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თბილისი, კოსტავას ქუჩა 77,  მე-6 კორპუსი, ოთახი 712ბ 

თანამდებობა: სრული პროფესორი 

ტელეფონი: (995) 95 54 45 00 
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სასწავლო კურსის მიზანი 

კურსის  შესწავლის  მიზანია  დაეხმაროს  დოქტორანტს  შეასწავლონ  ბიზნესის 
კონკურენტუნარიანობის, მენეჯმენტისა და ადმინისტრირების თანამედროვე საკითხები.  
გამოუმუშავოს  მათ  თეორიული  ცოდნის  გამოყენების  უნარ-ჩვევები, რათა შეძლონ ფირმის 
კონკურენტუნარიანობის შეფასება, ფირმის სტრატეგიული გეგმის შეფასება, პროდუქციის 
კონკურენტუნარიანობის კონცეფციების განსაზღვრა. კურსის  შესწავლის  ამოცანაა  ისეთი  
სპეციალისტების  მომზადება,  რომლებიც  შეძლებენ  კონკურენტული  ბრძოლის  პირობებში  
პრობლემების  გადაჭრას  და  წარმატების  მიღწევას. 

 
კრედიტების რაოდენობა: 10 

 
საათების განაწილება სტუდენტის დატვირთვის შესაბამისად (კვირა/სემესტრი) 
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ლექცია: 6/90  

სემინარი (ჯგუფში  მუშაობა):   

პრაქტიკული:   

ლაბორატორიული სამუშაო:   

საკურსო სამუშაო/პროექტი:   

პრაქტიკა:   

დამოუკიდებელი სამუშაო:  -/180  

 
დაშვების  წინაპირობები 

სასწავლო კურსის შესწავლას დაიწყებენ იმ ცოდნის ბაზაზე, რაც მაგისტრატურით გთვალიწინებული 
პროგრამით შეიძინეს.  

 
სწავლის შედეგები 

• საქონლის კონკურენტუნარიანობის და მართვის ძირითადი მიზნების განსაზღვრა; 
• პრობლემის გადაწყვეტისადმი სისტემური მიდგომა; 
• ფირმის სტრატეგიული გეგმის შეფასება;   
• ინოვაციური პროდუქციის კონკურენტული უპირატესობების გამოვლენა; 
• სასაქონლო ბაზრებზე კონკურენტუნაეიანობის განზოგოებული შეფასების უნარი; 
• ორგანიზაციის სტრუქტურის ადმინისტრირების უნარი; 
• განჭვრეტის და პროგნოზირების უნარი; 
• ბიზნესის შეფასების ორგანიზება და მართვა 
სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ დოქტორანტი განივითარებს შემდეგ კომპეტენტურობებს:  
ცოდნა და გაცნობიერება - ბიზნესის კონკურენტუნარიანობა და ადმინისტრირება  დოქტორანტს 
შესძენს უახლეს მიღწევებზე დამყარებულ ცოდნას, რაც არსებული ცოდნის გაფართოებისა თუ 
ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საშუალებას იძლევა . არსებული ცოდნის ხელახალი გააზრებისა 
და ნაწილობრივ გადაფასების გზით ცოდნის განახლებული ფარგლების გაცნობიერებას; 
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - ბიზნესის კონკურენტუნარიანობა და ადმინისტრირება 
კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვის უნარს შესძენს დოქტორანტს,  შეიმუშავებს ახლებურ კვლევით 
და ანალიტიკურ მეთოდებს და მიდგომებს, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული; 
დასკვნის უნარი - ბიზნესის კონკურენტუნარიანობა და ადმინისტრირება განუვითარებს ახალი, 
რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების კრიტიკულ ანალიზის უნარს. რითაც ხდება 
სფეროს ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავება/განვითარების ხელშეწყობა; ბიზნესის  ადმინისტრირებაში 
პრობლემის გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღებას; 
კომუნიკაციის უნარი -მშობლიურ და უცხოურ ენებზე ახალი ცოდნის არსებულ ცოდნასთან 
ურთიერთკავშირში დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენა, იდეების, ბიზნესის 
კონკურენტუნარიანობასა და ადმინისტრირებაში არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების 
შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადების, აუდიტორიისათვის შესაბამისი 
პრეზენტაციებისა და წერილობითი ინფორმაციის მომზადების უნარი; საჯარო გამოსვლების 
წარმართვის უნარი. 
ღირებულებები-ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ დასამკვიდრებლად 

ინოვაციური მეთოდების შემუშავება. 

