლაციის წარმოშობის მიზეზები; ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების ბაზრის თავისებურებები; საქართველოს რესურსული პოტენციალი და 
ტრანსევროპულ სივრცეში მისი ინტეგრაციის აუცილებლობა; ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკური 
მოვლენები და პროცესები; საქართველოს რეგიონული სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 
პრობლემები; ქვეყნის ინოვაციური განვითარების აუცილებლობა და სარგებლიანობა; ფირმის 
მართვის პროგრესული ფორმები; ეკონომიკის საბაზო ცნებები და პოსტულატები. 

 
• გაცნობიერებული აქვს და იცის: ინტერნეტ-ეკონომიკის ძირითადი ცნებები და კარეგორიები; 

ინტერნეტში მოქმედი სუბიექტები; ინტერნეტ-ეკონომიკის პროდუქციის თავისებურებები; 
გადასახადის გადამხდელის ვალდებულებებისა და მოვალეობების შესრულების აუცილებლობა; 
უძრავი ქონების იჯარის ეკონომიკური მექანიზმები; უძრავი ქონების ეკონომიკურ-
სამართლებრივი ასპექტები; პრივატიზებულ საწარმოებზე მიბმული მიწების გამოსყიდვის 
თავისებურებები; ეკონომიკურ განვითარებასა და ბუნებას შორის დიალექტური 
კავშირურთიერთობა; წარმოების პროცესში ბუნების გამოყენების ოპტიმიზაციის მნიშვნელობა; 
მსოფლიო მეურნეობის განვითარების კანონზომიერებები; ეროვნულ მეურნეობათა 
მაკროეკონომიკური მოდელები და განვითარების თავისებურებები; საინვესტიციო პროექტების 
დაფინანსების მეთოდები; უძრავი ქონების იჯარის ეკონომიკური მექანიზმი; უძრავი ქონების 
ეკონომიკურ-სამართლებრივი ასპექტები; პრივატიზებულ საწარმოებზე მიბმული მიწების 
გამოსყიდვის თავისებურებები; პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების რეგულირების მეთოდები; 
ელექტრონული კომერციის თანამედროვე ბიზნეს-მოდელები; ინტერნეტ-მარკეტინგის 
ინსტრუმენტების გამოყენების მეთოდიკა; ელექტრონული კომერციის სამართლებრივი 
რეგულირების აუცილებლობა; სხვადასხვა ქვეყნის ეკონომიკა, კულტურა და ინსტიტუციონალური 
სისტემები; ”ადამიანი-მანქანა” სისტემის ინფორმაციული მოდელი; ეკონომიკისა და ბიზნესის 
ამოცანათა გადასაწყვეტად კომპიუტერული ტექნოლოგიები და მზა პროგრამული პაკეტები; 
საზოგადოების განვითარების თანამედროვე ეტაპზე ადამიანის ფაქტორის მნიშვნელობა; 
საინჟინრო ფსიქოლოგიისა და ერგონომიკის ძირითადი ამოცანები; ”ადამიანი-მანქანა” სისტემის 
ინფორმაციული მოდელები.   
 

- ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 
• შეუძლია: ეკონომიკის სფეროსათვის დამახასიათებელი და ასევე ზოგიერთი გამორჩეული 

მეთოდის გამოყენება პრობლემების გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის 
პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად; წარმოების 
ხარჯებისა და მარტივი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების გაანგარიშება; ბიზნეს-გეგმის 
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პროექტის შედგენა; სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების შესახებ სტატისტიკური მასალების 
პირველადი დამუშავება, ანალიზი და შეფასება; განზოგადებული და ვარიაციის მაჩვენებლების 
გაანგარიშება; ეკონომიკური ანალიზის ჩასატარებლად საინფორმაციო ბაზის განსაზღვრა; 
მატერიალური, შრომითი და ფინანსური რესურსების გამოყენების შეფასება; კერძო სამართალში 
ლიცენზიებისა და ნებართვების გამოყენება; მათემატიკური აპარატის გამოყენებით ეკონომიკური 
ამოცანების სხვადასხვა პარამეტრების გაანგარიშება; მმართველობითი გადაწყვეტილებების 
პროექტის შემუშავება; დასახული მიზნის მისაღწევად, დროითი ჩარჩოების დადგენა და 
გარკვეული სამუშაოს დადგენილ ვადებში შესრულება; ცვალებად გარემოში ადაპტაცია და 
გუნდური გადაწყვეტილების მომზადებაში მონაწილეობა; საბირჟო გარიგებების პროექტის 
მომზადება; მარკეტინგული მიდგომების გამოყენებით ბიზნეს -საქმიანობის წარმართვა; ბაზრის 
სეგმენტირება და მიზნობრივი სეგმენტის შერჩევა; ფირმის ფინანსური ანგარიშების შედგენა და 
ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება; ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 
მაჩვენებლების გაანგარიშება; ეკონომიკური სიტუაციების კრიტიკული შეფასება; ინოვაციური 
ეკონომიკის ძირითად მაჩვენებლებში გარკვევა და ეფექტიანობის გაანგარიშება; ფირმის მიმდინარე 
გეგმების შემუშავება და პროდუქციის თვითღირებულების შემცირების ღონისძიებების შემუშავება. 

 
• შეუძლია: ელექტრონული კომერციისა და ელექტრონული მარკეტინგის უპირატესობების 

გამოყენება; ელექტრონულ რეჟიმში ანგარიშსწორება; კომპანიის სამეურნეო საქმიანობის 
ეკონომიკური ეფექტიანობის განსაზღვრა; ინტერნეტ-ეკონომიკის განვითარების მაჩვენებლების 
გაანგარიშება; მობილური ტელეფონით საბანკო ანგარიშების მართვა; სადაზღვევო პროდუქტებზე 
ოპერაციების განხორციელება; ინტერაქტიური ინვესტირება; საქართველოში მოქმედი საერთო-
სახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გადასახადების გაანგარიშება და მათი ამოღების 
ტექნოლოგიების გამოყენება; უძრავი ქონების აუქციონებში მონაწილეობა; არასაცხოვრებელი და 
საცხოვრებელი ფართობებისა და მიწის ნაკვეთებზე საიჯარო გადასახადის გაანგარიშების 
მეთოდების გამოყენება; ბუნების ექსპლუატაციის ეკონომიკურ-სამართლებრივი მექანიზმების 
გამოყენება; მსოფლიოსა და მისი წამყვანი ქვეყნების ეკონომიკური განვითარების 
დამახასიათებელი ნიშნების გარჩევა; საინვესტიციო რისკების შეცნობა და გამოვლენა; 
საინვესტიციო პროექტების დაფინანსების შიგა და გარე წყაროების განსაზღვრა; ინტერნეტ-
მარკეტინგის ინსტრუმენტების გამოყენება; ვირტუალური მაღაზიებით ვაჭრობა; მობილური 
ტელეფონით საქონლის (მომსახურების) ღირებულების გადახდა; ელექტრონული კომერციის 
ეფექტიანობის შეფასების მეთოდების გამოყენება; უცხოელებთან კვალიფიციური და ეფექტიანი 
საქმიანი ურთიერთობა; პრაქტიკული ამოცანების ფორმალიზაცია, მათი კომპიუტერზე 
გადაწყვეტის ალგორითმის შემუშავება და შემდგომი რეალიზაცია. 

 
- დასკვნის  უნარი 

• შეუძლია ეკონომიკის სფეროსათვის დამახასიათებელი და ასევე განყენებული მონაცემებისა და/ან 
სიტუაციების ანალიზის საფუძველზე სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის 
გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება;  

• შეუძლია: მოხმარებელთა და მეწარმეთა ქცევის მოტივაციების შეფასება; წარმოების დანახარჯებისა 
და მათზე მოქმედი ფაქტორების შეფასება; საბაზრო წონასწორობის დონეთა შეფასება; 
ორგანიზაციებისა და დაწესებულებების ფინანსური მდგომარეობის შეფასება; ბიზნესის 
განვითარების დაგეგმვა, პროგნოზირება და სათანადო დასკვნების შემუშავება; მსოფლიო 
გლობალურ პროცესებში საქართველოს ეკონომიკის პერსპექტივების შესახებ შესაბამისი 
დასკვნების გაკეთება; სტატისტიკური მეთოდების გამოყენებით ეკონომიკური სიტუაციების 
შეფასება, მიღებული შედეგების შედარება და განზოგადებული დასკვნების გაკეთება; 
საბუღალტრო აღრიცხვაში სააღრიცხვო ობიექტების ანალიზისა და სინთეზის საფუძველზე 
მიღებულ შედეგებზე დაფუძნებული, დასაბუთებული  დასკვნების გაკეთება; ქვეყნის სოციალურ-
ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივების შეფასება; სოციალური პასუხისმგებლობის 
ფორმირებისა და გამოყენების პრინციპების, მოდელებისა და ძირითადი მიდგომების ანალიზი და 
შეფასება; საგარეო-ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების პირობებისა და ფაქტორების დადგენა; 
საქართველოს საგარეო-სავაჭრო, ინვესტიციური, მიგრაციული და ინტეგრაციული ურთიერთობების 
განვითარების მიღწეული დონის შეფასება; მმართველობითი საქმიანობის ეფექტიანობის შეფასება და 
სრულყოფის ღონისძიებების დასახვა; საქართველოს რეგიონების ეკონომიკური პოტენციალის 
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შეფასება და შესაბამისი დასკვნების გაკეთება; საბირჟო ვაჭრობაში მონაწილე პირების 
ფსიქოლოგიის გაგება; მარკეტინგული საქმიანობის ეფექტიანობის შეფასება და სრულყოფის 
ღონისძიებების დასახვა; საქონლის კონკურენტუნარიანობის პარამეტრების შეფასება; 
მატერიალური, შრომითი და ფინანსური რესურსების რაციონალური გამოყენების შეფასება; 
ფირმის განვითარების პროგრამების შესრულების შეფასება; ეკონომიკური ანალიზის საფუძველზე 
კონკრეტული დასკვნებისა და წინადადებების ჩამოყალიბება; ინოვაციურ ეკონომიკაში 
საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ტელეკომუნიკაციების გავლენის შეფასება და სათანადო 
დასკვნების გაკეთება; საწარმოო პროცესში წარმოების ეკონომიკური ეფექტიანობის ამაღლების 
გამოუყენებელი რეზერვების გამოვლენა და სათანადო დასკვნების გაკეთება. 
 

