
ბაკალავრიატის  საგანმანათლებლო პროგრამა  

ბიზნესის ადმინისტრირება 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 
240 
მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი  

სწავლების ენა 

ქართული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მისიის შესაბამისად შრომის ბაზარზე 
კონკურენტუნარიანი, მაღალკვალიფიციური და დემოკრატიულ-ჰუმანურ ფასეულობებზე 
ორიენტირებული, ერუდირებული, ბიზნეს-ადმინისტრირების სფეროს ბაკალავრების 
მომზადება კონკრეტული მიმართულებებით - ოპერაციათა მენეჯმენტი, პროექტების 
მენეჯმენტი, მარკეტინგი, მენეჯმენტი, საბუღალტრო აღრიცხვა, საბანკო და საფინანსო 
ტექნოლოგიები, ტურიზმი და ინფორმაციული ტექნოლოგიები - რომელთაც ექნებათ შესაბამისი 
ცოდნა და პრაქტიკული უნარები თანამედროვე სოციალურ-ეკონომიკურ ურთიერთობათა 
რთულ სისტემაში შეასრულონ განსაზღვრული ამოცანები. 
საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი 
ცოდნა და გაცნობიერება 
 
ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს ექნება 
თანამედროვე ბიზნესის მართვის მრავალმხრივი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა. კერძოდ, 
მას ეცოდინება:  

• ბიზნესის მართვის ფუნდამენტური  დებულებები, კონცეფციები და ძირითადი 
პრინციპები; 

• ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში ბიზნესის ადგილისა და როლის ობიექტური 
შეფასება;  

• ბიზნესის სფეროში არსებული სათანადო ტერმინოლოგიის განმარტება; 
• ბიზნესის სფეროში მუშაობისათვის აუცილებელი რაოდენობრივი და სტატისტიკური 

მეთოდების შერჩევა და მათი შემდგომი ანალიზი; 
• ბიზნესის ფუნქციონალური სფეროების-ზოგადი და ოპერაციული მენეჯმენტის, 

მარკეტინგისა და ფინანსების, ბუღალტერიის, მართვის საკომუნიკაციო და 
საინფორმაციო პრობლემების გამოკვეთა და მათი ურთიერთშეპირისპირება. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 
 
ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეეძლება:  
 



• თანამედროვე ბიზნეს-ადმინისტრირების განვითარების თავისებურებების 
დემონსტრირება;  

• ქვეყნის თანამედროვე სოციალურ-ეკონომიკური ვითარების ობიექტური ახსნა და 
ბიზნესის სფეროში მიმდინარე თანამედროვე პროცესების გამოცნობა; 

• ბიზნეს-გარემოს ანალიზისთვის შესაბამისი ინსტრუმენტების გამოძებნა და გამოყენება; 
• ბიზნეს-პროცესის მონაწილეების პროფესიული განსაზღვრა, ორგანიზაციის წინაშე 

მდგარი თანამედროვე მმართველობითი პრობლემების აღმოჩენა და მათი ობიექტურად 
გადაჭრა საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში, შესაბამისი საბაზისო დოკუმენტების 
მომზადება; 

• თანამედროვე მარკეტინგული მონაცემების მოძიება და ანალიზი, ბაზრის კვლევა და 
მისი შესაძლებლობების ობიექტურად განსაზღვრა; 

• ფინანსური ინფორმაციის მოძიება და სიღრმისეული ანალიზი, სათანადო ფინანსური 
დოკუმენტების მომზადება, საერთაშორისო ბუღალტრული და ფინანსური სისტემების 
გამოყენება; 

• ორგანიზაციის ფუნქციონალურ ქვედანაყოფებს შორის თანამშრომლობის შექმნა, ბიზნეს-
პროექტების ცალკეული კომპონენტების შემუშავება  და კომპანიებში ბიზნესის 
მართვასთან დაკავშირებული სამართლებრივი და ეთიკური პრინციპების დაკავშირება.  

დასკვნის უნარი 
 
ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეეძლება:  

• ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროსთვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და 
განმარტება, ასევე განყენებული მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი 
სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, სტანდარტული 
დასკვნის ჩამოყალიბება;  

• ბიზნესის პრობლემების მრავალმხრივი ხედვისა და ანალიზის საფუძველზე მათი 
გადაწყვეტის განვითარებისა და შერჩეული მიდგომის დასაბუთების უნარი. 

კომუნიკაციის უნარი 
 
ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეეძლება:  

• ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროში არსებული  პრობლემებისა და გადაჭრის გზების 
შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის 
სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისთვის ზეპირად გადაცემა ქართულ და უცხოურ 
ენებზე, თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 
შემოქმედებითად გამოყენება.  

• ინფორმაციის მშობლიურ და უცხოურ ენებზე მოძიება და ბიზნესის ტერმინოლოგიის 
გამოყენებით ზეპირი და წერილობითი ფორმით გადაცემა. 

სწავლის უნარი 
 



 

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეეძლება:  
• საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, 

შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა.  
• ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროში ცვლილებების, მეცნიერული სიახლეების 

მიდევნება და ცოდნის მუდმივად განახლება. 

ღირებულებები 
 
ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეეძლება 
პროფესიული ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და მათ 
დასამკვიდრებლად სწრაფვა.  
 

შეფასების წესი 

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 სკალებისაღწერათან ერთვის 
საგანმანათლებლო პროგრამას,აგრეთვე განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე. 

საკონტაქტო პირი სრული პროფესორი ლევან გრიგალაშვილი 

ტელ.: 593733945 

e-mail: l.grigalashvili@gtu.ge 

მისამართი: 0175, საქართველო, თბილისი, მ. კოსტავას ქ. #77 

ბაკალავრიატის  საგანმანათლებლო პროგრამა  



ბიზნესის ადმინისტრირება 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 
240 
მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი  

სწავლების ენა 

რუსული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მისიის შესაბამისად შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი, 
მაღალკვალიფიციური და დემოკრატიულ-ჰუმანურ ფასეულობებზე ორიენტირებული, ერუდირებული, 
ბიზნეს-ადმინისტრირების სფეროს ბაკალავრების მომზადება კონკრეტული მიმართულებებით - 
მენეჯმენტი, ტურიზმი, საბანკო და საფინანსო ტექნოლოგიები,  - რომელთაც ექნებათ შესაბამისი ცოდნა 
და პრაქტიკული უნარები თანამედროვე სოციალურ-ეკონომიკურ ურთიერთობათა რთულ სისტემაში 
შეასრულონ განსაზღვრული ამოცანები. 
საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი 
ცოდნა და გაცნობიერება 
ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს ექნება 
თანამედროვე ბიზნესის მართვის მრავალმხრივი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა. კერძოდ, 
მას ეცოდინება:  

• ბიზნესის მართვის ფუნდამენტური  დებულებები, კონცეფციები და ძირითადი 
პრინციპები; 

• ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში ბიზნესის ადგილისა და როლის ობიექტური 
შეფასება;  

• ბიზნესის სფეროში არსებული სათანადო ტერმინოლოგიის ცოდნა; 
• ბიზნესის სფეროში მუშაობისათვის აუცილებელი რაოდენობრივი და სტატისტიკური 

მეთოდების შერჩევა და მათი შემდგომი ანალიზი; 
• ბიზნესის ფუნქციონირების სფეროში მართვის ინფორმაციული და  კომუნიკაციური 

პრობლემების გამოყოფა და შეჯერება 
 
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 
ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეეძლება: 

• თანამედროვე ბიზნეს-ადმინისტრირების განვითარების თავისებურებების 
დემონსტრირება;  

• ქვეყნის თანამედროვე სოციალურ-ეკონომიკური ვითარების ობიექტური ახსნა და 
მსოფლიო ბიზნესის სფეროში მიმდინარე თანამედროვე პროცესების გამოცნობა; 

• ბიზნეს-გარემოს ანალიზისთვის შესაბამისი ინსტრუმენტების გამოძებნა და გამოყენება; 
• ბიზნეს-პროცესიის მონაწილეების პროფესიული განსაზღვრა, ორგანიზაციის წინაშე 

მდგარი თანამედროვე მმართველობითი პრობლემების აღმოჩენა და მათი ობიექტურად 
გადაჭრა საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში, შესაბამისი საბაზისო დოკუმენტების 
მომზადება; 

• თანამედროვე მარკეტინგული მონაცემების მოძიება და ანალიზი, ბაზრის კვლევა და 
მისი შესაძლებლობების ობიექტურად განსაზღვრა; 



• ფინანსური ინფორმაციის მოძიება და სიღრმისეული ანალიზი, სათანადო ფინანსური 
დოკუმენტების მომზადება, საერთაშორისო ბუღალტრული და ფინანსური სისტემების 
გამოყენება; 

• ორგანიზაციის ფუნქციონალურ ქვედანაყოფებს შორის თანამშრომლობის ორგანიზება, 
ბიზნეს-პროექტების ცალკეული კომპონენტების შემუშავება  და კომპანიებში ბიზნესის 
მართვასთან დაკავშირებული სამართლებრივი და ეთიკური პრინციპების დაკავშირება.  

 
დასკვნის უნარი 
ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეეძლება:  

• ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროსთვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და 
განმარტება, ასევე განყენებული მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი 
სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, სტანდარტული 
დასკვნის ჩამოყალიბება;  

• ბიზნესის პრობლემების მრავალმხრივი ხედვისა და ანალიზის საფუძველზე    
შერჩეული მეთოდებით და მიდგომებით ამ პრობლემების არგუმენტირებული 
გადაწყვეტა. 