 
შინაარსი 

ლექცია 

N თემის დასახელება და შინაარსი 

1 კონკურენტუნარიანობის არსი და ძირითადი ცნებები 
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კონკურენტუნარიანობა, როგორც ეკონომიკური კატეგორია. კონკურენტუნარიანობა და 
კონკურენტული სტრატეგიები. საქონლის კონკურენტუნარიანობა და მისის მართვის 
ძირითადი მიზნები და პრინციპები 

2 

კონკურენტუნარიანობა, როგორც მენეჯმენტის თეორიის და პრაქტიკის ობიექტი 
ფირმის მიზნების კლასიფიკაცია, ფირმის მისია. მმართველობითი გადაწყვეტილებების 
ოპტიმიზაცია, როგორც კონკურენტუნარიანობის ფაქტორი. პრობლემის გადაწყვეტისადმი 
სისტემური მიდგომა 

3 

 ფირმის კონკურენტუნარიანობა და ფირმის სტრატეგიული გეგმის შეფასება 
ფირმის კონკურენტუნარიანობის განმსაზღვრელი ფაქტორები.  საწარმოო პროცესი, როგორც 
პროდუქციის ხარისხის და ფასის საფუძველი. ფირმის კონკურენტული გარემო და 
კონკურენტული ძალები. სტრატეგიის ფოკუსი და ორგანიზაციული იდენტურობა. 
სტრატეგიული გეგმის დამუშავება სტრატეგიული ხედვით საფუძველზე. 

4 

პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის კონცეფციები 
პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ძირითადი პირობები და ფაქტორები. პროფუქციის 
ხარისხის ფუნქციების სტრუქტურირება და მართვის საზღვარგარეთული გამოცდილება. 
ინოვაციური პროდუქციის კონკურენტული უპირატესობები. 

5 

კონკურენტუნარიანობის ზრდის ადამიანური რესურსი 
მენეჯერის პირადი თვისებების და პოფესიული შერჩევის შეფასება. მმართველობითი 
კონსულტირების მეცნიერებისა და პრაქტიკის განვითარება პერსონალის მართვის სფეროში. 
პერსონალის მართვის პროცესების კომპიუტერიზაცია. 

6 

კონკურენტული  სტრატეგიები ეკონოკმიკის გლობალიზაციის პირობებში 
კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფა სტრატეგიული მართვის კონცეფციის ფარგლებში.  
გლობალური სტრატეგია. ფირმის კონკურენტუნარიანობის ზრდის ამოცანების შესრულების 
სტრატეგიული ანალიზი და დაგეგმვა. 

7 
ინოვაციური მენეჯმენტი, როგორც კონკურენტუნარიანობის ფაქტორი 
ფირმის მართვის ინოვაციური მოდელის განვითარება. მცირე ფირმების კონკურენტული 
უპირატესობები. ვენჩურული ფირმების კონკურენტუნარიანობის ანალიზის სპრციფიკა.  

8 

კონკურენტუნარიანობის შეფასება 
კონკურენტუნარიანობის მაჩვენებლები საქონლის ცხოვრების ციკლის საფეხურებზე. 
საქონლის ხარისხი. საქონლის კონკურენტუნარიანობის დიფერენციალური კომპლექსური 
და ინტეგრალური შეფასების მოდელები. სასაქონლი ბაზრებზე ფირმის 
კონკურენტუნარიანობის განზოგადოებული შეფასება. 

9 

ბიზნესის კონკურენტუნარიანობა და კლასტერული მენეჯმენტი მცირე ქვეყნებში 
კონკურენტუნარიანობის დონე მცირე ქვეყნებში და ინოვაციური განვითარება. 
კონკურენტუნარიანობის ფაქტორი და  კლასტერული პოლიტიკა მცირე ქვეყნების 
მაგალითზე. კლსდტერული ინოცოატივები და კლასტერული მენეჯმენტი. 