• შეუძლია: ინტერნეტ-ეკონომიკის ეფექტიანობის შეფასება; ინტერნეტ-კომპანიის საქმიანობის 
შედეგების დადგენა; ელექტრონული და მობილური ვაჭრობის განვითარების პერსპექტივების 
განსაზღვრა; გადასახადების რეგულირების საკითხების განსაზღვრა და საკუთარი დასკვნების 
დასაბუთება; უძრავი ქონების ბაზარზე არსებული რისკების შეფასება და სათანადო დასკვნების 
გამოტანა; ბუნებრივი რესურსების მნიშვნელობის შეფასება; ეკოლოგიურისა და ეკონომიკური 
ურთიერთობის ძირითადი საკითხების კომპლექსურად გადაწყვეტის აუცილებლობის განსაზღვრა; 
მსოფლიოს ბუნებრივ-რესურსული, ადამიანური და ეკონომიკური პოტენციალის შეფასება; 
ინოვაციური ინვესტირების ეფექტიანობის შეფასება; სხვადასხვა სახის ინოვაციური პროექტების 
შეფასება და სათანადო დასკვნების გაკეთება; ელექტრონული კომერციის სისტემის მოდელების 
ეფექტიანობის შეფასება.    
 

- კომუნიკაციის უნარი 
• შეუძლია: მშობლიურ და უცხოურ ენაზე საჭირო ინფორმაციის მოძიება და ეკონომიკური 

ტერმინოლოგიის გამოყენებით ზეპირი და წერილობით ფორმით გადაცემა; იდეების, არსებული 
პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების შესახებ წერილობითი ანგარიშების მომზადება და 
სპეციალისტებთან და არასპეციალისტებთან კომუნიკაცია; თანამედროვე საინფორმაციო და 
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება; საკუთარი შეხედულებებისა და 
მოსაზრებების საჯაროდ პრეზენტაცია. 
 

• შეუძლია: გლობალური კომუნიკაციის საშუალებად ინტერნეტისა და ურთიერთობის სხვა 
ქსელების  გამოყენება. 

 

- სწავლის უნარი 
• შეუძლია: საკუთარი სწავლის პროცესის თანამიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, 

შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა; ეკონომიკური მოვლენებისა და პროცესების, 
მეცნიერული სიახლეების მიდევნება და ცოდნის მუდმივად განახლება.  

 

- ღირებულებები 
• შეუძლია: ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და მათ დასამკვიდრებლად 

სწრაფვა; ინტერპერსონალური ურთიერთობა; სხვადასხვა კულტურათა ეთნოფსიქოლოგიური 
ფენომენის შეცნობა და პატივისცემა; პროფესიული ღირებულებების, ეთიკისა და მორალის 
მიღებული ნორმების დაცვა. 

 
სწავლის შედეგების მიღწევის ფორმები  და მეთოდები 

 ლექცია      სემინარი (ჯგუფში მუშაობა)      პრაქტიკული    ლაბორატორიული   პრაქტიკა 

 საბაკალავრო ნაშრომის შესრულება და  პრეზენტაცია   დამოუკიდებელი მუშაობა 

სწავლის შედეგების მიღწევის ფორმებისა და მეთოდების განმარტებები თან ერთვის საგანმანათლებლო 

პროგრამას, აგრეთვე განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე  

http://www.gtu.ge/quality/pdf/sc.pdf 

http://www.gtu.ge/quality/pdf/sc.pdf�
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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 

დასაქმების სფერო 

ეკონომიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებული შეიძლება დასაქმდეს 
საქართველოში განთავსებულ საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლობებში, საქართველოს 
სახელმწიფო დაწესებულებებში, რეგიონული და მუნიციპალური მართვის ორგანოებში, სახელმწიფო და 
კერძო საკუთრების ფირმებში ეკონომიკური პროფილის სამუშაოების შესასრულებლად.  
 

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამები 
 

პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური და მატერიალური რესურსი 

პროგრამა უზრუნველყოფილია შესაბამისი ადამიანური და მატერიალური რესურსით. დამატებითი 
ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ სილაბუსებში. 
 

პროგრამის სტრუქტურა 

ეკონომიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა შედგება: 
 

საფაკულტეტო სავალდებულო საგნების (A), საფაკულტეტო არჩევითი საგნების (B), უცხოური ენების (C), 
სპეციალობის სავალდებულო საგნების (D), მოდულის (”სოციალურ-ეკონომიკური ურთიერთობები”) ან 
თავისუფალი კომპონენტებისა (E) და მოდულისაგან (”თანამედროვე ეკონომიკა”) (F).  

საბაკალავრო პროგრამის ელემენტები (240 ECTS) 

(A) - საფაკულტეტო სავალდებულო საგნები -  28 ECTS; 
(B) - საფაკულტეტო არჩევითი საგნები - 5 ECTS; 
(C) - უცხოური ენები - 22 ECTS;  
(D) - სპეციალობის სავალდებულო საგნები - 95 ECTS; 
(E) - მოდული (”სოციალურ-ეკონომიკური ურთიერთობები”) ან თავისუფალი კომპონენტები - 30 ECTS; 
(F)  -  მოდული (”თანამედროვე ეკონომიკა”) საბაკალავრო ნაშრომის ჩათვლით - 60 ECTS. 

http://www.gtu.ge/quality/axali/shefasebisforma.pdf�
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საფაკულტეტო სავალდებულო და არჩევითი საგნები (33 ECTS) 

საფაკულტეტო სავალდებულო და არჩევით საგნების ათვისებით სტუდენტი შეიძენს იმ ზოგად ცოდნასა და 
ტრანსფერულ უნარებს, რომლებსაც წარმატებით გამოიყენებს სპეციალობის ათვისების პროცესში. 

უცხოური ენის სწავლება (22 ECTS) 

უცხოური (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული ) ენის  სწავლა სავა ლდებულოა 22 კრედიტის 
მოცულობით სწავლების პირველი ოთხი სემესტრის განმავლობაში. 
 

ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტმა საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულებამდე 
უნივერსიტეტს უნდა წარუდგინოს ინგლისური ენის  ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი. 
 

ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტმა, რომელსაც ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად 
აკადემიურ პროგრამაზე ჩარიცხვისთვის სავალდებულო საგნად არჩეული ჰქონდა ინგლისური ენა, 
უნივერსიტეტს უნდა წარუდგინოს ქვემოთ მითითებული პირობის შესაბამისი ერთ-ერთი სერტიფიკატი: 

(A) ტოიფელი (TOEFL RBT) – არანაკლებ 513 ქულა; 
(B) ტოიფელი (TOEFL IBT) – არანაკლებ 65 ქულა; 
(C) ბრიტანეთის საბჭოსა და კემბრიჯის უნივერსიტეტის ინგლისური ენის გამოცდები (IELTS) -  

არანაკლებ 5.5 ქულა; 
(D) ბრიტანეთის საბჭოსა და კემბრიჯის უნივერსიტეტის ინგლისური ენის გამოცდები (Cembridge 

Exam) - ცოდნის დონე არანაკლებ FCE. 
ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტმა, რომელსაც ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად 
აკადემიურ პროგრამაზე ჩარიცხვისთვის სავალდებულო საგნად არჩეული ჰქონდა ერთი ან რამდენიმე 
უცხოური ენა, გარდა ინგლისური ენისა, უნივერსიტეტს უნდა წარუდგინოს ქვემოთ მითითებული პირობის 
შესაბამისი ერთ-ერთი სერტიფიკატი: 

(A) ტოიფელი (TOEFL RBT) – არანაკლებ 437 ქულა; 
(B) ტოიფელი (TOEFL IBT) – არანაკლებ 41 ქულა; 
(C) ბრიტანეთის საბჭოსა და კემბრიჯის უნივერსიტეტის ინგლისური ენის გამოცდები (IELTS) - 

არანაკლებ 4.0 ქულა; 
(D) ბრიტანეთის საბჭოსა და კემბრიჯის უნივერსიტეტის ინგლისური ენის გამოცდები (Cembridge 

Exam) - ცოდნის დონე არანაკლებ FET. 
სერტიფიკატების შესატყვის დონეზე უცხოური ენის ცოდნის დადასტურების მიზნით, სტუდენტმა უნდა 
ჩააბაროს ინგლისური ენის სასერტიფიკაციო გამოცდა „უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამების 
კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის №3 ბრძანებით დადგენილი წესით. 

კვლევითი უნარების კომპონენტი (12 ECTS) 

ეკონომიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სავალდებულო მოდულში - ”თანამედროვე 
ეკონომიკა”  გათვალისწინებულია კვლევითი უნარებისა და დამოუკიდებელი მუშაობის განვითარებაზე 
მიმართული კომპონენტი - საბაკალავრო ნაშრომი*  (12 კრედიტი). 
______________ 
შენიშვნა: საბაკალავრო ნაშრომისადმი წაყენებული მოთხოვნები პროგრამას თან ერთვის. 

 
 
 
 
თანდართული სილაბუსების რაოდენობა: 127 
[73 (ძირითადი პროფილი + უცხოური ენები) + 54 (თავისუფალი კომპონენტები-6X9)]  
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პროგრამაში არსებული მოკლე ციკლის საგნობრივი დატვირთვა 

№ 

 
 

საგნის 
კოდი 

საგანი დაშვების 
წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 

I  
წელი 

II  
წელი 

III 
წელი 

სემესტრი 

I II III IV V 

  საფაკულტეტო სავალდებულო საგნები  19 9    

1 IPHIL07-LS ფილოსოფიის შესავალი არ გააჩნია 5     

2 WOC0007-LS წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები არ გააჩნია 5     

3 GEHAC07-LS საქართველოს ისტორია და კულტურა არ გააჩნია 5     

4 ITEQ108-LB ინფორმაციული ტექნოლოგიები  - 1 არ გააჩნია 4     

5 SOC0007-LS სოციოლოგია  არ გააჩნია  5    

6 ITEQ208-LB ინფორმაციული ტექნოლოგიები  - 2  ITEQ108-LB  4    

  საფაკულტეტო არჩევითი საგნები   5    

7 POL0007-LS პოლიტოლოგია არ გააჩნია  5    

8 AGL0007-LS ქართული ენის გამოყენებითი სტილისტიკა არ გააჩნია  5    

9 DAC0007-LS დემოკრატია და მოქალაქეობა არ გააჩნია  5    

10 GULTU07-LS კულტურა და თანამედროვეობა არ გააჩნია  5    

  უცხოური (ინგლისური, გერმანული,  
ფრანგული, რუსული) ენა 

 6 6 5 5  

11 FLN1107-P უცხოური  ენა  - 1 არ გააჩნია 6     

12 FLN1207-P უცხოური  ენა  - 2 FLN1107-P  6    

13 FLN1307-P უცხოური ენა - 3  FLN1207-P   5   

14 FLN1407-P უცხოური ენა - 4 FLN1307-P    5  

  სპეციალობის სავალდებულო საგნები  5 10 25 25 30 

15 MATB108-LP მათემატიკა ეკონომისტებისათვის – 1 არ გააჩნია 5     

16 MATB208-LP მათემატიკა ეკონომისტებისათვის – 2 MATB108-LP  5    

17 PRIEC07-LS ეკონომიკის პრინციპები არ გააჩნია  5    

18 MICEC07-LS მიკროეკონომიკა PRIEC07-LS   6   

19 BFIBT07-LS ფინანსების საფუძვლები PRIEC07-LS   5   

20 ECONB07-LS ბიზნესის ეკონომიკა PRIEC07-LS   5   

21 GEC0007-LS საქართველოს ეკონომიკა PRIEC07-LS   4   

22 STEBU07-LP სტატისტიკა ეკონომიკასა და ბიზნესში MATB208-LP   5   

23 MACEC07-LS მაკროეკონომიკა MICEC07-LS    5  

24 ACC0007-LS საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები PRIEC07-LS    5  

25 SEC0007-LS სოციალური ეკონომიკა PRIEC07-LS    5  

26 FOUNM07-LS მენეჯმენტის საფუძვლები ECONB07-LS    5  

27 REGEC07-LS რეგიონული ეკონომიკა MACEC07-LS    5  
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№ 

 
 