 
კომუნიკაციის უნარი 
ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეეძლება:  

• ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროში არსებული  პრობლემებისა და გადაჭრის გზების 
შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის 
სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისთვის ზეპირად გადაცემა ქართულ და უცხოურ 
ენებზე, თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 
შემოქმედებითად გამოყენება.  

• ინფორმაციის მშობლიურ და უცხოურ ენებზე მოძიება და ბიზნესის ტერმინოლოგიის 
გამოყენებით ზეპირი და წერილობითი ფორმით გადაცემა. 

 
სწავლის უნარი 
ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეეძლება:  

• საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, 
შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა.  

• ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროში მიმდინარე ცვლილებებზე, მეცნიერული 
სიახლეებზე თვალის მიდევნება და ცოდნის მუდმივად განახლება. 

 
ღირებულებები 
ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეეძლება 
პროფესიული ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და მათ 
დასამკვიდრებლად სწრაფვა. 
შეფასების წესი 

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 სკალებისაღწერათან ერთვის 
საგანმანათლებლო პროგრამას,აგრეთვე განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე. 

საკონტაქტო პირი სრული პროფესორი თემურ ყანდაშვილი 

ტელ.: 577760831 

e-mail: temurkandashvili@gtu.ge 

მისამართი: 0175, საქართველო, თბილისი, მ. კოსტავას ქ. #77 

ბაკალავრიატის  საგანმანათლებლო პროგრამა  

საბანკო და საფინანსო ტექნოლოგიები 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 
240 
მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ფინანსებში 

სწავლების ენა 

ქართული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მისიის შესაბამისად საერთაშორისო კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური და დემოკრატიულ-ჰუმანურ ფასეულობებზე 
ორიენტირებული, ერუდირებული ბაკალავრების მომზადება. 
ბიზნესისსხვადასხვასფეროშისაქმიანობისადაშრომითბაზრებზეკონკურენტუნარიანსპეციალისტებადჩამოყალიბებისათვისსაჭიროთეორიულიდაპრაქტიკულიცოდნის 
მიღება. მისთვისცოდნის ფართო მარაგის შექმნა საბანკო და საფინანსო ტექნოლოგიების, საბანკო ბიზნესის, ფინანსებისადასადაზღვევოსაქმისსაკითხებზე და ამ 
დარგებში პრაქტიკულსაქმიანობაშიმონაწილეობის მიღება, რაც გულისხმობს საფინანსო, საბანკოდასადაზღვევოდაწესებულებებში კლიენტთა მომსახურებასთან 
დაკავშირებულ ოპერაციების ჩატარებას, ბიზნეს–პროცესების აღწერას, ბიზნეს–პროცესებში შესაბამისი როლის შესრულებას,პროექტების ინჟინერინგისა დამართვის 
პროცესებში მონაწილეობის მიღებას. 
საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი 
ცოდნა და გაცნობიერება 
 



       ზოგადი კომპეტენტურობები: 
აქვს შესწავლილი და გაცნობიერებული: 

- ფილოსოფიისდა ფსიქოლოგიის უმთავრესი სკოლებისა და მათი წარმომადგენლების შეხედულებები; 
- ქართული და უცხო ენების აუცილებლობა და  მნიშვნელობა; 
- ინფორმაციულ პროცესებთან დაკავშირებული ცნებები და ინფორმაციის კომპიუტერული დამუშავების ძირითადი პრინციპები; 
- ეკონომიკის და ბიზნესის  ძირითადი პრინციპები და საფუძვლები; 
- უმაღლესი მათემატიკისა და ალგორითმიზაციის საფუძვლები და მეთოდები; 
- ფინანსების მართვის საფუძვლები; 
- კერძო სამართლებრივი ურთიერთობების მომწესრიგებელი ძირითადი ნორმები; 

 
     დარგობრივი კომპეტენტურობები: 

აქვს შესწავლილი და გაცნობიერებული: 
 

- საბანკო საქმიანობის ძირითადი პრინციპები; დაზღვევის სახეებისა და მათი კლასიფიკაციის  საფუძვლები; 
- საბანკო პროექტების და ბიზნეს–პროცესების ინჟინერინგის ძირითადი პრინციპები; 
- საქართველოში  მოქმედი  საგადასახადო  სისტემის  სტრუქტურა, გადასახადის გადამხდელის ვალდებულებების და მოვალეობების    შესრულების 

აუცილებლობა; 
- მონეტარული პოლიტიკისთვის დამახასიათებელი ძირითადი თავისებურებები; 
- ელექტრონული კომერციის მნიშვნელობა, ძირითადი ცნებებისა და კატეგორიების ათვისება; 
- გადასახადის გადამხდელის ვალდებულებების და მოვალეობების    შესრულების აუცილებლობა; 
- შიდა საბანკო და ბანკთაშორისი ანგარიშსწორების ნაციონალური და უცხოეთის სისტემები; 
- კომერციულბანკშისაბანკოოპერაციებისადაპროცესებისაღრიცხვისმეთოდებიდახერხები; 
- ბუნებრივი ფორმების მიხედვით ძვირფასი მინერალების ერთმანეთისგან გარჩევა; 
- ავტომატიზებულისაბანკოსისტემებისშესაძლებლობები, საბანკოინფორმაციულისისტემისარჩევისძირითადიკრიტერიუმები; 
- კომერციული ბანკების აქტიური და პასიური ოპერაციები;  
- საფინანსო – საბანკო სამართლებრივი საფუძვლები და ამ საგანთან დაკავშირებული მოქმედი კანონმდებლობა; 
- ქვეყნის სავალუტო-საკრედიტო სისტემაში მიმდინარე ტენდენციები; 
- ინვესტიციური პროექტების ანალიზისა და მენეჯმენტის თანამედროვე მეთოდები; 
- რისკ-მენეჯმენტის არსი, მისი განმასხვავებელი ნიშნები და რისკის პრობლემის კვლევის ძირთადი მიდგომები; 
- ფინანსებისარსი, ფუნქციები, მნიშვნელობადათავისებურებები; 
- Ms Excel-ის სტანდარტული ფინანსური ფუნქციები;  
- საფონდო ბაზარზე ვაჭრობისას პრობლემების იდენტიფიცირება.  

 
 ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

ზოგადი კომპეტენტურობები: 
შეუძლია:  
 

- ქართულიდაუცხოენებისსწავლებითმიღებულიცოდნისგამოყენებაკონკრეტულიდააბსტრაქტულითემებისწერილობითიდაზეპირიტექსტებისგადმოსაცემად.  

- ინფორმაციული ტექნოლოგიების სასწავლო და პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენება;კომპიუტერთან დიალოგის წარმოება და გარკვეული საქმიანობის 
საწარმოებლად სხვადასხვა პროგრამული პაკეტების გამოყენება; 

- ბიზნეს-გარემოში კომუნიკაციების შემუშავება და განხორციელება; ბიზნეს-საქმიანობის წარმართვა; არსებული თეორიებისა და კონცეფციების პრაქტიკაში 
გამოყენება; კერძო სამართლებრივი ურთიერთობების მომწესრიგებელი ნორმების საფუძვლების სწორად ინტერპრეტირება და გამოყენება; მათემატიკური 
აპარატის გამოყენება. 

- მარკეტინგული გადაწყვეტილებების პროექტის მომზადება; 
- სტანდარტული ამოცანების ამოხსნისასმათემატიკის, ალბათობის თეორიის და მათემატიკური სტატისტიკის გამოყენება; 
- ორგანიზაციის(საწარმოს) პირველადი ბუღალტრული დოკუმენტების სისტემაში მოიყვანა,  მოგება/ზარალის ანგარიშგება, საკუთარ კაპიტალში 

განხორციელებული ცვლილებების ანგარიშგება, ფულადი ნაკადების მოძრაობის ანგარიშგება, ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები და სააღრიცხვო დოკუმენტების  
მომზადება; 

- აუდიტის საერთშორისო სტანდარტების აუდიტური პროცესის წარმოება და შესაბამისი წინადადებების მომზადება;  



- ბუნებრივი ფორმების მიხედვით ძვირფასი მინერალების ერთმანეთისგან გარჩევა; საიუველირო და სანახელავო ქვების და მათგან დამზადებული საიუველირო 
ნაკეთობების დიაგნოსტიკა და შეფასება;  

 
დარგობრივი კომპეტენტურობები: 

შეუძლია:  

- კომერციული ბანკების ბიზნეს პროცესების და ოპერაციების შესრულება; 
- მომსახურების პროცესების  პროექტირება,  სფეროსათვის  დამახასიათებელი სპეციფიკური     მეთოდების გამოყენებით; 
- სტრატეგიული და ტაქტიკური გადაწყვეტილებების მიღება,  მარაგების მართვა, საქონლის და პროცესის სტრატეგიის დაგეგმვა;  
- კომერციულიბანკებისაქტიურიდაპასიურიოპერაციებისშესრულება; ბანკისბიზნეს–პროცესებისაღწერა, 

ორგანიზაციულისტრუქტურისადათანამშრომელთაპასუხისმგებლობისგანაწილებისმატრიცისშედგენა; 
- შემთხვევის ალბათობისა და მოსალოდნელი სადაზღვევო გადასახადების მოცულობის განსაზღვრა;  
- ანაბრების და კრედიტების მომსახურეობასთან დაკავშირებული ოპერაციების, სავალუტო, სალაროს და პლასტიკური ბარათების მომსახურების  ოპერაციების 