10 

რეგიონული ინტეგრაცია და ბიზნესის კონკურენტუნარიანობა 
რეგიონული ინტეგრაციიდან მაქსიმალური მოგები მიღების მექანიზმი. რეგიონული 
ინტეგრაცია და ინვესტიციები. ეკონომიკური ზრდა და წარმოების განლაგება. საშინაო 
ეკონომიკური პოლიტიკის ინტეგრაცია. რეგიონული ეკონომიკის პოლიტიკური ასპექტები. 
რეგიონული ინტეგრაცია და ნაციონალური სახელმწიფო. 

11 
ბიზნესის ადმინისტრირება და მენეჯმენტი 
ადმინისტრირების როლი ფირმის მენეჯმენტში. ადმინისტრაციული მენეჯმენტის შინაარსი 
და ფორმები. ორგანიზაციის სტრუქტურის ადმინისტრირება.  

12 
ადმინისტრირების ფუნქციები 
ადმინისტრირების ფუნქციების არსი და კლასიფიკაცია. ადმინისტრაციული კონტროლი. 
ადმინისტრაციული აღრიცხვა. ადმინისტრირების ეფექტიანობის შეფასება. 

13 

ადმინისტრირების ფუნქციონალური საფუძვლები და პროცედურული უზრუნველყოფა 
ადმინისტრირების გამოვლინება და სპეციალიზაცია. ორგანიზაციის ადმინისტრირების 
ფუნქციების ადაპტაცია. ადმინისტრირების მექანიზმის ფორმირება. ადმინისტრირების 
პროცედურული საფუძველი. პროცედურული  ადმინისტრირების განვითარების რესურსი. 
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ადმინისტრირების პროცედურები, სტრუქტურა და კლასიფიკაცია  

14 

ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის პროგნოზი 
განჭვრეტა, წინასწარმეტყველება, პროგნოზირება. პროგნოზირების საფუძვლები. 
კონკურენტთა მომავალი სტრატეგიის, მიზნების და ქცევების დადგენა. კონკურენტული 
ბრძოლის მონიტორინგი და სტრატეგიის პროგნოზის შემუშავება. 

15 

შემაჯამებელი ლექცია 

აღნიშნულ ლექციაზე შეჯამებული იქნება სასწავლო კურსის განმავლობაში განვლილი 
მასალა. აქცენტი იქნება გაკეთებული იმ საკითხებზე, რომლებიც ყველაზე აქტუალურია 
მიმდინარე პერიოდში, საკითხებზე, რომლებმაც ყველაზე მეტი ინტერესი გამოიწვიეს 
სტუდენტებს შორის, საკითხებზე, რომლებიც ყველაზე რთული და გამოწვევების 
მატარებელია სტუდენტებისათვის, საკითხებზე, რომლებზედაც განსაკუთრებული 
ყურადღება იქნება გამახვილებული დასკვნით გამოცდაზე. 

 
                    სემინარი 

N თემის დასახელება და შინაარსი 

1 
საუბარი სასწავლო კურსის მოცულობაზე და სასწავლო პროცესის წარმართვის ფორმებზე, 
სწავლებისა და სწავლის მეთოდებზე, ცოდნის შეფასების ფორმებზე და კრიტერიუმებზე,  
სავალდებულო და დამატებით ლიტერატურაზე. 

2 

კონკურენტუნარიანობა, როგორც მენეჯმენტის თეორიის და პრაქტიკის ობიექტი 
ფირმის მიზნების კლასიფიკაცია, ფირმის მისია. მმართველობითი გადაწყვეტილებების 
ოპტიმიზაცია, როგორც კონკურენტუნარიანობის ფაქტორი. პრობლემის გადაწყვეტისადმი 
სისტემური მიდგომა 

3 

 ფირმის კონკურენტუნარიანობა და ფირმის სტრატეგიული გეგმის შეფასება 
ფირმის კონკურენტუნარიანობის განმსაზღვრელი ფაქტორები.  საწარმოო პროცესი, როგორც 
პროდუქციის ხარისხის და ფასის საფუძველი. ფირმის კონკურენტული გარემო და 
კონკურენტული ძალები. სტრატეგიის ფოკუსი და ორგანიზაციული იდენტურობა. 
სტრატეგიული გეგმის დამუშავება სტრატეგიული ხედვით საფუძველზე. 