საგნის 
კოდი 

საგანი 
დაშვების 

წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 

I  
წელი 

II  
წელი 

III 
წელი 

სემესტრი 

I II III IV V 

28 IEC0007-LS საერთაშორისო ეკონომიკა MACEC07-LS     6 

29 SMB0007-LS საბირჟო საქმე PRIEC07-LS      4 

30 MARKT07-LS მარკეტინგის საფუძვლები ECONB07-LS     5 

31 EKANA07-LS ეკონომიკური ანალიზი STEBU07-LP     5 

32 INE0007-LS ინოვაციური ეკონომიკა MACEC07-LS     5 

33 ECF0007-LS ფირმის  ეკონომიკა PRIEC07-LS     5 

სემესტრში 30 30 30 30 30 

წელიწადში 60 60 30 

სულ 150 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
მოდული - ”სოციალურ-ეკონომიკური ურთიერთობები”. (30 კრედიტი). მოდულის არჩევის 
წინაპირობა -  არ გააჩნია.  ხელმძღვანელი - ასოცირებული პროფესორი ნანა ნადარეიშვილი. 

№ 

 
 

საგნის კოდი საგანი დაშვების წინაპირობა 

ECTS  

III წელი 

სემესტრი 

VI 

34 BBL0007-LS ბიზნეს სამართლის საფუძვლები არ გააჩნია 5 

35 LSM0003-LB 
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო  
სიტუაციების მართვა 

არ გააჩნია 5 

36 ESP0007-LS ევროპის სოციალური პოლიტიკა არ გააჩნია 4 

37 BBABT07-LS საბანკო საქმის საფუძვლები BFIBT07-LS 5 

38 TUREC07-LS ტურიზმის ეკონომიკა არ გააჩნია 6 

39 BINBT07-LS სადაზღვევო საქმის საფუძვლები BFIBT07-LS 5 

40 ITMRK07-LS ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბაზარი არ გააჩნია 5 

41 ECDIP07-LS ეკონომიკური დიპლომატია არ გააჩნია 5 

სემესტრში 30 
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მოდული - ”თანამედროვე  ეკონომიკა ” (60 კრედიტი). მოდულის არჩევის წინაპირობა - პროგრამაში 
არსებული მოკლე ციკლის არანაკლებ 90 კრედიტი, მათ შორის, მაკროეკონომიკა.  
ხელმძღვანელი - ასოცირებული პროფესორი დალი სეხნიაშვილი. 

№ 

 
 

საგნის კოდი საგანი დაშვების 
წინაპირობა 

ECTS  

IV წელი 

სემესტრი 

VII VIII 

  
სავალდებულო საგნები და  

საბაკალავრო ნაშრომი 
 

30 24 

42 INTEC007-LS ინტერნეტ-ეკონომიკა MACEC07-LS 6  

43 TAX0007-LS გადასახადები და გადასახადებით დაბეგვრა PRIEC07-LS 6  

44.1 RESTE07-LS უძრავი ქონების ეკონომიკა MACEC07-LS 6  

45 NUE0007-LS ბუნების გამოყენების ეკონომიკა MACEC07-LS 6  

46 ECWR007-LS მსოფლიო ეკონომიკა PRIEC07-LS 6  

47.1 INV0007-LS ინვესტიციები MACEC07-LS  6 

48 INMAR07-LS ინტერნეტ-მარკეტინგი MARKT07-LS  6 

 - საბაკალავრო ნაშრომი 
INECO07-LS 
WEC0007-LS  
INV0007-LS 

 12 

  არჩევითი საგნები   6 

49 INSFC07-LS საზღვარგარეთის ქვეყნების  
ინსტიტუციური სისტემები არ გააჩნია  6 

50 CTECH08-LB კომპიუტერული ტექნოლოგიები ეკონომიკასა და 
ბიზნესში ITEQ208-LB  6 

51 ENEPE07-LS 
საინჟინრო-ეკონომიკური ფსიქოლოგია და 
ერგონომიკა 

ECF0007-LS  6 

სემესტრში 30 30 

წელიწადში 60 

 
მოდული - ”უძრავი ქონების ეკონომიკა ” (60 კრედიტი). მოდულის არჩევის წინაპირობა - 
პროგრამაში არსებული მოკლე ციკლის არანაკლებ 90 კრედიტი, მათ შორის, მაკროეკონომიკა.  
ხელმძღვანელი - სრული პროფესორი პაატა კოღუაშვილი 

№ 

 
 

საგნის კოდი საგანი 
დაშვების 

წინაპირობა 

ECTS  

IV წელი 

სემესტრი 

VII VIII 

  
სავალდებულო საგნები და  

საბაკალავრო ნაშრომი 
 

30 30 

44.2 RESTE07-LS უძრავი ქონების ეკონომიკა MACEC07-LS 6  

52 LNCAD07-LS მიწის კადასტრი არ გააჩნია 6  

53 EUT0007-LS საქალაქო მეურნეობის ეკონომიკა არ გააჩნია 6  

54 LRLGE07-LS საქართველოს მიწის სამართლებრივი 
რეგულირება 

არ გააჩნია 6  
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№ 

 
 

საგნის კოდი საგანი 
დაშვების 

წინაპირობა 

ECTS  

IV წელი 

სემესტრი 

VII VIII 

55 LMK0007-LS მიწის მარკეტინგი არ გააჩნია 6  

47.2 INV0007-LS ინვესტიციები MACEC07-LS  6 

56 ADL0007-LS მიწის ადმინისტრირება არ გააჩნია  6 

57 RPT0007-LP უძრავი ქონების შეფასება და გადასახადები RESTE07-LS  6 

 - საბაკალავრო ნაშრომი 
RESTE07-LS 
LRLGE07-LP  12 

სემესტრში 30 30 

წელიწადში 60 

 
  თავისუფალი კომპონენტები 

კერძო სამართლის საფუძვლები -30 კრედიტი 

    № საგნის კოდი საგანი დაშვების წინაპირობა ECTS  

58 GTL0007-LS სამართლის ზოგადი თეორია არ გააჩნია 5 

59 BCL0007-LS სამოქალაქო სამართლის საფუძვლები  არ გააჩნია 5 

60 COL0007-LS  სახელშეკრულებო ურთიერთობები არ გააჩნია 5 

61 BCL0007-LS 
შრომითი ურთიერთობების სამართლებრივი 
რეგულირება 

არ გააჩნია 5 

62 BCL0007-LS სამეწარმეო სამართლის საფუძვლები არ გააჩნია 5 

63 BIL0007-LS საბანკო და სადაზღვევო სამართლის საფუძვლები არ გააჩნია 5 

    სულ კრედიტი 30 

სახელმწიფო და მუნიციპალური მართვის საფუძვლები  - 30 კრედიტი 

 № საგნის კოდი საგანი დაშვების წინაპირობა ECTS  

64 NSSDE07-LS მდგრადი განვითარების ეროვნული სტრატეგია არ გააჩნია 5 

65 BSWO007-LS სოციალური მუშაობის საფუძვლები არ გააჩნია 5 

66 BSLG007-LS სახელმწიფოებრიობის ანალიზის მეთოდოლოგია არ გააჩნია 5 

67 DOCMS07-LS დოკუმენტმცოდნეობისა და საქმისწარმოების 
საფუძვლები არ გააჩნია 5 

68 ADMM007-LS ადმინისტრაციული მენეჯმენტი არ გააჩნია 5 

69 MOSA007-LS სახელმწიფო და მუნიციპალური მართვის 
საფუძვლები არ გააჩნია 5 

  სულ კრედიტი 30 

პროფესიული თარგმანი  (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული და რუსული ენები) - 30 კრედიტი 

№ საგნის კოდი საგანი დაშვების წინაპირობა ECTS  

70 LSP0107-P მიზნობრივი ენა (I) FLN1207-P 5 

71 OCO0507-P ზეპირმეტყველება  FLN1207-P 5 

72 LSP0207-P მიზნობრივი ენა (II) LSP0107-P 5 
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73 WCO0607-P წერითი კომუნიკაცია  LSP0107-P 5 