ჩატარება;   
- გადასახადის გადამხდელის უნარების გამომუშავება; 
- საბანკო პლასტიკერი ბარათებით ანგარიშსწორების ოპერაციების განხორციელება, საკლირინგო  სისტემებთან პრაქტიკული მუშაობა, გადარიცხვების 

ანალიტიკური და სინთეზური აღრიცხვის განხორციელება; 
- პროექტის რესურსების სიის შედგენა, სამუშაოს კალენდარული გეგმის და  რესურსების დატვირთვის გრაფიკების აგება,  სამუშაო დროის კალენდრის, სამუშაოს 

ხანგრძლივობის და პროექტის დაწყება/დამთავრების თარიღის, ამოცანებს და მის ტიპებს შორის კავშირების  განსაზღვრა, სამუშაოების ან დავალებების გეგმის 
შეტანა, პროექტის ანალიზის; რესურსების გაწონასწორების; პროექტის შესრულების კონტროლის განხორციელება; 

- რისკების საკლასიფიკაციო სისტემის ფორმირება;  
- ბანკებში ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბიუჯეტის ძირითადი მუხლების შედგენა; 
- საბანკო სისტემის მომხმარებელთა ეფექტიანი მომსახურება და ცვლილებების მართვის განახორციელება თანამედროვე კომპიუტერული სისტემების ბაზაზე;  
- საბანკო ინფორმაციული სისტემების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ძირითადი მოთხოვნების ჩამოყალიბება; 
- Ms Excel-ის გარემოში ინვესტიციების მნიშვნელობების, დარიცხვებისა და გადახდების, დროითი პერიოდების,  ფასიან ქაღალდებთან დაკავშირებული 

ოპერაციების,  ეფექტიანობის მაჩვენებლების, აქტივების ამორტიზაციის, ფინანსური ნაკადების ანალიზის ავტომატიზებული გამოთვლები;  
- სამეწარმეო სუბიექტის სამეურნეო პროცესზე (მოვლენაზე) პირველადი სააღრიცხვო რეგისტრების (დოკუმენტების) გაცნობა და  შედგენა;  სამეწარმეო 

სუბიექტის ეკონომიკური რესურსების-აქტივების და მათი წარმოქმნის წყაროების - პასივების - სტრუქტურის  კლასიფიცირება და აღრიცხვა;   
- ინტერნეტის საშუალებით საერთაშორისო ბაზრებზე ვაჭრობა; 
- ფინანსური ბაზრის შუამავლად მუშაობა და საფონდო პორთფელის ფორმირება; 
 

დასკვნის უნარი 
    ზოგადი კომპეტენტურობები:  
 შეუძლია:  
- ფილოსოფიაში აბსტრაქტული აზროვნება, მიმდინარე მოვლენების ანალიზი, სინთეზი, კრიტიკული და თვითკრიტიკული აზროვნება, ღირებულებების და 

მოვლენების ორიენტაცია და განზოგადება; 
- პოლიტიკურიკულტურის, სოციალიზაციისდალეგიტიმურობისშეფასება; 
- გამოყენებით ფსიქოლოგიაში ინდუსტრიული ქვეყნების გამოცდილებების დამოუკიდებლად შეფასება;ქართული ფსიქოლოგიის მიერ ევროპულ 

ფსიქოლოგიაში შეტანილი წვლილის შეფასება;  საკუთარი ფსიქიკური პრობლემების დამოუკიდებლად გააზრება და ფსიქოპროფილაქტიკა; 
- ბიზნესის განვითარების და პროგნოზირებასა წინადადებების შემუშავება. 
- წარმოების უმარტივეს ფაქტორთა ბაზრების შეფასება; ეკონომიკური ზრდის აუცილებლობის დასაბუთება, სიღარიბისა და უმუშევრობის დონეთა შედარება. 

 
        დარგობრივი კომპეტენტურობები: 

შეუძლია:  
- ბანკის მართვადობის მასშტაბების შეფასება; 
- ბანკის ბიზნეს–პროცესებიდან გამომდინარე ადამიანური რესურსების რაოდენობრივი შეფასება; 
- სამართლებრივად სწორი გადაწყვეტილებების მიიღება  საფინანსო–საბანკო დარგში; 
- ფასიანი ქაღალდების საბაზრო კონიუნქტურის განსაზღვრა; 
- საბანკო პროექტების სამუშაოთა გეგმის შედგენა, კრიტიკული გზის პოვნა, რესურსების გადატვირთვის და მისი გამომწვევი მიზეზების აღმოჩენა, რისკის 



ანალიზი და შეფასება; 
- ბანკის საბუღალტრო აღრიცხვაში სააღრიცხვო ობიექტების შესწავლის საფუძველზე მიღებულ შედეგებზე დაფუძნებული  დასკვნების გაკეთება; 
- ძვირფასილითონებისშენადნობებისდადგენასდასინჯვისმეთოდითსაიუველირონაკეთობებისრაობისდასინჯისდადგენადაშეფასება. 

 კომუნიკაციის უნარი 
     ზოგადი კომპეტენტურობები: 

შეუძლია: 
- ქართულდაუცხოენებზედისკუსიისწარმართვა, საკუთარიკომენტარებისადაარგუმენტებისდემონსტრირებაპროფესიულ-დარგობრივითემატიკისფარგლებში. 
- ინტერდისციპლინურ ჯგუფში შედეგიანი პროფესიული მუშაობა; 
- შემსრულებელთა გუნდებში ეფექტიანი კომუნიკაციის უზრუნველყოფა, ახალი ნაწარმის/სერვისის და პროცესების დანერგვის პროექტების რეალიზებისას;  
- საერთაშორისო კომპიუტერულ ქსელ ინტერნეტთან და ელექტრონულ ფოსტასთან მუშაობა; 
- ზეპირიდაწერილობითიფორმითცოდნისდამაჯერებლადდადასაბუთებულადწარმოჩენა. 

 
 

დარგობრივიკომპეტენციები: 
შეუძლია: 
- საბაკალავრო ნაშრომის დაცვისას პროფესიულ დებატებში ჩართვა, განსხვავებული აზრის გაგება და საკუთარი პოზიციის დასაბუთება; 

 სწავლის უნარი 
 
        ზოგადი კომპეტენციები: 

შეუძლია:  
- უცხო ენების სფეროში დამოუკიდებლად ცოდნის გაღრმავება და განათლების შემდეგ საფეხურზე (მაგისტრატურა) სწავლის გაგრძელება; 
- სიტუაციის გააზრება, შეფასება და მართვა, რასაც გამოიყენებს:შეძენილი ცოდნის განმტკიცებისა და განახლებისათვის, კრიტიკული და თვითკრიტიკული 

შეფასებებისათვის, სიახლეების მიღებისადმი მზადყოფნისათვის, თვითრეალიზაციისათვის; 
 

დარგობრივი კომპეტენციები: 
შეუძლია:  
 

- ძვირფასი ლითონებიდან დამზადებული ძველებული მონეტების შეფასების მეთოდიკის დაუფლება;  
- ძვირფასი ქვებისა და კეთილშობილი ლითონების საგანში პროფესიული ცოდნის და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით სწავლის გაგრძელებაზე 

გადაწყვეტილების მიღება. 
 
ღირებულებები 

ზოგადი კომპეტენტურობები: 

შეუძლია: 
- ფილოსოფიაში მოვლენების მიუკერძოებლად, ობიექტურად ხედვა და მოვლენების ურთიერთკავშირში დანახვა; 
- ინტერკულტურული თავისებურებების გაგება; 
- ფსიქიკური განსხვავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების პატივისცემა; 
- თანამედროვე მსოფლიოს კულტურათა მრავალფეროვნების შეცნობა და გააზრება;  
- საშემფასებლო საქმიანობის რეგულირების, ექსპერტ-შემფასებლის პროფესიის ეთიკის კოდექსის  პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენება; 

 
დარგობრივი კომპეტენტურობები: 
შეუძლია: 
- საბანკო და საფინანსო საქმიანობის ორგანიზებულად,რაციონალურად და ეფექტიანად წარმართვა; 
- კომერციული ბანკების და სადაზღვევო კომპანიების მოგების, საიმედოობის, ლიკვიდობისა და გადახდისუნარიანობის  პუნქტუალურად შეფასება; 
- საბანკო ოპერაციების პუნქტუალურად და ზუსტად შესრულება; 
- ბანკში განხორციელებული ყველა ოპერაციის დროული და სწორი ფინანსური აღრიცხვა, საბალანსო და ბალანსგარეშე ანგარიშების ზუსტი და დროული 

ფორმირება; საანგარიშსწორებო ოპერაციების ზუსტი და დროული შესრულება; 



 

- ფინანსური, საკრედიტოპორტფელისდასაპროცენტორისკებისდროულიაღმოჩენადამართვა; 
- ფინანსურიანგარიშგებისზუსტი, გამჭვირვალედაობიექტურიინსტრუმენტებისგაცნობიერება;  
- ფორექსისბაზარზედროისდაგეგმვადამართვა;კლიენტებისწინაშენაკისრივალდებულებებისთავისდროულიშესრულება. 
- Microsoft Project სისტემაში საბანკო პროექტის ორგანიზებულად და პუნქტუალურად შექმნა და განახორციელება; 
- ნუმიზმატიკის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების ზუსტი შეფასება; 
- ფინანსური, საკრედიტო პორტფელის და  საპროცენტო რისკების დროული აღმოჩენა და  მართვა; 
- ფინანსური ანგარიშგების ზუსტი, გამჭვირვალე და ობიექტური  ინსტრუმენტების გაცნობიერება; 

საბანკო დაწესებულებაში ინფორმაციული ტექნოლოგიების რისკების ზუსტი და დროული შეაფასება 
შეფასების წესი 

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, კრიტერიუმების და 
სკალებისაღწერათან ერთვის საგანმანათლებლო პროგრამას,აგრეთვე განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე. 