4 

პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის კონცეფციები 
პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ძირითადი პირობები და ფაქტორები. პროფუქციის 
ხარისხის ფუნქციების სტრუქტურირება და მართვის საზღვარგარეთული გამოცდილება. 
ინოვაციური პროდუქციის კონკურენტული უპირატესობები. 

5 

კონკურენტუნარიანობის ზრდის ადამიანური რესურსი 
მენეჯერის პირადი თვისებების და პოფესიული შერჩევის შეფასება. მმართველობითი 
კონსულტირების მეცნიერებისა და პრაქტიკის განვითარება პერსონალის მართვის სფეროში. 
პერსონალის მართვის პროცესების კომპიუტერიზაცია. 

6 

კონკურენტული  სტრატეგიები ეკონოკმიკის გლობალიზაციის პირობებში 
კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფა სტრატეგიული მართვის კონცეფციის ფარგლებში.  
გლობალური სტრატეგია. ფირმის კონკურენტუნარიანობის ზრდის ამოცანების შესრულების 
სტრატეგიული ანალიზი და დაგეგმვა. 

7 
ინოვაციური მენეჯმენტი, როგორც კონკურენტუნარიანობის ფაქტორი 
ფირმის მართვის ინოვაციური მოდელის განვითარება. მცირე ფირმების კონკურენტული 
უპირატესობები. ვენჩურული ფირმების კონკურენტუნარიანობის ანალიზის სპრციფიკა.  

8 

კონკურენტუნარიანობის შეფასება 
კონკურენტუნარიანობის მაჩვენებლები საქონლის ცხოვრების ციკლის საფეხურებზე. 
საქონლის ხარისხი. საქონლის კონკურენტუნარიანობის დიფერენციალური კომპლექსური 
და ინტეგრალური შეფასების მოდელები. სასაქონლი ბაზრებზე ფირმის 
კონკურენტუნარიანობის განზოგადოებული შეფასება. 

9 
ბიზნესის კონკურენტუნარიანობა და კლასტერული მენეჯმენტი მცირე ქვეყნებში 
კონკურენტუნარიანობის დონე მცირე ქვეყნებში და ინოვაციური განვითარება. 
კონკურენტუნარიანობის ფაქტორი და  კლასტერული პოლიტიკა მცირე ქვეყნების 
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მაგალითზე. კლსდტერული ინოცოატივები და კლასტერული მენეჯმენტი. 

10 

რეგიონული ინტეგრაცია და ბიზნესის კონკურენტუნარიანობა 
რეგიონული ინტეგრაციიდან მაქსიმალური მოგები მიღების მექანიზმი. რეგიონული 
ინტეგრაცია და ინვესტიციები. ეკონომიკური ზრდა და წარმოების განლაგება. საშინაო 
ეკონომიკური პოლიტიკის ინტეგრაცია. რეგიონული ეკონომიკის პოლიტიკური ასპექტები. 
რეგიონული ინტეგრაცია და ნაციონალური სახელმწიფო. 

11 
ბიზნესის ადმინისტრირება და მენეჯმენტი 
ადმინისტრირების როლი ფირმის მენეჯმენტში. ადმინისტრაციული მენეჯმენტის შინაარსი 
და ფორმები. ორგანიზაციის სტრუქტურის ადმინისტრირება.  

12 
ადმინისტრირების ფუნქციები 
ადმინისტრირების ფუნქციების არსი და კლასიფიკაცია. ადმინისტრაციული კონტროლი. 
ადმინისტრაციული აღრიცხვა. ადმინისტრირების ეფექტიანობის შეფასება. 

13 

ადმინისტრირების ფუნქციონალური საფუძვლები და პროცედურული უზრუნველყოფა 
ადმინისტრირების გამოვლინება და სპეციალიზაცია. ორგანიზაციის ადმინისტრირების 
ფუნქციების ადაპტაცია. ადმინისტრირების მექანიზმის ფორმირება. ადმინისტრირების 
პროცედურული საფუძველი. პროცედურული  ადმინისტრირების განვითარების რესურსი. 
ადმინისტრირების პროცედურები, სტრუქტურა და კლასიფიკაცია  

14 

ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის პროგნოზი 
განჭვრეტა, წინასწარმეტყველება, პროგნოზირება. პროგნოზირების საფუძვლები. 
კონკურენტთა მომავალი სტრატეგიის, მიზნების და ქცევების დადგენა. კონკურენტული 
ბრძოლის მონიტორინგი და სტრატეგიის პროგნოზის შემუშავება. 