74 LSP0307-P მიზნობრივი ენა (III) LSP0207-P 5 

75 TPT0807-LP თარგმანის თეორია და პრაქტიკა  WCO0607-P 5 

    სულ კრედიტი 30 

საერთაშორისო ურთიერთობების საფუძვლები - 30 კრედიტი 

№ საგნის კოდი საგანი დაშვების წინაპირობა ECTS  

76 POLT007-LS პოლიტიკური ტექნოლოგიები არ გააჩნია 5 

77 GPOL007-LS გეოპოლიტიკა არ გააჩნია 5 

78 GAN0007-LS გლობალიზაცია და ნაციონალიზმი არ გააჩნია 5 

79 PR00007-LS საზოგადოებასთან ურთიერთობა არ გააჩნია 5 

80 TIR0007-LS საერთაშორისო ურთიერთობების თეორია არ გააჩნია 5 

81 IOI0007-LS საერთაშორისო ორგანიზაციები არ გააჩნია 5 

   სულ კრედიტი 30 

 კონფლიქტის მენეჯმენტი  - 30 კრედიტი 

№ საგნის კოდი საგანი დაშვების წინაპირობა ECTS  

82 BCONF07-LS კონფლიქტოლოგიის საფუძვლები არ გააჩნია 5 

83 ANCON07-LS კონფლიქტის ანთროპოლოგია არ გააჩნია 5 

84 PCONF07-LS პოლიტიკური კონფლიქტები არ გააჩნია 5 

85 PIDPC07-LS 
პოლიტიკური იდეოლოგიები და პოლიტიკის 
ფილოსოფია 

არ გააჩნია 
5 

86 PCONF07-LS საზოგადოება და კონფლიქტი  არ გააჩნია 5 

87 MCONS07-LS კონფლიქტის მოგვარების მეთოდები არ გააჩნია 5 

    სულ კრედიტი 30 

საინფორმაციო ტექნოლოგიები - 30 კრედიტი 

№ საგნის კოდი საგანი დაშვების წინაპირობა ECTS  

88 PROLA07-LP დაპროგრამების ენები INFB208-LB 5 

89 USSOP07-LP პროგრამული პაკეტების გამოყენება არ გააჩნია 5 

90 ESDAT07-LP მონაცემთა ბაზების აგება არ გააჩნია 5 

91 SYMAD07-LP მართვის სისტემები არ გააჩნია 5 

92 CLOSA07-LP კლიენტ-სერვერის არქიტექტურა არ გააჩნია 5 

93 COMOD07-LP კომპიუტერული მოდელირება არ გააჩნია 5 

   სულ კრედიტი 30 

 საჯარო სამართლის საფუძვლები - 30 კრედიტი 

№ საგნის კოდი საგანი დაშვების წინაპირობა ECTS  

94 CMR0007-LS  საქართველოს კონსტიტუცია და ძირითადი 
უფლებები არ გააჩნია 5 

95 BAL0007-LS ადმინისტრაციული სამართლის საფუძვლები არ გააჩნია 5 

96 MUL0007-LS მუნიციპალური სამართალი არ გააჩნია 5 
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97 TPF0007-LS გადასახადები და საჯარო ფინანსები არ გააჩნია 5 

98 BSL0107-LS სამოხელეო სამართლის საფუძვლები არ გააჩნია 5 

99 ALP0007-LS ადმინისტრაციული დავების განხილვა 
სასამართლოში 

არ გააჩნია 5 

   სულ კრედიტი 30 

ჟურნალისტიკა - 30 კრედიტი 

№ საგნის კოდი საგანი დაშვების წინაპირობა ECTS  

100 HISJU07-LS  ჟურნალისტიკის ისტორია არ გააჩნია 5 

101 ANALJ07-LS ანალიტიკური ჟურნალისტიკა არ გააჩნია 5 

102 MPRCH07-LS მედიის ენა და სტილი არ გააჩნია 5 

103 INFGE07-LS ინფორმაციული ჟანრები არ გააჩნია 5 

104 IOMCK07-LS მასკომუნიკაციის შესავალი არ გააჩნია 5 

105 THELJ07-LS ჟურნალისტიკის ელემენტები არ გააჩნია 5 

    სულ კრედიტი 30 

ტელე-რადიო ჟურნალისტიკა - 30 კრედიტი 

№ საგნის კოდი საგანი დაშვების წინაპირობა ECTS  

106 BRMED07-LS სამაუწყებლო მედია არ გააჩნია 5 

107 CARSP07-LP საეთერო მეტყველების კულტურა არ გააჩნია 5 

108 SKTVB07-LS ტელესაეთერო ოსტატობა არ გააჩნია 5 

109 TVRPL07-LS ტელე-რადიო სიუჟეტი არ გააჩნია 5 

110 DOKJU07-LS დოკუმენტური ჟურნალისტიკა არ გააჩნია 5 

111 BPHJO07-LS ფოტოჟურნალისტიკის საფუძვლები არ გააჩნია 5 

    სულ კრედიტი 30 
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სწავლის შედეგების რუკა 

 
 

# 

 
 

საგნის  
კოდი 

 
 

საგანი 

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 

  საფაკულტეტო სავალდებულო საგნები       

1 IPHIL07-LS ფილოსოფიის შესავალი X X    X 

2 WOC0007-LS წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები X X  X   

3 GEHAC07-LS საქართველოს ისტორია და კულტურა X X X   X 

4 ITEQ108-LB ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 1 X X  X X  

5 SOC0007-LS სოციოლოგია  X X X    

6 ITEQ208-LB ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 X X  X   

  საფაკულტეტო არჩევითი საგნები       

7 POL0007-LS პოლიტოლოგია X X X X   

8 AGL0007-LS ქართული ენის გამოყენებითი სტილისტიკა X X  X   

9 DAC0007-LS დემოკრატია და მოქალაქეობა X X X    

10 GULTU07-LS კულტურა და თანამედროვეობა X X X X X X 

  
უცხოური (ინგლისური, გერმანული,  

ფრანგული, რუსული) ენა 
      

11 FLN1107-P უცხოური  ენა - 1 X X  X X  

12 FLN1207-P უცხოური  ენა - 2 X X  X X  

13 FLN1307-P უცხოური ენა - 3  X X  X X  

14 FLN1407-P უცხოური ენა - 4 X X  X X  

  სპეციალობის სავალდებულო საგნები       

15 MATB108-LP მათემატიკა ეკონომისტებისათვის –1 X X   X  

16 MATB208-LP მათემატიკა ეკონომისტებისათვის –2 X X     

17 PRIEC07-LS ეკონომიკის პრინციპები X X X    

18 MICEC07-LS მიკროეკონომიკა X X X    

19 BFIBT07-LS ფინანსების საფუძვლები X X X    

20 ECONB07-LS ბიზნესის ეკონომიკა X X X    

21 GEC0007-LS საქართველოს ეკონომიკა X X X    
22 STEBU07-LP სტატისტიკა ეკონომიკასა და ბიზნესში X X X    
23 MACEC07-LS მაკროეკონომიკა X X X    
24 ACC0007-LS საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები X X X    
25 SEC0007-LS სოციალური ეკონომიკა X X X    
26 FOUNM07-LS მენეჯმენტის საფუძვლები X X X    
27 REGEC07-LS რეგიონული ეკონომიკა X X X    
28 IEC0007-LS საერთაშორისო ეკონომიკა X X X   X 
29 SMB0007-LS საბირჟო საქმე X X X    
30 MARKT07-LS მარკეტინგის საფუძვლები X X X    
31 EKANA07-LS ეკონომიკური ანალიზი X X X    
32 INE0007-LS ინოვაციური ეკონომიკა X X X    
33 ECF0007-LS ფირმის  ეკონომიკა X X X    
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მოდული - ”სოციალურ-ეკონომიკური  
ურთიერთობები” 

34 BBL0007-LS ბიზნეს სამართლის საფუძვლები X X X    

35 LSM0003-LB 
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების 
მართვა 

X X     

36 ESP0007-LS ევროპის სოციალური პოლიტიკა X X X    

37 BBABT07-LS საბანკო საქმის საფუძვლები X X X    

38 TUREC07-LS ტურიზმის ეკონომიკა X X   X  

39 BINBT07-LS სადაზღვევო საქმის საფუძვლები X X X    

40 ITMRK07-LS ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბაზარი X X X    

41 ECDIP07-LS ეკონომიკური დიპლომატია X X X    
  მოდული - ”თანამედროვე ეკონომიკა”       

42 INTEC007-LS ინტერნეტ-ეკონომიკა X X X X   

43 TAX0007-LS გადასახადები და გადასახადებით დაბეგვრა X X X    

44.1 RESTE07-LS უძრავი ქონების ეკონომიკა X X X    
45 NUE0007-LS ბუნების გამოყენების ეკონომიკა X X X    
46 ECWR007-LS მსოფლიო ეკონომიკა X X X    

47.1 INV0007-LS ინვესტიციები X X X    
48 INMAR07-LS ინტერნეტ-მარკეტინგი X X X X   
 - საბაკალავრო ნაშრომი X X X  X  
  არჩევითი საგნები       

49 INSFC07-LS 
საზღვარგარეთის ქვეყნების  
ინსტიტუციური სისტემები 

X X    X 

50 CTECH08-LB 
კომპიუტერული ტექნოლოგიები ეკონომიკასა და 
ბიზნესში 

X X  X   

51 ENEPE07-LS საინჟინრო-ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა X X X    
  მოდული - „უძრავი ქონების ეკონომიკა“       

44.2 RESTE07-LS უძრავი ქონების ეკონომიკა X X X    

52 LNCAD07-LS მიწის კადასტრი X X X    

53 EUT0007-LS საქალაქო მეურნეობის ეკონომიკა X X     
54 LRLGE07-LS საქართველოს მიწის სამართლებრივი რეგულირება X X X    
55 LMK0007-LS მიწის მარკეტინგი X X X    

47.2 INV0007-LS ინვესტიციები X X X    
56 ADL0007-LS მიწის ადმინისტრირება X X X    
57 RPT0007-LP უძრავი ქონების შეფასება და გადასახადები X X X    

 - საბაკალავრო ნაშრომი X  X  X  

  თავისუფალი კომპონენტები       
  კერძო სამართლის საფუძვლები       

58 GTL0007-LS სამართლის ზოგადი თეორია X X   X  
59 BCL0007-LS სამოქალაქო სამართლის საფუძვლები  X X   X  
60 COL0007-LS  სახელშეკრულებო ურთიერთობები X X   X  

61 BCL0007-LS 
შრომითი ურთიერთობების სამართლებრივი 
რეგულირება 

X X   X  

62 COL0007-LS სამეწარმეო სამართლის საფუძვლები X X   X  
63 BIL0007-LS საბანკო და სადაზღვევო სამართლის საფუძვლები X X   X  

  სახელმწიფო და მუნიციპალური მართვის საფუძვლები       
64 NSSDE07-LS მდგრადი განვითარების ეროვნული სტრატეგია X X   X X 
65 BSWO007-LS სოციალური მუშაობის საფუძვლები X   X  X 
66 BSLG007-LS სახელმწიფოებრიობის ანალიზის მეთოდოლოგია X X  X   

67 DOCMS07-LS 
დოკუმენტმცოდნეობისა და საქმისწარმოების 
საფუძვლები 

X X X X   

68 ADMM007-LS ადმინისტრაციული მენეჯმენტი X X X    
69 MOSA007-LS სახელმწიფო და მუნიციპალური მართვის საფუძვლები X X    X 

  პროფესიული თარგმანი  (ინგლისური,        
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გერმანული, ფრანგული და რუსული ენები) 
70 LSP0107-P მიზნობრივი ენა (I) X X  X X  
71 OCO0507-P ზეპირმეტყველება  X X  X   
72 LSP0207-P მიზნობრივი ენა (II) X X  X X  
73 WCO0607-P წერითი კომუნიკაცია  X X  X X  
74 LSP0307-P მიზნობრივი ენა (III) X X  X X  
75 TPT0807-LP თარგმანის თეორია და პრაქტიკა  X X  X   
  საერთაშორისო ურთიერთობების საფუძვლები       