საკონტაქტო პირი სრული პროფესორი ალეკო ქუთათელაძე 

ტელ.: 599106050 

e-mail:a.qutateladze@gtu.ge 

მისამართი: 0175, საქართველო, თბილისი, მ. კოსტავას ქ. #77 

ბაკალავრიატის  საგანმანათლებლო პროგრამა  

საჯარო მმართველობა 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 
240 
მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
საჯარო მმართველობის ბაკალავრი 

სწავლების ენა 

ქართული 



საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 
მისცეს სტუდენტებს  მართვის თეორიისა და მეთოდოლოგიის ფართო ცოდნა, გააცნოს საჯარო 
სამსახურის, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ფუნქციონირების ფორმები და მეთოდები, 
სახელმწიფო სტრუქტურების, ზოგადად მართვის, მენეჯმენტისა და ადმინისტრირების თანამედროვე 
ფორმები და სისტემები; მოამზადოს ისინი  ინფორმატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკის 
შესაძლებლობებზე დაფუძნებული მართვის უახლესი ტექნოლოგიებისა და საშუალებების ასათვისებლად 
და პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოსაყენებლად.  
საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი 
ცოდნა და გაცნობიერება 
 
საჯარო მმართველობის სფეროსა და თანამედროვე სახელმწიფო ორგანოების სტრუქტურისა და ფუნ-
ქციების  ცოდნა,   მართვის თეორიებისა და პრინციპების  აქტუალური  საკითხების გაცნობიერება. 
 
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 
 
საჯარო მმართველობის   კონკრეტული  ამოცანების  გადაწყვეტაში მონაწილეობისათვის  მზადყოფნა, ამ 
სფეროსათვის დამახასიათებელი ფორმებისა და მეთოდების  გამოყენების უნარი. 
საწყისი უნარ-ჩვევების გამოყენებით და  სათანადო ხელმძღვანელობით ანალიტიკური საქმიანობის 
განხორციელება. 
 
დასკვნის უნარი 
 
მოცემული სფეროსათვის  ორდინალური ან განსაკუთრებული მნიშვნელობის მონაცემების შეგროვება.   
მონაცემთა ბაზებში მონაცემების შეყვანა  და გამოთვლითი ტექნიკის დახმარებით მათი დახარისხება.  
 
კომუნიკაციის უნარი 
 
ორგანიზაციების წინაშე მდგარი გამოწვევებისა და  პრობლემების  გადაჭრის გზების შესახებ  ანგარიშის 
მოსამზადებლად მასალების შეგროვება,  წერილობითი  ფორმით  მათი წარდგენა. საჭირო ინფორმაციის 
კოლეგებისა და საზოგადოებისათვის ზეპირად გადაცემა ქართულ და უცხოურ ენებზე,  თანამედროვე 
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ცოდნა და გამოყენება. 
 
სწავლის უნარი  
 
კვალიფიკაციის ამაღლებაზე მუდმივი ზრუნვა, შემდგომი სწავლის დაგეგმვა და განხორციელება. 
 
ღირებულებები  
 
     საკაცობრიო ღირებულებების გააზრება,  მათ დამკვიდრების პროცესში მონაწილეობა. საკუთარ თავში 
ისეთი თვისებების გამომუშავება, როგორიცაა  შრომისმოყვარეობა, დისციპლინირებულობა, მაღალი 
პასუხისმგებლობა და პროფესიონალიზმი. 
 
უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის სრული ციკლის (240 კრედიტი) სწავლის შედეგებია: 
 
ცოდნა და გაცნობიერება 
 
     საჯარო მმართველობის სფეროსა და თანამედროვე სახელმწიფო ორგანოების სტრუქტურისა და ფუნ-
ქციების  ცოდნა,   მართვის თეორიებისა და პრინციპების  აქტუალური  საკითხების გაცნობიერება. 



     საჯარო მმართველობის თეორიული ასპექტების ათვისება, საჯარო  მოხელის პრაქტიკული საქმი-
ანობისათვის აუცილებელი პრინციპების გააზრება,  საჯარო სამსახურის ფუნქციონირების კომპლექსური 
საკითხების გაცნობიერება. არსებული გამოწვევების შესწავლა და ანალიზი.  
 
ცოდნის  პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 
 
    საჯარო მმართველობის   კონკრეტული  ამოცანების  გადაწყვეტაში მონაწილეობისათვის  მზადყოფნა, 
ამ სფეროსათვის დამახასიათებელი ფორმებისა და მეთოდების  გამოყენების უნარი. 
     საჯარო სამსახურში,  კომერციულ და არასამთავრობო  სექტორში მართვის თანამედროვე  მეთოდების 
პრაქტიკული  გამოყენება;  საჯარო სამსახურში არსებული საწესდებო დოკუმენტებისა და ინსტრუქ-
ციების, აგრეთვე ხელმძაღვანელის მითითების საფუძველზე  სათანადო გადაწყვეტილებათა მისაღებად  
პროექტებისა და წინადადებების მომზადება; საწყისი უნარ-ჩვევების გამოყენებით და  სათანადო 
ხელმძღვანელობით ანალიტიკური საქმიანობის განხორციელება. 
 
დასკვნის უნარი 
 
    მოცემული სფეროსათვის  ორდინალური ან განსაკუთრებული მნიშვნელობის მონაცემების შეგროვება.   
მონაცემთა ბაზებში მონაცემების შეყვანა  და გამოთვლითი ტექნიკის დახმარებით მათი დახარისხება.  
       კონკრეტული ორგანიზაციისა და რეგიონის მასშტაბით არსებული ინფორმაციის შეგროვება და 
სისტემური ანალიზი;  მოპოვებული ემპირიული მასალის დამუშავების შედეგად ორგანიზაციის  სტრა-
ტეგიული, პერსპექტიული და კალენდარული გეგმების პროექტების შემუშავება.მართვაში ინფორმა-
ციული ტექნოლოგიების გამოყენებისათვის მზადყოფნა. 
 
კომუნიკაციის უნარი  
 
  ორგანიზაციების წინაშე მდგარი გამოწვევებისა და  პრობლემების  გადაჭრის გზების შესახებ  ანგარიშის 
მოსამზადებლად მასალების შეგროვება,  წერილობითი  ფორმითმათი წარდგენა. საჭირო ინფორმაციის 
კოლეგებისა და საზოგადოებისათვის ზეპირად გადაცემა ქართულ და უცხოურ ენებზე,  თანამედროვე 
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ცოდნა და  გამოყენება. 
მშობლიურ და უცხოურ ენაზე კომუნიკაციის უნარი, სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის 
ინფორმაციის მომზადება და ზეპირად გადაცემა ქართულ და უცხოურ ენებზე; პერსონალთან ურთი-
ერთობის მეთოდებსა და პრინციპების ცოდნა და გამოყენება; ლაკონურად, გასაგებად და გრამატიკული 
წესების დაცვით წერა; იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური 
წერილობითი ანგარიშის მომზადების უნარი; კომუნიკაციის თანამედროვე სიტემების ცოდნა და 
პრაქტიკაში გამოყენება. 
 
სწავლის უნარი  
 
     კვალიფიკაციის ამაღლებაზე მუდმივი ზრუნვა,   შემდგომი სწავლის დაგეგმვა და განხორციელება. 
პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით, საკუთარი სწავლის მიმართულებების 
განსაზღვრა; სისტემატური მუშაობა კვალიფიკაციის ასამაღლებლად, როგორც გუნდურ ფორმატში, ასევე 
ინდივიდუალურად. ინფორმაციული ტექნოლოგიების ფართოდ გამოყენე-ბისათვის საჭირო ცოდნა და 
კონკრეტულ ამოცანებთან მიმართებაში ცოდნის მუდმივი დახვეწა. 
 
ღირებულებები  
 
     საკაცობრიო ღირებულებების გააზრება,   მათ დამკვიდრების პროცესში მონაწილეობა. საკუთარ თავში 
ისეთი თვისებების გამომუშავება, როგორიცაა  შრომისმოყვარეობა, დისციპლინირებულობა, მაღალი 
პასუხისმგებლობა და პროფესიონალიზმი. 



 

ევროპული, დემოკრატიულისაზოგადოებისათვისდამახასიათებელიღირებულებებისდამკვიდრე- 
ბისაკენსწრაფვა. პროფესიულიღირებულებებისდაეთიკისგანუხრელადდაცვა. 
ეთიკისადამორალისმიღებულინორმებისპატივისცემადადაცვა. ადამიანის, 
როგორცუმნიშვნელოვანესიღირებულებისპატივისცემა, ზრუნვამისუფლებებზედათავისუფლებებზე. 
შეფასების წესი 

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 სკალებისაღწერათან ერთვის საგანმანათლებლო 
პროგრამას,აგრეთვე განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე. 