15 

ბიზნესის შეფასების ორგანიზაცია  და მართვა 
საშემფასებლო საქმიანობის ევოლუცია.ბიზნესის შეფასების სუბიექტები და ობიექტები, 
მიზნები და ღირებულების სახეები, პრინციპები, ინფორმაციული ბაზა, მიდგომები და 
მეთოდები 

 
 
სწავლის შედეგების მიღწევის ფორმები და მეთოდები 

 ლექცია      სემინარი (ჯგუფში მუშაობა)      პრაქტიკული      ლაბორატორიული      პრაქტიკა 
 საკურსო სამუშაო/პროექტი     დამოუკიდებელი მუშაობა 

 
 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - მეთოდი, რომელიც ახალი ცოდნის მიღების და 
ინტეგრაციის პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს კონკრეტულ პრობლემას. 
 ევრისტიკული მეთოდი – ეფუძნება დასმული ამოცანის ეტაპობრივ გადაწყვეტას. ეს პროცესი 
სწავლებისას ფაქტების დამოუკიდებლად დაფიქსირებისა და მათ შორის კავშირების დანახვის გზით 
ხორციელდება 
 შემთხვევების შესწავლა (Case study) – პედაგოგი სტუდენტებთან ერთად განიხილავს კონკრეტულ 
შემთხვევებს და ისინი ყოველმხრივ და საფუძვლიანად შეისწავლიან საკითხს.  
 გონებრივი იერიში (Brain storming) – ეს მეთოდი გულისხმობს თემის ფარგლებში 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 
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;  
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- გამორიცხვის გზით იმ იდეების გამორჩევა, რომლებიც ყველაზე მეტად შეესაბამება დასმულ საკითხს;  

- უმაღლესი შეფასების მქონე იდეის, როგორც დასახული პრობლემის გადაჭრის საუკეთესო 
საშუალების გამოვლენა  
ანალიზის მეთოდი - გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი მთლიანის, შემადგენელ 
ნაწილებად დაშლაში. ამით მარტივდება რთული პრობლემის შიგნით არსებული ცალკეული 
საკითხების დეტალური გაშუქება. 

 
 
სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა 

შეფასება ხდება 100 ქულიანი სკალით. 
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. 

შეფასების ფორმები: 
• შუალედური შეფასება;  
• დასკვნითი  გამოცდა.  

 