76 POLT007-LS პოლიტიკური ტექნოლოგიები X X X    
77 GPOL007-LS გეოპოლიტიკა X X  X   
78 GAN0007-LS გლობალიზაცია და ნაციონალიზმი X X X    
79 PR00007-LS საზოგადოებასთან ურთიერთობა X X  X   
80 TIR0007-LS საერთაშორისო ურთიერთობების თეორია X X X X  X 
81 IOI0007-LS საერთაშორისო ორგანიზაციები X X X X X  

  კონფლიქტის მენეჯმენტი       
82 BCONF07-LS კონფლიქტოლოგიის საფუძვლები X X X    
83 ANCON07-LS კონფლიქტის ანთროპოლოგია X     X 

84 PCONF07-LS პოლიტიკური კონფლიქტები X X     

85 PIDPC07-LS 
პოლიტიკური იდეოლოგიები და პოლიტიკის 
ფილოსოფია 

X  X   X 

86 PCONF07-LS საზოგადოება და კონფლიქტი  X X     

87 MCONS07-LS კონფლიქტის მოგვარების მეთოდები X X     

  საინფორმაციო ტექნოლოგიები       

88 PROLA07-LP დაპროგრამების ენები X X X    

89 USSOP07-LP პროგრამული პაკეტების გამოყენება X X X    

90 ESDAT07-LP მონაცემთა ბაზების აგება X X X    

91 SYMAD07-LP მართვის სისტემები X X X    

92 CLOSA07-LP კლიენტ-სერვერის არქიტექტურა X X X    

93 COMOD07-LP კომპიუტერული მოდელირება X X X    

  საჯარო სამართლის საფუძვლები       

94 CMR0007-LS  საქართველოს კონსტიტუცია და ძირითადი უფლებები X X   X  

95 BAL0007-LS ადმინისტრაციული სამართლის საფუძვლები X X   X  

96 MUL0007-LS  მუნიციპალური სამართალი X X   X  

97 TPF0007-LS გადასახადები და საჯარო ფინანსები X X   X  

98 BSL0107-LS სამოხელეო სამართლის საფუძვლები X X   X  

99 ALP0007-LS ადმინისტრაციული დავების განხილვა სასამართლოში X X   X  

  ჟურნალისტიკა       

100 HISJU07-LS  ჟურნალისტიკის ისტორია X X X X X  

101 ANALJ07-LS ანალიტიკური ჟურნალისტიკა X X X X   

102 MPRCH07-LS მედიის ენა და სტილი X X X    

103 INFGE07-LS ინფორმაციული ჟანრები X X X X   

104 IOMCK07-LS მასკომუნიკაციის შესავალი X X X X   

105 THELJ07-LS ჟურნალისტიკის ელემენტები X X X X X X 

  ტელე-რადიო ჟურნალისტიკა       

106 BRMED07-LS სამაუწყებლო მედია X X   X  

107 CARSP07-LP საეთერო მეტყველების კულტურა X X  X   

108 SKTVB-07-LS ტელესაეთერო ოსტატობა X X X X   

109 TVRPL07-LS ტელე-რადიო სიუჟეტი X  X X   

110 DOKJU07-LS დოკუმენტური ჟურნალისტიკა X  X X   

111 BPHJO07-LS ფოტოჟურნალისტიკის საფუძვლები X X     
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  საფაკულტეტო  
სავალდებულო საგნები         

1 IPHIL07-LS ფილოსოფიის შესავალი 5/135 30 30     75 

2 WOC0007-LS წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები 5/135 30 30     75 

3 GEHAC07-LS 
საქართველოს ისტორია და 
კულტურა 

5/135 30 30     75 

4 ITEQ108-LB ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 1 4/108 15   30   63 

5 SOC0007-LS სოციოლოგია  5/135 30 30     75 

6 ITEQ208-LB ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 4/108 15   30   63 

  საფაკულტეტო არჩევითი საგნები         

7 POL0007-LS პოლიტოლოგია 5/135 30 30     75 

8 AGL0007-LS 
ქართული ენის გამოყენებითი 
სტილისტიკა 

5/135 30 30     75 

9 DAC0007-LS დემოკრატია და მოქალაქეობა 5/135 30 30     75 

10 GULTU07-LS კულტურა და თანამედროვეობა 5/135 30 30     75 

  
უცხოური (ინგლისური, გერმანული, 

ფრანგული, რუსული) ენა         

11 FLN1107-P უცხოური  ენა - 1 6/162   75    87 

12 FLN1207-P უცხოური  ენა - 2 6/162   75    87 

13 FLN1307-P უცხოური ენა - 3  5/135   60    75 

14 FLN1407-P უცხოური ენა - 4 5/135   60    75 

  სპეციალობის სავალდებულო საგნები         

15 MATB108-LP მათემატიკა ეკონომისტებისათვის –1 5/135 30  30    75 

16 MATB208-LP მათემატიკა ეკონომისტებისათვის –2 5/135 30  30    75 

17 PRIEC07-LS ეკონომიკის პრინციპები 5/135 30 30     75 

18 MICEC07-LS მიკროეკონომიკა 6/162 30 30     102 

19 BFIBT07-LS ფინანსების საფუძვლები 5/135 30 30     75 

20 ECONB07-LS ბიზნესის ეკონომიკა 5/135 30 30     75 

21 GEC0007-LS საქართველოს ეკონომიკა 4/108 30 15     63 

22 STEBU07-LP 
სტატისტიკა ეკონომიკასა და 
ბიზნესში 

5/135 30  30    75 

23 MACEC07-LS მაკროეკონომიკა 5/135 30 30     75 

24 ACC0007-LS 
საბუღალტრო აღრიცხვის 
საფუძვლები 

5/135 30 30     75 

25 SEC0007-LS სოციალური ეკონომიკა 5/135 30 30     75 
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26 FOUNM07-LS მენეჯმენტის საფუძვლები 5/135 30 30     75 

27 REGEC07-LS რეგიონული ეკონომიკა 5/135 30 30     75 

28 IEC0007-LS საერთაშორისო ეკონომიკა 6/162 30 30     102 

29 SMB0007-LS საბირჟო საქმე 4/108 30 15     63 

30 MARKT07-LS მარკეტინგის საფუძვლები 5/135 30 30     75 

31 EKANA07-LS ეკონომიკური ანალიზი 5/135 30 30     75 

32 INE0007-LS ინოვაციური ეკონომიკა 5/135 30 30     75 

33 ECF0007-LS ფირმის  ეკონომიკა 5/135 30 30     75 

 
  მოდული - ”სოციალურ-ეკონომიკური 

ურთიერთობები” 
        

34 BBL0007-LS ბიზნეს სამართლის საფუძვლები 5/135 30 30     75 

35 LSM0003-LB 
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო 
სიტუაციების მართვა 

5/135 30   30   75 

36 ESP0007-LS ევროპის სოციალური პოლიტიკა 4/108 30 15     63 

37 BBABT07-LS საბანკო საქმის საფუძვლები 5/135 30 30     75 

38 TUREC07-LS ტურიზმის ეკონომიკა 6/162 30 30     102 

39 BINBT07-LS სადაზღვევო საქმის საფუძვლები 5/135 30 30     75 

40 ITMRK07-LS ინფორმაციული ტექნოლოგიების 
ბაზარი 

5/135 30 30     75 

41 ECDIP07-LS ეკონომიკური დიპლომატია 5/135 30 30     75 

  მოდული - ”თანამედროვე ეკონომიკა”         

42 INTEC007-LS ინტერნეტ-ეკონომიკა 6/162 30 30     102 

43 TAX0007-LS გადასახადები და გადასახადებით 
დაბეგვრა 

6/162 30 30     102 

44.1 RESTE07-LS უძრავი ქონების ეკონომიკა 6/162 30 30     102 

45 NUE0007-LS ბუნების გამოყენების ეკონომიკა 6/162 30 30     102 

46 ECWR007-LS მსოფლიო ეკონომიკა 6/162 30 30     102 

47.1 INV0007-LS ინვესტიციები 6/162 30 30     102 

48 INMAR07-LS ინტერნეტ-მარკეტინგი 6/162 30 30     102 

 - საბაკალავრო ნაშრომი 12/324       324 

  არჩევითი საგნები         

49 INSFC07-LS 
საზღვარგარეთის ქვეყნების  
ინსტიტუციური სისტემები 

6/162 30 30     102 

50 CTECH08-LB 
კომპიუტერული ტექნოლოგიები 
ეკონომიკასა და ბიზნესში 

6/162 30   30   102 

51 ENEPE07-LS 
საინჟინრო-ეკონომიკური 
ფსიქოლოგია და ერგონომიკა 

6/162 30 30     102 
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  მოდული - უძრავი ქონების ეკონომიკა         
 

44.2 RESTE07-LS უძრავი ქონების ეკონომიკა 6/162 30 30     102 

52 LNCAD07-LS მიწის კადასტრი 6/162 30 30     102 

53 EUT0007-LS საქალაქო მეურნეობის ეკონომიკა 6/162 30 30     102 

54 LRLGE07-LS საქართველოს მიწის სამართლებრივი 
რეგულირება 

6/162 30 30     102 

55 LMK0007-LS მიწის მარკეტინგი 6/162 30 30     102 

47.2 INV0007-LS ინვესტიციები 6/162 30 30     102 

56 ADL0007-LS მიწის ადმინისტრირება 6/162 30 30     102 

57 RPT0007-LP უძრავი ქონების შეფასება და 
გადასახადები 

6/162 30  30    102 

 - საბაკალავრო ნაშრომი 12/324       324 

  თავისუფალი კომპონენტები         

  კერძო სამართლის საფუძვლები         
58 GTL0007-LS სამართლის ზოგადი თეორია 5/135 30 30     75 

59 BCL0007-LS სამოქალაქო სამართლის 
საფუძვლები  5/135 30 30     75 

60 COL0007-LS სახელშეკრულებო ურთიერთობები 5/135 30 30     75 

61 BCL0007-LS შრომითი ურთიერთობების 
სამართლებრივი რეგულირება 5/135 30 30     75 

62 COL0007-LS სამეწარმეო სამართლის საფუძვლები 5/135 30 30     75 

63 BIL0007-LS საბანკო და სადაზღვევო სამართლის 
საფუძვლები 5/135 30 30     75 

  სახელმწიფო და მუნიციპალური 
მართვის საფუძვლები         

64 NSSDE07-LS მდგრადი განვითარების ეროვნული 
სტრატეგია 5/135 30 30     75 

65 BSWO007-LS სოციალური მუშაობის საფუძვლები 5/135 30 30     75 

66 BSLG007-LS სახელმწიფოებრიობის ანალიზის 
მეთოდოლოგია 5/135 30 30     75 

67 DOCMS07-LS დოკუმენტმცოდნეობისა და 
საქმისწარმოების საფუძვლები 5/135 30 30     75 

68 ADMM007-LS ადმინისტრაციული მენეჯმენტი 5/135 30 30     75 

69 MOSA007-LS სახელმწიფო და მუნიციპალური 
მართვის საფუძვლები 5/135 30 30     75 
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პროფესიული თარგმანი   
(ინგლისური, გერმანული,  