საკონტაქტო პირი სრული პროფესორი შოთა დოღონაძე 

ტელ.: 577 4056 77 

e-mail:sh. dogonadze@gtu.ge 

მისამართი: 0175, საქართველო, თბილისი, მ. კოსტავას ქ. #77 

ბაკალავრიატის  საგანმანათლებლო პროგრამა  

სასტუმრო მომსახურება 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 
240 
მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
ტურიზმის  ბაკალავრი  

სწავლების ენა 

ქართული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 



საბაკალავრო პროგრამის მიზანია სასტუმრო ინდუსტრიის ბაზრისთვისკვალიფიციური და 
კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება დაბალი და საშუალო მენეჯერული პოზიციებისთვისშემდეგი 
მიმართულებით: 
o მდგრადიტურიზმისპოლიტიკის განხორციელება სასტუმრო ინდუსტრიაში 
o სასტუმრო საქმის მართვადაოპერირება 
o სასტუმროინდუსტრიისკვლევადაპროგნოზირება 
o სასტუმროსთანამედროვესაინფორმაციო, 
ელექტრონულიდასაოპერაციოსისტემებისადატექნოლოგიებისგამოყენება 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი 
ცოდნა და გაცნობიერება: 

• ბაკალავრს ეცოდინება სასტუმრო მეურნეობის სფეროშიარსებული ძირითადი ცნებები, თეორიები 
და განმარტებები.  

• ეცოდინება საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე არსებული ძირითადი მიმართულებები. 
• ტურისტულ სფეროში არსებული სამართლებრივი საკითხები. 
• გააცნობიერებს აგროტურიზმისა და ეკოტურიზმის ძირითად მიმარულებებს. 
• იცის ტურიზმისა და სასტუმრო ინდუსტრიაში არსებული უსაფრთხოების საკითხები. 
• საფუძვლიანად ერკვევა ტურიზმის (განსაკუთრებით სასტუმროს) მართვასა და მენეჯმენტში.  
• იცის ტურიზმის/სასტუმროს მარკეტინგის ძირითადი ცნებები და მიმართულებები და 

ადამიანური რესურსების მართვა.  
• პროფესიულ დონეზე იცის სასტუმროს მომსახურების სფეროსთვის აუცილებელი სერვისების 

განხორციელების (დაჯავშნა, განთავსება, კვება, ღონისძიებების ადმინისტრირება, კვების 
უსაფრთხოება) მეთოდები.  

• სასტუმროს საქმეში პროფესიული პროცესების გაანალიზების უნარი.   
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

• სტატისტიკური და მარკეტინგული გათვლების შედეგების საფუძველზე პრაქტიკაში შესაბამისი 
საქმიანობის განხორციელება.  

• იგი შეძლებს სასტუმრო ინდუსტრიაში შემავალი კომპონენტების: განთავსების სექტორი ს 
სერვისის სექტორის, ტრანსპორტირების სექტორი ს, გართობის ინდუსტრ იის, კვების სერვისის 
სექტორის, სანახაობებისა და ატრაქციების სექტორი ს, ღონისძიებებისა და შეხვედრების 
ინდუსტრიის, რეკრეაცი ის, სადისტრიბუციო ქსელები სა და ტუროპერირების პრობლემების 
აღმოჩენას და შესაბამისი გათვლების საფუძველზე მათი აღმოფრხვრისათვის აუცილებელი 
ღონისძიებების გატარებას. 

• შეუძლია მოპოვებული ინფორმაციის დამუშავება,  
• შეუძლია სასტუმრო პროდუქტების დივერსიფიკაცია. 
• ბაკალავრს შეუძლია ტურიზმის/სასტუმრო ინდუსტრიაში ადამიანური რესურსების 

მართვა,სარესტორნო საქმიანობისა და კვების მომსახურების, ღონისძიებების, შეხვედრების და 
ფესტივალების ორგანიზება. 

დასკვნის  უნარი : 
• მომსახურების სფეროში არსებული დადებითი და უარყოფითი მხარეების განსაზღვრის უნარი.  
• ტურიზმის/სასტუმროს საქმეში პროცესების გაანალიზების უნარი. 
• ტურიზმის/სასტუმროს მარკეტინგული სტრატეგიის განსაზღვრა. 
• მიღებული ცოდნის საფუძველზე შეუძლია ტურისტულ/სასტუმრო სფეროში შესაბამისი 

გადაწყვეტილებების მიღება. 
• შეუძლია შეაფასოს მოსალოდნელი რისკები ტურიზმის სფეროში.   

კომუნიკაციის უნარი: 
• სასტუმროს/ტურიზმის სფეროში ეფექტიანი წერითი და ვერბალური კომუნიკაციის უნარი 

ქართულ და უცხო ენებზე. 
• ვერბალური და წერილობითი ფორმით ელექტრონული კომუნიკაცია ქართულ და უცხო ენებზე; 



 

• საკუთარი იდეების დასაბუთებულად გადმოცემის უნარი. 
• შეუძლია ბიზნეს პარტნიორებთან მოლაპარაკებების წარმოება როგორ ქართულ, ისე უცხოურ 

ენებზე. 
• შეუძლია პრეზენტაციის მომზადება და წარდგენა. 

სწავლის უნარი: 
• საკუთარი სწავლის პროცესის შეფასება და შემდგომი სწავლისა და განვითარების საჭიროების 

განსაზღვრის უნარი.  
• ცოდნის გაღრმავების მიზნითსასწავლო რესურსების ეფექტიანი  გამოყენება; 
• თანამედროვე ტენდენციების და სიახლეების შესაბამისადცოდნის დამოუკიდებლად გაღრმავება. 

შემდგომი სწავლისა და განვითარების ეტაპების განსაზღვრა. 
ღირებულებები: 

• განსხვავებული სოციალური მდგომარებისა და კულტურის, რელიგიური მრწამსის, შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე პირების დაუმცირესობების მიმართ ტოლერანტული დამოკიდებულება; 

• გენდერული თანასწორობის დაცვა;   
• ზეპირი და წერითი ბიზნესკომუნიკაციის ეთიკური ნორმების დაცვა. 
• მულტიკულტურულ გარემოში მუშაობის უნარი. 

გარემოსდაცვისადაეკოლპგიისსფეროშიარსებულიყველაკანონისდაეთიკურინორმისდაცვადაპატივისცემა. 
შეფასების წესი 

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 სკალებისაღწერათან ერთვის საგანმანათლებლო 
პროგრამას,აგრეთვე განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე. 

საკონტაქტო პირი ასოცირებული პროფესორი მანანა ვასაძე 

ტელ.: 577443515 

e-mail:m.vasadze@gtu.ge 

მისამართი: 0175, საქართველო, თბილისი, მ. კოსტავას ქ. #77 

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა  



ბიზნესის ადმინისტრირება 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 
120 
მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი 

სწავლების ენა 

ქართული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 
პროგრამის მიზანია ბიზნესის ადმინისტრირების თეორიულ-მეთოდოლოგიური საკითხების სიღრმისეული შესწავლა და პრაქტიკული 

უნარების მქონე  სპეციალისტების მომზადება. 
პროგრამის აღნიშნული მიზნის მიღწევისათვის მთავარ ამოცანებს წარმოადგენს ისეთი  პროფესიონალების მომზადება, რომლებსაც 

ექნებათ:  
- თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების პრაქტიკული მენეჯმენტის საქმიანობაში გამოყენების უნარი;  
- არსებულ ბიზნეს გარემოში მენეჯმენტის მეთოდების სრულყოფილად გამოყენება; 
- ინოვაციური პროცესების ანალიზისა და ინოვაციური მენეჯმენტის მეთოდოლოგიების ცოდნა; 
- ბიზნესის მენეჯმენტის კომპლექსური ფორმირების თავისებურებების ფლობა; 
- ფინანსური აღრიცხვა-ანალიზისა და აუდიტის ღრმა თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული გამოყენების უნარი; 
- ტურისტულ-რეკრეაციულ სფეროში, მცირე ბიზნესის სფეროში, მარკეტინგის საკითხებში  თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა; 
- პროექტებისმენეჯმენტის სფეროში, მულტისპექტრულ პრაქტიკაში რაციონალურად რეალიზებადი, შედეგზე ორიენტირებული, 

თეორიული ცოდნა;   
საბანკოსაქმის, ფულად-საკრედიტო სისტემის, საჯარო და კორპორაციული ფინანსების თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული 
საქმიანობისდამოუკიდებლადგანხორციელება. 
საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი 
ცოდნა და გაცნობიერება: აქვს მენეჯმენტის სფეროს უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რომელიც აძლევს ახალი, ორიგინალური 

იდეების შემუშავების საშუალებას, აცნობიერებს ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზებს;აქვს აგრეთვე 
დარგისან/დაქვედარგისკვლევისსპეციფიკურიმეთოდებისსიღრმისეულიცოდნა;მენეჯმენტში, მარკეტინგში, ფინანსებში არსებული 
კონკრეტული პრობლემების გაცნობიერება; აქვს ფინანსური და მმართველობითი აღრიცხვის, აუდიტორული სტანდარტების 
დაპროცედურების (მათ შორის შესაბამისი ინფორმაციული ტექნოლოგიების), ტურიზმის, ბიზნესის-ადმინისტრირების, 
ბიზნესკომუნიკაციის და ინფორმაციული ტექნოლოგიების, საბანკო პროცესების მართვის სფეროების, საბანკო ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების ინფრასტუქტურის მოწყობის მოთხოვნათა ღრმა და სისტემური ცოდნა; აცნობიერებს ცალკეული პრობლემის გადაჭრის 
გზებს; აქვს მეურნეობისსხვადასხვადარგში (მშენებლობა, ტრანსპორტი, ენერგეტიკა, ტურიზმში,ასევებიზნესში, საბანკო 
პროცესებისმართვის  სფეროში  დაარსებულითეორიულიპოსტულატებიახლებურად გააზრებულიდაგაცნობიერებული. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: ახალ, გაუთვალისწინებელ დამულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედება; კომპლექსური 
პრობლემებისგადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის, კვლევისდამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი 
მეთოდებისა და მიდგომებისგამოყენებით;მენეჯმენტის კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტა; აუდიტორული საქმიანობის, მცირე 
ბიზნესის,  ბიზნესკომუნიკაციისდამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების  გამოყენებით; თანამედროვე, 
ინოვაციური მეთოდების საფუძველზე ტურისტულ-რეკრეაციული საქმიანობის, მცირე ბიზნესის, საბანკო პროცესების და ა.შ. დაგეგმვა, 
წარმატებით მართვა და  კონტროლი;  ინფო–ტელეკომუნიკაციური რესურსების ეფექტურად გამოყენების უნარი; ინოვაციური საბანკო 
ამოცანების დასმისა და გადაწყვეტის უნარი საბანკო სისტემების გამოყენებით. 