შეფასების მეთოდები: 
• გამოცდა საკითხებით 

შეფასების კრიტერიუმები და სკალები:  
გამოცდაზე სტუდენტს მოეთხოვება გავლილი მასალის ცოდნის გამოვლენა. შემოწმება ხდება 
საგამოცდო საკითხებით.  
შუალედური გამოცდის შემოწმება ხდება 6  საკითხით, თითოეულს მინიჭებული აქვს 5 ქულა. 
შეფასების კრიტერიუმებია: 
1. 4,1–5 ქულა - პასუხი სრულია. საკითხი ზუსტად და ამომწურავად არის გადმოცემული. 
სპეციალური ტერმინოლოგია დაცულია. სტუდენტი ზედმიწევნით კარგად ფლობს განვლილ მასალას, 
ღრმად და საფუძვლიანად აქვს ათვისებული ძირითადი და დამატებითი ლიტერატურა. შეცდომები 
არ არის. მსჯელობა მაღალ დონეზეა.  
2. 3.1–4 ქულა - პასუხი სრულია, თუმცა შეკვეცილი. ტერმინოლოგიურად გამართულია. არსებითი 
შეცდომა არ არის. სტუდენტი კარგად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას; 
ათვისებული აქვს ძირითადი ლიტერატურა. მსჯელობა კარგია.  
3. 2.1–3 ქულა - პასუხი არასრულია. სპეციალური ტერმინოლოგია ნაკლოვანია. სტუდენტი ფლობს 
პროგრამით გათვალისწინებულ მასალას, მაგრამ აღინიშნება ნაკლოვანებები, არის ფრაგმენტული 
მსჯელობა.  
4. 1.1–2 ქულა - პასუხი არასრულია, ტერმინოლოგია მცდარია, საკითხის შესაბამისი მასალა 
გადმოცემულია ნაწილობრივ. სტუდენტს არასაკმარისად აქვს ათვისებული ლიტერატურა. 
აღინიშნება რამდენიმე არსებითი შეცდომა.  
5. 0.1–1 ქულა - პასუხი ნაკლოვანია. სპეციალური ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული. პასუხი 
არსებითად მცდარია. გადმოცემულია საკითხის შესაბამისი მასალის მხოლოდ ცალკეული 
ფრაგმენტები.  
6. 0 ქულა. პასუხი საკითხის შესაბამისი არ არის ან საერთოდ არაა მოცემული.  
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დასკვნითი/დამატებითი გამოცდის შემოწმება 4  საკითხით, თითოეულს მინიჭებული აქვს 10 ქულა. 
შეფასების კრიტერიუმებია: 
1. 9-10 ქულა: პასუხი სრულია; საკითხი ზუსტად და ამომწურავად არის გადმოცემული; სპეციალური 
ტერმინოლოგია დაცულია; სტუდენტი ზედმიწევნით კარგად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ 
განვლილ მასალას, ღრმად და საფუძვლიანად აქვს ათვისებული როგორც ძირითადი ისე დამხმარე 
ლიტერატურა.  
2. 7-8 ქულა: პასუხი სრულია, მაგარამ შეკვეცილი; ტერმინოლოგიურად გამართულია; საკითხი 
ამომწურავად არის გადმოცემული; არსებითი შეცდომა არ არის; სტუდენტი კარგად ფლობს 
პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას; ათვისებული აქვს ძირითადი ლიტერატურა.  
3. 5-6 ქულა: პასუხი არასრულია; საკითხი დამაკმაყოფილებლად არის გადმოცემული; სპეციალური 
ტერმინოლოგია ნაკლოვანია; სტუდენტი ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ მასალას, მაგარამ 
აღინიშნება მცირეოდენი შეცდომები.  
4. 3-4 ქულა: პასუხი არასრულია; ტერმინოლოგია მცდარია; საკითხის შესაბამისი მასალა 
გადმოცემულია ნაწილობრივ; სტუდენტს არასაკმარისად აქვს ათვისებული ძირითადი ლიტერატურა; 
აღინიშნება რამდენიმე არსებითი შეცდომა.  
5. 1-2 ქულა: პასუხი ნაკლოვანია; სპეციალური ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული, ან არ არის 
შესაბამისი; პასუხი არსებითად მცდარია. გადმოცემულია საკითხის შესაბამისი მასალის მხოლოდ 
ცალკეული ფრაგმნეტები.  
6. 0 ქულა: პასუხი საკითხის შესაბამისი არ არის ან საერთოდ არაა მოცემული. 

 
ძირითადი ლიტერატურა 

1. ბიზნესის კონკურენტუნარიანობა და ადმინისტრირება. ე. ბარათაშვილი, ლ. თაკალანძე,            
ნ. გრძელიშვილი. თბ. 2010 წ.  393 გვ.  სტუ-ს ცენტრალური ბიბლიოთეკის კეტერი 338.24 (02)/22 

2. Конкуренция и Конкурентоспособностъ. Т.Г. Философова  В.А. Выков  МОСКВА 2007 ,,ЮНИТИ’’ 
271ст. სტუ-ს ცენტრალური ბიბლიოთეკის კეტერი 339.137 (7)  

 
დამხმარე ლიტერატურა 

3. ბიზნესის (ფირმის) ფუნქციონირების ძირითადი ასპექტები.  გულნაზ ერქომაიშვილი. 
თბილისი. 2010. გვ.364  

 
 
სილაბუსის ავტორი                 ევგენი ბარათაშვილი 
 
ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახურის უფროსი   ივანე ჯაგოდნიშვილი 
 
 
საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი                                                           ევგენი ბარათაშვილი 
                                                                                                                                                
  
    მოდიფიცირებულია 
    ბიზნეს-ინჟინერინგის 
ფაკულტეტის  საბჭოს სხდომაზე 
     24 აპრილი, 2013 წელი 

ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე   რუსუდან ქუთათელაძე 
 
შეთანხმებულია 

სტუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან    გიორგი ძიძიგური 
 