ფრანგული და რუსული ენები) 
70 LSP0107-P მიზნობრივი ენა (I) 5/135   60    75 
71 OCO0507-P ზეპირმეტყველება  5/135   60    75 
72 LSP0207-P მიზნობრივი ენა (II) 5/135   60    75 
73 WCO0607-P წერითი კომუნიკაცია  5/135   60    75 
74 LSP0307-P მიზნობრივი ენა (III) 5/135   60    75 
75 TPT0807-LP თარგმანის თეორია და პრაქტიკა  5/135 15  45    75 

  საერთაშორისო ურთიერთობების 
საფუძვლები         

76 POLT007-LS პოლიტიკური ტექნოლოგიები 5/135 30 30     75 

77 GPOL007-LS გეოპოლიტიკა 5/135 30 30     75 

78 GAN0007-LS გლობალიზაცია და ნაციონალიზმი 5/135 30 30     75 

79 PR00007-LS საზოგადოებასთან ურთიერთობა 5/135 30 30     75 

80 TIR0007-LS საერთაშორისო ურთიერთობების 
თეორია 5/135 30 30     75 

81 IOI0007-LS საერთაშორისო ორგანიზაციები 5/135 30 30     75 

  კონფლიქტის მენეჯმენტი         
82 BCONF07-LS კონფლიქტოლოგიის საფუძვლები 5/135 30 30     75 

83 ANCON07-LS კონფლიქტის ანთროპოლოგია 5/135 30 30     75 

84 PCONF07-LS პოლიტიკური კონფლიქტები 5/135 30 30     75 

85 PIDPC07-LS 
პოლიტიკური იდეოლოგიები და 
პოლიტიკის ფილოსოფია 

5/135 30 30     75 

86 PCONF07-LS საზოგადოება და კონფლიქტი  5/135 30 30     75 

87 MCONS07-LS კონფლიქტის მოგვარების მეთოდები 5/135 30 30     75 

  საინფორმაციო ტექნოლოგიები         
88 PROLA07-LP დაპროგრამების ენები 5/135 30  30    75 

89 USSOP07-LP პროგრამული პაკეტების გამოყენება 5/135 30  30    75 

90 ESDAT07-LP მონაცემთა ბაზების აგება 5/135 30  30    75 

91 SYMAD07-LP მართვის სისტემები 5/135 30  30    75 

92 CLOSA07-LP კლიენტ-სერვერის არქიტექტურა 5/135 30  30    75 

93 COMOD07-LP კომპიუტერული მოდელირება 5/135 30  30    75 

  საჯარო სამართლის საფუძვლები         

94 CMR0007-LS  საქართველოს კონსტიტუცია და 
ძირითადი უფლებები 

5/135 30 30     75 

95 BAL0007-LS ადმინისტრაციული სამართლის 
საფუძვლები 

5/135 30 30     75 

96 MUL0007-LS  მუნიციპალური სამართალი 5/135 30 30     75 
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97 TPF0007-LS გადასახადები და საჯარო ფინანსები 5/135 30 30     75 

98 BSL0107-LS სამოხელეო სამართლის საფუძვლები 5/135 30 30     75 

99 ALP0007-LS 
ადმინისტრაციული დავების 
განხილვა სასამართლოში 

5/135 30 30     75 

  ჟურნალისტიკა         
100 HISJU07-LS  ჟურნალისტიკის ისტორია 5/135 30 30     75 

101 ANALJ07-LS ანალიტიკური ჟურნალისტიკა 5/135 30 30     75 

102 MPRCH07-LS მედიის ენა და სტილი 5/135 30 30     90 

103 INFGE07-LS ინფორმაციული ჟანრები 5/135 30 30     75 

104 IOMCK07-LS მასკომუნიკაციის შესავალი 5/135 30 30     75 

105 THELJ07-LS ჟურნალისტიკის ელემენტები 5/135 30 30     75 

  ტელე-რადიო ჟურნალისტიკა         
106 BRMED07-LS სამაუწყებლო მედია 5/135 30 30     75 

107 CARSP07-LP საეთერო მეტყველების კულტურა 5/135 30  30    75 

108 SKTVB07-LS ტელესაეთერო ოსტატობა 5/135 30 30     75 

109 TVRPL07-LS ტელე-რადიო სიუჟეტი 5/135 30 30     75 

110 DOKJU07-LS დოკუმენტური ჟურნალისტიკა 5/135 30 30     75 

111 BPHJO07-LS    ფოტოჟურნალისტიკის საფუძვლები 5/135 30 30     75 

 
 
პროგრამის ხელმძღვანელი   გურამ ჯოლია 
 
ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის   ივანე ჯაგოდნიშვილი 
სამსახურის უფროსი 
 
ფაკულტეტის დეკანი   რუსუდან ქუთათელაძე 
 
 

   მოდიფიცირებული პროგრამა 
მიღებულია 

       ბიზნეს-ინჟინერინგის 
ფაკულტეტის  საბჭოს სხდომაზე, ოქმი N4  
       24 აპრილი,  2013 წელი 
 
ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე   რუსუდან ქუთათელაძე 
 

შეთანხმებულია 
სტუ–ს ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახურის ხელმძღვანელი       გიორგი ძიძიგური 
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დანართი  
სწავლებისა და სწავლის მეთოდები 

სწავლის პროცესში, კონკრეტული სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე, გამოიყენება 
სწავლების ისეთი მეთოდები, როგორებიცაა ვერბალური, ანუ  ზეპირსიტყვიერი მეთოდი,  
წიგნზე მუშაობის მეთოდი, წერითი მუშაობის მეთოდი, დემონსტრირების მეთოდი, 
დისკუსია/დებატების მეთოდი, ჯგუფური (collaborative) მუშაობის მეთოდი, შემთხვევის 
ანალიზის (Case study)  მეთოდი, ახსნა–განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული 
სწავლების მეთოდი, აგრეთვე პრაქტიკული მეთოდები  და სხვა.  
 
სწავლება-სწავლის პროცესში მეთოდები ერთმანეთს ავსებენ და ერთმანეთში გადადიან. 
პროფესორი შესაძლოა იყენებდეს ზემოთჩამოთვლილ ერთ ან რამდენიმე მეთოდს ან ნებისმიერ 
სხვა მეთოდს კონკრეტული სასწავლო ამოცანიდან გამომდინარე. კონკრეტული სასწავლო 
კურსის სწავლება-სწავლის მეთოდები ასახულია შესაბამისი სასწავლო კურსის  სილაბუსში. 

1. ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი.  
2. დისკუსია/დებატები  – დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა ჩართულობის 
ხარისხსა და აქტივობას. დისკუსია შესაძლებელია გადაიზარდოს კამათში. ეს პროცესი არ 
შემოიფარგლება მხოლოდ პროფესორის მიერ დასმული შეკითხვებით. ეს მეთოდი უვითარებს 
სტუდენტს კამათისა და საკუთარი აზრის დასაბუთების უნარს.  
3. ჯგუფური მუშაობა - ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს სტუდენტთა ჯგუფებად დაყოფას და 
მათთვის სასწავლო დავალების მიცემას. ჯგუფის წევრები ინდივიდუალურად ამუშავებენ 
საკითხს და პარალელურად უზიარებენ მას 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. წიგნზე მუშაობის მეთოდი.  
5. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - სასწავლო მეთოდი, რომელიც ახალი ცოდნის 
მიღების და ინტეგრაციის პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს პრობლემას.  
6. თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება  -  იმგვარი სწავლების სტრატეგიაა, სადაც ჯგუფის 
თითოეული წევრი ვალდებულია არა მხოლოდ შეისწავლოს, არამედ დაეხმაროს თანაგუნდელს 
საგნის უკეთ შესწავლაში. თითოეული ჯგუფის წევრი მუშაობს პრობლემაზე, ვიდრე ყველა 
მათგანი არ დაეუფლება საკითხს.  
7. ევრისტიკული მეთოდი  – ეფუძნება სტუდენტების წინაშე დასმული ამოცანის ეტაპობრივ 
გადაწყვეტას. ეს ამოცანა სწავლების პროცესში ფაქტების დამოუკიდებლად დაფიქსირებისა და 
მათ შორის კავშირების დანახვის გზით ხორციელდება.  
8. შემთხვევის ანალიზი (Case study) - პროფესორი სტუდენტებთან ერთად ლექციაზე განიხილავს 
კონკრეტულ შემთხვევებს, რომლებიც ყოველმხრივ და საფუძვლიანად შეისწავლიან საკითხს. 
მაგალითად, კაზუსის ამოხსნა.  
9. გონებრივი იერიში (Brain storming) - ეს მეთოდი გულისხმობს კონკრეტული თემის ფარგლებში 
კონკრეტული საკითხის/პრობლემის შესახებ მაქსიმალურად მეტი, სასურველია რადიკალურად 
განსხვავებული, აზრის, იდეის ჩამოყალიბებასა და მისი გამოთქმის ხელშეწყობას. აღნიშნული 
მეთოდი ხელს უწყობს პრობლემისადმი შემოქმედებითი მიდგომის განვითარებას. ეს მეთოდი 
ეფექტურია სტუდენტთა მრავალრიცხოვანი ჯგუფის არსებობის პირობებში და შედგება 
რამდენიმე ძირითადი ეტაპისგან:  
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• პრობლემის/საკითხის შემოქმედებითი კუთხით განსაზღვრა;  
• დროის გარკვეულ მონაკვეთში აუდიტორიისგან საკითხის ირგვლივ არსებული იდეების 

კრიტიკის გარეშე ჩანიშვნა (ძირითადად, დაფაზე);  
• გამორიცხვის გზით იმ იდეების გამორჩევა, რომლებიც ყველაზე მეტ შესაბამისობას 

ავლენს დასმულ საკითხთან;  
• კვლევის მიზანთან იდეის შესაბამისობის დასადგენად შეფასების კრიტერიუმების 

განსაზღვრა;  
• შერჩეული იდეების შეფასება წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმებით;  
• უმაღლესი შეფასების მქონე იდეის, როგორც დასახული პრობლემის გადაჭრის 

საუკეთესო საშუალების გამოვლენა.  
10. როლური და სიტუაციური თამაშები - სცენარის მიხედვით განხორციელებული როლური 
თამაშები სტუდენტს საშუალებას აძლევს სხვადასხვა პოზიციიდან შეხედოს საკითხს და ეხმარება 
მას ალტერნატიული თვალსაზრისის ჩამოყალიბებაში. ისევე როგორც დისკუსია, როლური  
თამაშებიც უყალიბებს სტუდენტს საკუთარი პოზიციის დამოუკიდებლად გამოთქმისა და 
კამათში მისი დაცვის უნარს.  
11. დ ემონსტრირების მეთოდი – ეს მეთოდი ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენას 
გულისხმობს. შედეგის მიღწევის თვალსაზრისით ის საკმაოდ ეფექტურია. ხშირ შემთხვევაში 
უმჯობესია, მასალა ერთდროულად აუდიო და ვიზუალური გზით მიეწოდოს სტუდენტებს. 
შესასწავლი მასალის დემონსტრირება შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც მასწავლებლის, 
ისე 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. 
12.  ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი.  