დასკვნის უნარი:რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესიკვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე 
დასაბუთებული დასკვნებისჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციურისინთეზი;მენეჯმენტის 
სფეროში რთული და არასრული ინფორმაციების კრიტიკული ანალიზის  საფუძველზე დასაბუთებული, მათ შორის, აუდიტორული 
დასკვნების, ტურიზმის, მცირებიზნესის, ბიზნესკომუნიკაციის, საბანკო პროცესების მართვის  სფეროში ცალკეული პროცესების 
შესწავლა-განზოგადების საფუძველზე ზოგადი დებულებებისა და დასკვნების ჩამოყალიბება; ელექტრონული  ცხრილების დახმარებით 



გადაწყვეტილებათა მიღების მოდელების აგება. 
კომუნიკაციის უნარისაკუთარი დასკვნების და რგუმენტაციის კომუნიკაცია აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულდა 

უცხოურ ენებზე, აკადემიურისტანდარტებისა და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა გათვალისწინებით; 
ლაკონურად, გასაგებად და გრამატიკული წესების დაცვით წერა; ზედმეტად გართულებული ენისთვის თავის არიდებისა და 
ლოგიკურად გამართული წერითი კონსტრუქციების შექმნის უნარი; იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ 
დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება; წერითი კომუნიკაბელურობის უნარი მენეჯმენტის, ტურიზმის, მცირე ბიზნესის, 
ბიზნესკომუნიკაციის, საბანკო პროცესების მართვის  სფეროში;იდეების, საპროექტო წინადადებების, პროექტის მიმდინარეობის თუ 
საბოლოო ანგარიშის დეტალური ლოგიკურად გამართული კონსტრუქციების წერილობით მომზადება, პროექტების პრეზენტაციის 
მომზადება. 

სწავლის უნარი:სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება და სტრატეგიულად დაგეგმვის 
მაღალი დონე; მენეჯმენტის, ტურიზმის, მცირე ბიზნესის, ბიზნესკომუნიკაციის, საბანკო პროცესების მართვის  და ა.შ. სფეროში 
პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით, საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა აკადემიურ ან 
საკვალიფიკაციო სწავლების გარემოში;მსოფლიოს სხვადასხვა  ბიბლიოთეკებში დაცული და ინტერნეტით გავრცელებული უახლესი 
მიღწევების გაცნობა-შესწავლა; საკუთარ პროფესიულ სფეროში შეუძლია აწარმოოს დაქვემდებარებული პერსონალისკონსულტაცია და  
სწავლება. 

ღირებულებები:საზოგადოებრივი პრინციპებისა და ფასეულობების ცოდნა; 
ღირებულებებისადმითავისიდასხვებისდამოკიდებულებისშეფასებადაახალიფასეულობებებისდამკვიდრებაშიწვლილისშეტანა.პროფესი
ული ღირებულებების, ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების დაცვა; ფასულობებისადმი ყურადღების გამახვილება და ეთიკისა და 
მორალის მიღებული ნორმების დაცვა: მენეჯმენტის, პროფესიონალური ბუღალტრისა და აუდიტორული საქმიანობის, ტურიზმის, მცირე 
ბიზნესის, ბიზნესკომუნიკაციის,  საბანკო პროცესების მართვის სფეროების მომავალ სპეციალისტებში სოციალური პასუხიმგებლობის 
ზრდა. ინოვაციებისროლისგაცნობიერებაბიზნესისდასაზოგადოებისგანვითარებაშიდაპროექტებისსათანადომართვაში. 

შეფასების წესი 

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 სკალებისაღწერათან ერთვის საგანმანათლებლო პროგრამას,აგრეთვე განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე. 

საკონტაქტო პირი სრული პროფესორი რამაზ ოთინაშვილი 

ტელ.: 577595824 

e-mail: r.otinashvili@gtu.ge 

მისამართი: 0175, საქართველო, თბილისი, მ. კოსტავას ქ. #77 

 



 

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა  

ბიზნესის ადმინისტრირება 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 
120 
მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი 

სწავლების ენა 

ინგლისური 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

ინოვაციებზე დამყარებული  ბიზნესის სფეროს ფართო თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული 
მუშაობის უნარების მქონე, ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების მატარებელი, სტუდენტზე 
ორიენტირებული სწავლებისა და შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი სპეციალისტებისა და 
ძლიერი მენეჯერების მომზადება, რომლებიც განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად 
შეძლებენ მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკური მოვლენებისა და პროცესების შეფასებას და 
დინამიკურ გარემოში მუშაობას. 
საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი 
ცოდნა და გაცნობიერება – აქვს სფეროს ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც აძლევს ახალი, 
ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას, აცნობიერებს ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზებს; 
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ 
გარემოში მოქმედება; კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, 
მათ შორის, კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების 
გამოყენებით; 
დასკვნის უნარი – რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესი კვლევების) კრიტიკული 
ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით 
ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; 

• კომუნიკაციისუნარი –შეუძლია ლაკონურად, გასაგებად და გრამატიკული წესების დაცვით წერა; 
• შეუძლია ლოგიკურად გამართული წერითი კონსტრუქციების შექმნა; 
• შეუძლია სხვადასხვა მოვლენებისა და პროცესების შესახებ საკუთარი აზრის  უცხოურ ენაზე (მათ 

შორის ინგლისურ ენაზე) ზეპირი და წერითი ანგარიშების მომზადება და სხვებისთვის გადაცემა; 
• შეუძლია თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით როგორც 

სპეციალისტებთან, ისე არასპეციალისტებთან კომუნიკაცია. 
• შეუძლია ბიზნეს მოვლენებისა და სიტუაციების შესახებ სპეციალისტებთან უცხოურ  ენაზე 

ვერბალური კომუნიკაცია; 
• შეუძლია როგორც სპეციალისტებთან, ისე არასპეციალისტებთან ბიზნესის განვიტარებასა  და 

სიტუაციების შესახებ არგუმენტირებული მსჯელობა და საკუთარი მოსაზრებების საჯაროდ 
წარდგენა (პრეზენტაცია).  

• შეუძლიაუცხოელებთან კვალიფიციური საქმიანი კომუნიკაცია. 
სწავლის უნარი – შეუძლია სწავლის პროცესის თანამიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება; 

- შეუძლია შემდგომი სწავლის საჭიროების დადგენა და სწავლის მიმართულების განსაზღვრა; 
- შეუძლია  მთლიანობის დაურღვევლად საკითხის გამარტივებულად წარმოჩენა; 



 

• შეუძლია შედარებით რთული ამოცანების (სიტუაციის) გადასაჭრელად ევრისტიკული მიდგომის 
(შემოკლებული გზა) გამოყენება; 

• შეუძლია კონკრეტული ამოცანების გადასაწყვეტად ანალოგიური (პრეცედენტული) მიდგომების 
(სტრატეგიის, ტაქტიკის, მეთოდის, მენეჯმენტური გადაწყვეტილების) გამოყენება.  

• შეუძლია შეზღუდული მატერიალური, ფინანსური, ადამიანისეული და დროითი რესურსების 
პირობებში სოციალურ-ეკონომიკური მოვლენებისა და სიტუაციების შეფასების დროს 
ალტერნატიული (განსხვავებული) მიდგომების გამოყენება. 

ღირებულებები – შეუძლია ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და სწრაფვა მათ 
დასამკვიდრებლად; 

- აქვს სხვადასხვა კულტურათა ეთნოფსიქოლოგიური ფენომენის შეცნობისა და პატივისცემის 
უნარი. 

- აქვს პროფესიული ღირებულებების (სიზუსტე, პუნქტუალობა, ობიექტურობა, გამჭვირვალობა, 
ორგანიზებულობა და სხვ.) დაცვის უნარი; 

- აქვს სამართლის (ადამიანის უფლებების), ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების  დაცვის 
უნარი. 

- აქვს საკუთარი შეფასებები საერთაშორისო ბიზნესის განვითარებასა და  საბაზრო ეკონომიკის 
(ღირებულებების), დემოკრატიისა და ღია სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირებაში. 

 
შეფასების წესი 

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 სკალებისაღწერათან ერთვის საგანმანათლებლო 
პროგრამას,აგრეთვე განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე. 