• სწავლების ინდუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი ცოდნის ისეთ 
ფორმას, როდესაც სწავლის პროცესში აზრის მსვლელობა კერძოდან ზოგადისაკენ, 
ფაქტებიდან განზოგადებისაკენ არის მიმართული, ანუ მასალის გადმოცემისას, პროცესი 
მიმდინარეობს კონკრეტულიდან ზოგადისაკენ.  

• სწავლების დედუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი ცოდნის 
გადაცემის ისეთ ფორმას, რომელიც ზოგად ცოდნაზე დაყრდნობით ახალი ცოდნის 
აღმოჩენის ლოგიკურ პროცესს წარმოადგენს, ანუ პროცესი მიმდინარეობს ზოგადიდან 
კონკრეტულისაკენ.  

• სასწავლო პროცესში ანალიზის მეთოდი გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი 
მთლიანის, შემადგენელ ნაწილებად დაშლაში, ამით მარტივდება რთული პრობლების 
შიგნით არსებული ცალკეული საკითხების დეტალური გაშუქება.  

• სინთეზის მეთოდი გულისხმობს შებრუნებულ პროცედურას, ანუ ცალკეული 
საკითხების დაჯგუფებით ერთი მთლიანის შედგენას. ეს მეთოდი ხელს უწყობს 
პრობლების, როგორც მთელის დანახვის უნარის განვითარებას.  

13. ახსნა -განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. 
პროფესორს მასალის გადმოცემისას, მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით 
განხილვაც ხდება მოცემული თემის ფარგლებში.  
14.   ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს პროფესორისა და სტუდენტის აქტიურ 
ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული 
მასალის პრაქტიკული ინტერპრეტაცია.  
15. წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: 
ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, 
რეფერატის, ან ესეს შესრულება და ა.შ.  
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დანართი  

საბაკალავრო ნაშრომისადმი წაყენებული მოთხოვნები 

საბაკალავრო ნაშრომი წარმოადგენს ერთგვარ შემაჯამებელ სამუშაოს, რითაც მოწმდება სპეციალობაში 
სტუდენტის არგუმენტაციის, ანალიზისა და სინთეზის უნარები, ასევე პრობლემების ხედვისა და შეფასების 
შესაძლებლობები. 
 
საბაკალავრო ნაშრომის ფორმატი გულისხმობს სტუდენტის მიერ კვლევისა და ანალიზის თემის შერჩევას, 
საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელის არჩევას, მასთან კონსულტირებასა და დამოუკიდებელ მუშაობას, 
საბაკალავრო ნაშრომის ირგვლივ ინფორმაციის შეგროვებას, დამუშავებასა და კრიტიკულ ანალიზს. 
 
საბაკალავრო ნაშრომის მიზანია სტუდენტს განუვითაროს დამოუკიდებელი მუშაობის, მეცნიერული 
ანალიზისა და ინფორმაციის სინთეზის უნარები, საშუალება მისცეს მას ჩამოაყალიბოს, წარმოაჩინოს და 
დაიცვას საკუთარი პოზიცია, მოახდინოს არსებული თეორიებისა და მიდგომების შედარება საკვლევ 
თემასთან დაკავშირებით. 
 
საბაკალავრო ნაშრომის თემას და საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელს ირჩევს სტუდენტი. საბაკალავრო 
ნაშრომის თემა შეირჩევა სტუდენტისა და ხელმძღვანელის მოსაზრებათა შეჯერების საფუძველზე.  
საბაკალავრო ნაშრომი უნდა შესრულდეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის მე-8 სემესტრის 
განმავლობაში,  ხოლო მისი დაცვა უნდა განხორციელდეს მერვე სემესტრის დასასრულს. 
 
საბაკალავრო ნაშრომის შესრულების შედეგად სტუდენტი მიიღებს არჩეული თემის ირგვლივ ღრმა 
თეორიულ ცოდნას, განივითარებს ინფორმაციის მოძიების, მისი კრიტიკული და შედარებითი ანალიზის 
უნარს. 
 
საბაკალავრო ნაშრომის შესრულება წარმოაჩენს სტუდენტის მზაობას პროფესიულ თემაზე მოამზადოს და 
არგუმენტირებულად დაიცვას ნაშრომი, გამოავლენს მის მიერ წერილობითი ნაშრომის მაღალ აკადემიურ 
დონეზე მომზადებისა და პრეზენტაციის ჩატარებისათვის აუცილებელ უნარებს, საფუძველს ჩაუყრის 
სტუდენტისათვის დამოუკიდებელი მუშაობისა და შემდგომში სამეცნიერო კვლევის ჩატარების უნარების 
გამომუშავებას. 
 
საბაკალავრო ნაშრომის მოცულობა უნდა იყოს, არანაკლებ 30 გვერდი, გაფორმებული წინამდებარე წესის 
შესაბამისად.  
 
საბაკალავრო ნაშრომი ფასდება 100 ქულიანი სისტემით. საბაკალავრო ნაშრომის დადებით შეფასებას (31-50 
ქულამდე), მისი შინაარსის გათვალისწინებით, ახორციელებს საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელი, ხოლო 
საჯარო დაცვის (20-50 ქულამდე) შეფასებას ახდენს კომისია, რომელიც შედგება ფაკულტეტის დეკანის მიერ 
დამტკიცებული საინჟინრო ეკონომიკის დეპარტამენტის აკადემიური პერსონალიდან შერჩეული 
პირებისაგან.  
 
საბაკალავრო ნაშრომის და მისი საჯარო დაცვის შეფასების კრიტერიუმებია: 

• ნაშრომის შინაარსი: თანამიმდევრული მსჯელობა, არგუმენტირებული დასკვნები - 20 ქულა; 
• ინფორმაციის მოძიება, მისი შესწავლის სიღრმისეულობა, კრიტიკული და შედარებითი ანალიზი - 10 

ქულა; 
• პრობლემების ხედვა და  შეფასება -  10 ქულა; 
• ნაშრომის ენა და სტილი, ბიბლიოგრაფიის მითითების სისწორე - 10 ქულა. 
• ზეპირი პრეზენტაციის ხარისხი - 20 ქულა; 
• დასმულ კითხვებზე, შენიშვნებსა და რეკომენდაციებზე გაცემული პასუხების სიზუსტე და 

სიღრმისეულობა - 30 ქულა.  

საბაკალავრო ნაშრომის  სტრუქტურის შერჩევა წარმოებს ავტორის მიერ თემატიკის მიხედვით.  

საბაკალავრო ნაშრომი უნდა შესრულდეს A4  ფორმატის (297×210 მმ) 80 გ/მ 2  სიმკვრივის ქაღალდზე. 
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ორიენტაცია – ვერტიკალური. ბეჭდვა უნდა წარმოებდეს მხოლოდ ერთ გვერდზე. ფოტოსურათები და სხვა 
განსაკუთრებული დანიშნულების ცხრილები შესაძლებელია შესრულდეს A4 ფორმატის ფოტოგრაფიულ 
ქაღალდზე. უფრო დიდი თაბახის გამოყენების შემთხვევაში (მაგ. სქემებისათვის) დასაშვებია ნებისმიერი 
ფორმატის გამოყენება, მხოლოდ აღნიშნული გვერდები არ უნდა აიკინძოს ძირითად ტექსტთან ერთად. 
საბაკალავრო ნაშრომის სტანდარტული ვერსიის მარცხენა მხარეს უნდა დარჩეს – 38 მმ მინდორი, ხოლო 
დანარჩენ მხარეებს – 25 მმ.  
 
საბაკალავრო ნაშრომის ტექსტის ძირითადი ნაწილი უნდა შესრულდეს რომელიმე სტანდარტული შრიფ-
ტებით: Sylfaen, AcadNusx, AcadMtav, Litnusx, Literaturuli_BJG_2000, ზომით 12. თავებისა და ქვეთავების დასა-
ხელებაში შეიძლება გამოყენებული იქნას უფრო დიდი ზომის შრიფტი. შემჭიდროვებული ტიპის შრიფტები 
არ მიიღება. ტექსტის ბეჭდვა უნდა განხორციელდეს ლაზერულ პრინტერზე ან მასთან მიახლოებულ ხარის-
ხით. 
 
საბაკალავრო ნაშრომის ყველა გვერდი უნდა იქნას დანომრილი თანამიმდევრობით. დაუშვებელია 
თავისუფალი სივრცის ან გვერდის დატოვება. ასევე დაუშვებელია გვერდების გამეორება. გვერდის ნომრების 
შრიფტის მინიმალური ზომა არის 10.  
 
საბაკალავრო ნაშრომის ძირითადი ტექსტისთვის ინტერვალი არის 1.5. მცირე ზომის სექციებისათვის 
(შინაარსი, ცხრილების ნუსხა, რეზიუმე, სქოლიო, შენიშვნა და სხვა) აიღება ინტერვალი 1. 
 
საბაკალავრო ნაშრომის ყველა თავის და ქვეთავის დასახელება უნდა იქნას ჩართული სარჩევში. თავებისა და 
ქვეთავების შრიფტის ზომა შეიძლება აღემატებოდეს ძირითადი ტექსტის შრიფტის ზომას. ყველა თავი უნდა 
იწყებოდეს ახალი გვერდიდან, ხოლო  ქვეთავი უნდა გაგრძელდეს იმავე გვერდიდან საბაკალავრო ნაშრომში 
ლიტერატურის ციტირება უნდა წარმოებდეს ძირითად ტექსტში (როგორც წესი, აბზაცის ბოლოს) 
კვადრატულ ფრჩხილებში არაბული ციფრებით. შრიფტი უნდა იყოს ტექსტის შესაბამისი ზომის. 
ციტირებული ლიტერატურის ნუსხა უნდა იქნეს მოყვანილი საბაკალავრო ნაშრომის  ბოლოს. 
 