საკონტაქტო პირი სრული პროფესორი  ირინე იაშვილი 

ტელ.: 577733337 

e-mail: iashviliirina@yahoo.com 

მისამართი: 0175, საქართველო, თბილისი, მ. კოსტავას ქ. #77 

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა  



საჯარო მმართველობა 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 
120 
მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
საჯარო მმართველობის მაგისტრი 

სწავლების ენა 

ქართული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 
სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, შრომის ბაზრის მოთხოვნილების შესაბამისად მოამზადოს მარალკვალიფიციური კადრები, 
რომლებსაც საშუალება ექნებათ დასაქმდნენ  საჯარო სამსახურში, ასევე მმართველობითი სფეროს სხვა რგოლებში. პროგრამა 
ორიენტირებულია იმაზე, რომ  ღრმად და საფუძვლიანად  შეასწავლოს სტუდენტებს მართვის მეთოდოლოგია, მეცნიერებისა და 
პრაქტიკის თანამედროვე მიღწევები მმართველობით სფეროში. საშუალება მისცეს  მათ მეცნიერ-პედაგოგთა და პრაქტიკოსთა 
დახმარებითა და კონსულტაციებით ძირფესვიანად გაეცნონ და აითვისონ სხვადასხვა მმართველობითი დონეებისათვის 
დამახასიათებელი სისტემები,  მენეჯმენტისა და ადმინისტრირების, ანალიზის, სტრატეგიული და კალენდარული დაგეგმვის 
თავისებურებები და ტექნოლოგიები. პროგრამის მიზანია, ასევე,  შეასწავლოს სტუდენტებს ლიდერის მომზადებისათვის 
აუცილებელ თეორიული კურსი.  
საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი 
ცოდნა და გაცნობიერება - ფლობს საჯარო სამსახურის სფეროსღრმადასისტემურცოდნას. შეუძლია  მიღებული ცოდნის გამოყენება  
ახალი, ორიგინალური იდეებისა და წინადადებების გენერირებისათვის, კარგად აქვს გაცნობიერებული სფეროს  პრობლემები და 
გამოწვევები, მათი გადაჭრის ოპტიმალური გზები. 
     მიღებული აქვს  საჯარო მმართველობის სფეროს სისტემური და ღრმა ცოდნა; სისტემის არსში წვდობა, მოქმედების სრულყოფის 
მეთოდების ცოდნა და გამოყენება;ანალიტიკური და ლოგიკური აზროვნების უნარი. ახალი ინფორმაციის მიღების, დამუშავებისა 
და ანალიზის მეთოდოლოგიის ცოდნა. 
 
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - მიუჩვეველ და არაორდინალურ გარემოში  სწორი ორიენტირება.  მულტიდისციპლინურ 
გარემოშიმოქმედება;კომპლექსურიპრობლემებისგადაწყვეტისახალი,ორიგინალურიგზებისძიება.  სისტემის მახასიათებლების 
ანალიზი დამოუკიდებელი  კვლევის  საშუალებით. 
დასახული მიზნების მისაღწევად მთავარი საკითხების (კომპონენტების) გამოყოფის, შესაბამისი დროითი ჩარჩოების დადგენისა 
და სამუშაოთა შესრულების გრაფიკების შედგენის უნარი; სტრატეგიული და მიმდინარე დაგეგმვის პრინციპების ცოდნა და 
პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენება.საჯარო მმართველობის  სფეროში არსებული  კვლევითი  და მეცნიერული  მიღწვევების 
ცოდნა და მისი ანალიზის უნარი;  თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენების უნარი. 
არაორდინალურ გარემოშიოპერატიულად მოქმედების უნარ-ჩვევები; ორგანიზაციის წინაშე მდგარი პრობლემების კომპლექსურად 
გადაწყვეტისათვის, კანონშემოქმედებით საქმიანობაში მონაწილეობისათვის მზადყოფნა. 
 
დასკვნის უნარი - სისტემაში მიმდინარე მოვლენების, პროცესების ანალიზი და სათანადო დასკვნების შემუშავება, 
უახლესმონაცემებზედაყრდნობითინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი და ანალიზი. 
საჭირო გადაწყვეტილებების შემუშავება და ექსპერტიზა;  პრაქტიკაში  ინოვაციური მენეჯმენტის პრინციპების გამოყენება;  
გადაწყვეტილებების შესრულების მიმდინარეობის შემოწმება და საჭიროების შემთვევაში ცვლილებათა შეტანა  და/ან   
კორექტირება. რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე 
დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; 
 
კომუნიკაციის უნარი - კოლეგებთან, საზოგადოებასთან, პროფესიონალებთან და  დაინტერესებულ პირებთან მოსაზრებების 
თავისუფალი გაზიარება, არგუმენტირებულად და მიზანმინართულად. 
კომუნიკაციააკადემიურთუპროფესიულსაზოგადოებასთანქართულდაუცხოურენებზე,აკადემიურიპატიოსნებისსტანდარტებისადა 
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებისმიღწევათაფართოდ გამოყენებით. 



 

საქმიანი დოკუმენტებისა და გადაწყვეტილებების  ლაკონურად, გასაგებად და გრამატიკული წესების დაცვით წერა. დეტალური 
წერილობითი ანგარიშის მომზადება; მშობლიურ და უცხოურ ენაზე კომუნიკაციის უნარი;  ნებისმიერ სივრცეში ( ორგანიზაციის 
შიგნით და გარეთ, სამეცნიერო წრეებსა და ფართო საზოგადოებაში) კომუნიკაციის უნარი; პერსონალის მართვის ტექნოლოგიისა 
და  საქმიანი  უნარ-ჩვევების ფლობა;  საჯარო გამოსვლების   უნარი; 
 
სწავლის უნარი - დამოუკიდებელი სწავლა, დაოსტატება, მიზანმიმართულად და თანმიმდევრულად მთელი ცხოვრების მანძილზე 
სწავლის პრინციპების განხორციელება. საკუთარი დღის წესრიგის უნარიანი დაგეგმვა.   
თავად აირჩიოს სწავლის გაგრძლების შემდგომი ადგილი და მიმართულება; ცნობიერებაში ჩამოიყალიბოს ცოდნის ადექვატურად 
მიღების პრინციპები და მეთოდები; ცხოვრების სტილად აქციოს „მუდმივი სწავლის“ პრინციპები; სწავლა განაგრძოს  უფრო 
მაღალი სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად. 
 
ღირებულებები- ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებისადმი თავისიდასხვებისდამოკიდებულების შეფასებადაჩვენი 
საზოგადოებისათვის ახალი, დემოკრატიული თანაცხოვრებისათვის დამახასიათებელი ღირებულებებისდამკვიდრებაში 
წვლილისშეტანა. 
პატრიოტიზმი;  საქართველოს კონსტიტუციისადმი ერთგულება და მისი განუხრელი დაცვა; ერთგულება დემოკრატიული 
პრინციპებისადმი;  საქართველოს ერთიანობისა და პროგრესისათვის მუდმივი ზრუნვა; უკომპრომისობა საქართველოს 
დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის დაცვის საქმეში; ადამიანის, როგორც უმაღლესი ღირებულების პატივისცემა; 
კომპეტენტურობისა და პროფესიონალიზმის მიღწევისათვის მუდმივი  შრომა;პროფესიული ღირებულებების, ეთიკისა და 
მორალის მიღებული ნორმების დაცვა; 
შეფასების წესი 

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 სკალებისაღწერათან ერთვის საგანმანათლებლო პროგრამას,აგრეთვე განთავსებულია 
უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე. 

საკონტაქტო პირი სრული პროფესორი ოთარ ქოჩორაძე 
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e-mail: o.kochoradze@gtu.ge 

მისამართი: 0175, საქართველო, თბილისი, მ. კოსტავას ქ. #77 

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა  



საჯარო მმართველობა 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 
120 
მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
საჯარო მმართველობის მაგისტრი 

სწავლების ენა 

რუსული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 
სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, შრომის ბაზრის მოთხოვნილების შესაბამისად მოამზადოს 
მაღალკვალიფიციური კადრები, რომლებსაც საშუალება ექნებათ დასაქმდნენ  საჯარო სამსახურში, ასევე 
მმართველობითი სფეროს სხვა რგოლებში. საჯარო მმართველობის საგანმანათლებლო პროგრამა 
ორიენტირებულია იმაზე, რომ  ღრმად და საფუძვლიანად  შეასწავლოს სტუდენტებს მართვის 
მეთოდოლოგია, მეცნიერებისა და პრაქტიკის თანამედროვე მიღწევები მმართველობით სფეროში. 
საშუალება მისცეს  მათ მეცნიერ-პედაგოგთა და პრაქტიკოსთა დახმარებითა და კონსულტაციებით 
ძირფესვიანად გაეცნონ და აითვისონ სხვადასხვა მმართველობითი დონეებისათვის დამახასიათებელი 
სისტემები,  მენეჯმენტისა და ადმინისტრირების, ანალიზის, სტრატეგიული და კალენდარული 
დაგეგმვის თავისებურებები და ტექნოლოგიები. პროგრამის მიზანია, ასევე,  შეასწავლოს სტუდენტებს 
ლიდერის მომზადებისათვის აუცილებელ თეორიული კურსი. 
საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი 
ცოდნა და გაცნობიერება - ფლობს საჯარო სამსახურის სფეროსღრმადასისტემურცოდნას. შეუძლია  
მიღებული ცოდნის გამოყენება  ახალი, ორიგინალური იდეებისა და წინადადებების გენერირებისათვის, 
კარგად აქვს გაცნობიერებული სფეროს  პრობლემები და გამოწვევები, მათი გადაჭრის ოპტიმალური 
გზები. 
მიღებული აქვს  საჯარო მმართველობის სფეროს სისტემური და ღრმა ცოდნა; სისტემის არსში წვდომა, 
მოქმედების სრულყოფის მეთოდების ცოდნა და გამოყენება;ანალიტიკური და ლოგიკური აზროვნების 
უნარი. ახალი ინფორმაციის მიღების, დამუშავებისა და ანალიზის მეთოდოლოგიის ცოდნა. 
 