საბაკალავრო ნაშრომში სქოლიო შეიძლება განთავსდეს გვერდის ან თავის/ქვეთავის ბოლოს. შრიფტის ზომა – 
10 პუნქტი. თუ სქოლიო განთავსებულია თავის ბოლოს, მაშინ ნუმერაცია წარმოებს არაბული ციფრებით და 
მთელი თავის განმავლობაში თანმიმდევრულია. სქოლიოს გვერდის ბოლოში განთავსებისას ნუმერაცია წარ-
მოებს სიმბოლოებით ან არაბული ციფრებით, რომელიც შესაძლებელია დაიწყოს ყოველ გვერდზე თავიდან. 
ძირითად ტექსტში სქოლიოს მითითება წარმოებს ხარისხის რეგისტრის სიმბოლოებით. 
 
საბაკალავრო ნაშრომის შემადგენელი ნაწილები:   
საბაკალავრო ნაშრომის აუცილებელი შემადგენელი ნაწილებია:  
ა. ტიტულის გვერდი; 
ბ. შინაარსი; 
გ. ძირითადი ტექსტი: 

გ.ა. შესავალი; 
გ.ბ. შედეგები და მათი განსჯა; 
გ.გ. დასკვნა. 

დ. გამოყენებული ლიტერატურა. 
 
საბაკალავრო ნაშრომის არააუცილებელი შემადგენელი ნაწილებია:  

ა. ცხრილების ნუსხა; 
ბ. გამოყენებული აბრევიატურების ნუსხა; 
გ. დანართები. 
 

საბაკალავრო ნაშრომის შესავალი ნაწილი: 
საბაკალავრო ნაშრომის სატიტულო გვერდი (გარე ყდა) უნდა იყოს სტანდარტული ფორმის (თან ერთვის). 
საბაკალავრო  ნაშრომი  უნდა შეიცავდეს სარჩევს (შინაარს). ინტერვალი უნდა იყოს 1. შრიფტის ზომა - 12 
პუნქტი. აბზაცებს შორის ინტერვალი უნდა იყოს 6-12 პუნქტი. გვერდის ნომრები უნდა განთავსდეს მარჯვენა 
მინდორთან. დასაშვებია სათაურსა და გვერდის ნომერს შორის სივრცის შევსება სიმბოლოებით: „ .“,  „–“, „_“. 
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საბაკალავრო ნაშრომის ძირითადი ტექსტი: 
საბაკალავრო ნაშრომის ძირითადი ტექსტი უნდა დაიყოს თავებად და სხვადასხვა დონის ქვეთავებად. იგი 
აუცილებლად უნდა შეიცავდეს შესავალს, ავტორის მიერ მიღებულ შედეგებს და მათ განსჯას, დასკნას.  
საბაკალავრო ნაშრომის შესავალ ნაწილში აღწერილი უნდა იქნას ნაშრომში დასმული პრობლების 
აქტუალობა. შესავალის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს ძირითადი ტექსტის მოცულობის 5%-ს. 
შედეგების განსჯის სტრუქტურა დამოკიდებულია საბაკალავრო  ნაშრომის თემატიკაზე და ავტორს უფლება 
აქვს იგი წარმოადგინოს მისთვის სასურველი ფორმით. იგი არ არის შეზღუდული ქვეთავების (საკითხების) 
რაოდენობით.   
 
საბაკალავრო ნაშრომი აუცილებლად უნდა შეიცავდეს მიღებულ დასკვნებს, რომელიც ჩამოყალიბებული 
უნდა იქნას მოკლედ და ლაკონურად. 
 
საბაკალავრო ნაშრომში გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა: 
საბაკალავრო ნაშრომში გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა უნდა განთავსდეს ნაშრომის ბოლოს ძირითად 
ტექსტში მითითებული თანამიმდევრობის მიხედვით. ლიტერატურული წყაროს მითითებისას დაცული 
უნდა იქნას  შემდეგი სტილი: 

ა. სტატია:  გვარი ინიციალი. სრული სათაური. ჟურნალის სრული დასახელება ან აბრევიატურა. წელი, ტომი, 
[ნომერი,] გვ. დასაწისი დასასრული  (მაგ.: 1. მაჭავარიანი ს., უწყებრივი ქვემდებარეობისა და განსჯადობის 
პრობლემა საქართველოს საპროცესო კანონმდებლობის შესაბამისად. ჟ. მართლმსაჯულება, 2007, 2, გვ. 186-
213.). 

 
ბ. წიგნი:  
ბ.ა. ცალკეული გვერდების მითითებისას: გვარი ინიციალი.  სრული სათაური. გამოცემის ადგილი: 
გამომცემლობა. წელი, [ტომი,]  გვ. დასაწისი–დასასრული (მაგ.: 1. მელქაძე ო., დვალი ბ., სასამართლო 
ხელისუფლება საზღვარგარეთის ქვეყნებში. თბილისი: მერანი - 3, 2000, გვ. 68-86.). 
 
ბ.ბ.  მთლიანი წიგნის მითითებისას: გვარი ინიციალი. სრული სათაური. გამოცემის ადგილი: გამომცემლობა. 
წელი, [ტომი,]  გვერდების რაოდენობა გვ. (მაგ.: 1. მელქაძე ო., დვალი ბ., სასამართლო ხელისუფლება 
საზღვარგარეთის ქვეყნებში. თბილისი: მერანი - 3, 2000, გვ. 379.). 
 
გ. ინფორმაციის გლობალური ქსელი: ვებ–გვერდის დასახელება. უკანასკნელად იქნა გადამოწმებული – 
რიცხვი, თვე, წელი.  
(მაგ.: 1.  http://untreaty.un.org/ilc/teksts/instruments/English/draft%2520articles/74_1996.pdf 
უკანასკნელად იქნა გადამოწმებული - 5.02.2013). 
ლიტერატურის ნუსხაში გვერდები ინომრება თანამიმდევრულად ძირითად ტექსტთან ერთად, სტრიქონებს 
შორის ინტერვალი უნდა იყოს – 1, აბზაცებს შორის ინტერვალი 6 -12 პუნქტი, ხოლო შრიფტის ზომა 12 
პუნქტი. 
 
საბაკალავრო ნაშრომის არააუცილებელი შემადგენელი ნაწილები 
თუ საბაკალავრო ნაშრომს თან ერთვის ცხრილების, დიაგრამების, სქემებისა და ილუსტრაციების ნუსხა, იგი 
უნდა განთავსდეს საბაკალავრო ნაშრომის შესავალ ნაწილში სარჩევის (შინაარსის) შემდეგ. ინტერვალი უნდა 
იყოს 1.5. აბზაცი, რომლის სიგრძეც აღემატება ერთ სტრიქონს, ინტერვალის ზომად აიღება 1. შრიფტის ზომა 
უნდა იყოს 12. გვერდის ნომრები უნდა განთავსდეს მარჯვენა მინდორთან. დასაშვებია სათაურსა და გვერდის 
ნომერს შორის სივრცის შევსება სიმბოლოებით: „.“, „–“, „_“. 
 
ცხრილების,   დიაგრამების, სქემებისა და ილუსტრაციების შემცველობა, ადგილმდებარეობა და ფორმატირე-
ბა განპირობებულია ნაშრომის სპეციფიკით. სხვა ლიტერატურული წყაროებიდან აღებული ცხრილების, 
ანალიტიკური პროცედურების, დიაგრამების,  სქემებისა და  ილუსტრაციების გამოყენებისას არ უნდა იქნას 

http://untreaty.un.org/ilc/teksts/instruments/English/draft%2520articles/74_1996.pdf�
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დარღვეული საავტორო უფლებები. ცხრილები, ანალიტიკური პროცედურები, დიაგრამები და სქემები  აიგება 
შავ–თეთრად, ასევე დასაშვებია ფერადი დიაგრამებისა და ილუსტრაციების გამოყენება.  
ცხრილების,  დიაგრამების,  სქემებისა და  ილუსტრაციების დასახელებები უნდა განთავსდეს უშუალოდ მათ 
თავზე ან ბოლოში. შრიფტის ზომად გამოყენებული უნდა იქნას  ძირითადი ტექსტის შრიფტის ზომაზე 1 
პუნქტით ნაკლები. დასაშვებია ნახევრად მუქი შრიფტის გამოყენება. ინტერვალი აიღება 1–ის ტოლი. 
 
ცხრილები,  დიაგრამები, სქემები, ილუსტრაციები  და მათი დასახელებები შეიძლება განთავსდეს როგორც 
ძირითად ტექსტში, ისე ცალკეულ ინდივიდუალურ გვერდზე  დანართების სახით.  ცხრილები, დიაგრამები, 
სქემები და ილუსტრაციები ტექსტიდან დაცილებული უნდა იყოს 1.5-2 სმ-ით. საჭიროების შემთხვევაში და-
საშვებია ფურცლის ჰორიზონტალური ორიენტაცია. ჰორიზონტალური გვერდების მინდორი და  გვერდის 
ნუმერაცია უნდა იყოს ვერტიკალური გვერდების ანალოგიური. 
 
თუ საბაკალავრო ნაშრომს დანართების სახით თან ერთვის მონაცემთა ცხრილები, დიაგრამები, სქემები და 
ილუსტრაციები, ისინი უნდა განთავსდეს საბაკალავრო ნაშრომში ბიბლიოგრაფიის ან გამოყენებული 
ლიტერატურის ნუსხის   შემდეგ. ამასთან, ძირითად ტექსტში არსებული მონაცემთა ცხრილების, 
დიაგრამების, სქემების და ილუსტრაციების ნუმერაცია წარმოებს გამჭოლად.  დანართში არსებული ცხრილე-
ბის, დიაგრამების, სქემების და ილუსტრაციების ნუმერაცია იწყება თავიდან. 
 
საბაკალავრო ნაშრომში გამოყენებული ისეთი აბრევიატურებისთვის, რომელიც არ არის საყოველთაოდ 
მიღებული, სასურველია ავტორის მიერ მოცემული იქნეს მათი ჩამონათვალი და ახსნა, რაც ნაშრომს 
ადვილად აღსაქმელს გახდის. გამოყენებული აბრევიატურების ნუსხა საბაკალავრო ნაშრომში უნდა 
განთავსდეს შესავალ ნაწილში სადისერტაციო ნაშრომის  სარჩევის (შინაარსის) ან ცხრილების ნუსხის შემდეგ. 

 
 