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - მიუჩვეველ და არაორდინალურ გარემოში  სწორი 
ორიენტირება.  მულტიდისციპლინურ 
გარემოშიმოქმედება;კომპლექსურიპრობლემებისგადაწყვეტისახალი,ორიგინალურიგზებისძიება.  
სისტემის მახასიათებლების ანალიზი დამოუკიდებელი  კვლევის  საშუალებით. 
დასახული მიზნების მისაღწევად მთავარი საკითხების გამოყოფის, შესაბამისი დროითი ჩარჩოების 
დადგენისა და სამუშაოთა შესრულების გრაფიკების შედგენის უნარი; სტრატეგიული და მიმდინარე 
დაგეგმვის პრინციპების ცოდნა და პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენება.საჯარო მმართველობის  
სფეროში არსებულ  კვლევითი  და მეცნიერული  მიღწევების ცოდნა და მისი ანალიზის უნარი;  
თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენების უნარი. 
არაორდინალურ გარემოშიოპერატიულად მოქმედების უნარები;ორგანიზაციის წინაშე მდგარი 
პრობლემების კომპლექსურად გადაწყვეტისათვის, კანონშემოქმედებით საქმიანობაში 
მონაწილეობისათვის მზადყოფნა. 
 
დასკვნის უნარი - სისტემაში მიმდინარე მოვლენების, პროცესების ანალიზი და სათანადო დასკვნების 
შემუშავება, უახლესმონაცემებზედაყრდნობითინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი და ანალიზი. 
საჭირო გადაწყვეტილებების შემუშავება და ექსპერტიზა;  პრაქტიკაში  ინოვაციური მენეჯმენტის 
პრინციპების გამოყენება;  გადაწყვეტილებების შესრულების მიმდინარეობის შემოწმება და საჭიროების 
შემთხვევაში ცვლილებათა შეტანა  და/ან   კორექტირება. რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ 



შორის, უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების 
ჩამოყალიბება; 
 
კომუნიკაციის უნარი - კოლეგებთან, საზოგადოებასთან, პროფესიონალებთან და  დაინტერესებულ 
პირებთან მოსაზრებების თავისუფალი გაზიარება, არგუმენტირებულად და მიზანმიმართულად. 
კომუნიკაციააკადემიურთუპროფესიულსაზოგადოებასთან რუსულ 
დაუცხოურენებზე,აკადემიურიპატიოსნებისსტანდარტებისადა საინფორმაციო-საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიებისმიღწევათა ფართოდ გამოყენებით. 
საქმიანი დოკუმენტებისა და გადაწყვეტილებების  ლაკონურად, გასაგებად და გრამატიკული წესების 
დაცვით წერა.დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება; რუსულ და უცხოურ ენაზე კომუნიკაციის 
უნარი;  ნებისმიერ სივრცეში ( ორგანიზაციის შიგნით და გარეთ, სამეცნიერო წრეებსა და ფართო 
საზოგადოებაში) კომუნიკაციის უნარი; პერსონალის მართვის ტექნოლოგიისა და  საქმიანი  უნარების  
ფლობა; საჯარო გამოსვლების  უნარი; 
 
სწავლის უნარი - დამოუკიდებელი სწავლა, დაოსტატება, მიზანმიმართულად და თანმიმდევრულად 
მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლის პრინციპების განხორციელება.  
უნარი თავად აირჩიოს სწავლის გაგრძლების შემდგომი ადგილი და მიმართულება;  ცხოვრების სტილად 
აქციოს „მუდმივი სწავლის“ პრინციპები; სწავლა განაგრძოს  უფრო მაღალი სამეცნიერო ხარისხის 
მოსაპოვებლად. 
 
ღირებულებები- ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების 
შეფასება და ჩვენი საზოგადოებისათვის ახალი, დემოკრატიული თანაცხოვრებისათვის დამახასიათებელი 
ღირებულებებისდამკვიდრებაში წვლილისშეტანა. 
პატრიოტიზმი;  მოქმედი კანონმდებლობის  განუხრელი დაცვა; ერთგულება დემოკრატიული 
პრინციპებისადმი;  საზოგადოებრივი პროგრესისათვის მუდმივი ზრუნვა; ადამიანის, როგორც უმაღლესი 
ღირებულების პატივისცემა; პროფესიული ღირებულებების, ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების 
დაცვა; 
შეფასების წესი 

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 სკალებისაღწერათან ერთვის საგანმანათლებლო 
პროგრამას,აგრეთვე განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე 

საკონტაქტო პირი სრული პროფესორი ოთარ ქოჩორაძე 
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მისამართი: 0175, საქართველო, თბილისი, მ. კოსტავას ქ. #77 

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა  

საბანკო პროცესების მართვა 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 
120 
მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
ფინანსების მაგისტრი 

სწავლების ენა 

ქართული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 
პროგრამის მიზანიასაბანკო პროცესების მართვის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საკითხების 

სიღრმისეული შესწავლა, შემოქმედებითი მუშაობის უნარების მქონე  სპეციალისტების მომზადება, 
რომლებსაც ეცოდინებათ:  

- საბანკო პროცესების მართვის  მეთოდები; 
- თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიებისგამოყენება პრაქტიკულიმენეჯმენტის 

საქმიანობაში;  
- საბანკო საქმეში პროცესული მიდგომის და ინოვაციური მენეჯმენტის მეთოდოლოგიები; 
- ფინანსებისა და საბანკოსაქმის, თანამედროვე საბანკო და საფინანსო ტექნოლოგიების, ფულად-

საკრედიტო სისტემის, საჯარო და კორპორაციული ფინანსების თეორიული და პრაქტიკული 
საქმიანობა. 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი 
1. ცოდნა და გაცნობიერება: 

• ზოგადი კომპეტენტურობა: 
- საერთაშორისო საინვესტიციო ურთიერთობების მიზანშეწონილობისა და სარგებლიანობის 

გაცნობიერება; ცოდნის ფლობა საერთაშორისო ინვესტიციების შესახებ; საერთაშორისო 
საინვესტიციო რისკებისა და მისგან გამომდინარე მოსალოდნელი დადებითი და 
უარყოფითი შედეგების გაცნობიერება; 

- მაგისტრანტს შეექმნება მკაფიო წარმოდგენები პროცესულად სტრუქტურირებული ბიზნესის 
შესაძლებლობებზე, პროცესების მოდელირებასა და პოტენციალის შესწავლაზე მოდელების 
მეშვეობით, ბიზნეს-პროცესების რეფორმირების მეთოდოლოგიაზე. 

• დარგობრივი კომპეტენტურობა: 
- ფინანსური ინჟინერინგის არსისა და მნიშვნელობის გააზრება, განვითარების ფაქტორების 

გათვითცნიბიერება,  ცოდნის ბაზის დაუფლება;  
- საჯარო ფინანსების მართვის პრინციპების შესწავლა; 
- აუდიტორული საქმიანობის სტრუქტურის და ორგანიზაციის გაცნობიერება; 
- საბანკო ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების და ეროვნული ბანკის 



მიერ დადგენილი მოთხოვნებისა და წესების გაცნობიერება; 
- კორპორაციის მოგების ფორმირებისა და მართვის ფინანსური მექანიზმების  გაგება; 
- საბანკო ბიზნეს–ლოგისტიკის ძირითადი პრინციპების და ამოცანების გაცნობიერება; 
- საბანკო ბიზნეს–პროცესების მართვის სისტემებისძირითადი ცნებების და 

ტექნოლოგიური პროცესების გაცნობიერება; 
- ფინანსური რისკების მართვის  მეთოდების შესწავლა; 
- საბანკო სისტემის ევოლუციის ძირითადი ეტაპების გაცნობიერება; 
- ბანკის ადამიანური რესურსების მართვის სტილის სრულყოფა. 

2. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 
• ზოგადი კომპეტენტურობა: 

- საერთაშორისო საინვესტიციო რისკების გამოვლენა და თავიდან აცილების 
ღონისძიებების შემუშავება; 

- უცხოურ ენაში დედანსა და თარგმანს შორის შინაარსობრივ-აზრობრივი და ფორმალურ-
ესთეტიკური ეკვივალენტების მოძიების შესაძლებლობა. 

• დარგობრივი კომპეტენტურობა: 
- ფინანსური ინჟინერინგის ფიზიკური ინსტრუმენტების - ფინანსური პროდუქტების, 

პრაქტიკული გამოყენების შესაძლებლობა; 
- საკრედიტო საქმიანობის ორგანიზაციისა და საკრედიტო მენეჯმენტის ეფექტიანობის 

შემოწმება. 
- ბანკებში ფინანსური ანგარიშგების მომზადება და ანალიზი. 
- კორპორაციების ფუნქციებისა და საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების, საკუთარი და 

მოზიდული რესურსების ღირებულების შეფასება; 
- საბანკო მომსახურების მიკრო, მაკრო და მეტა ლოგისტიკური სისტემების ანალიზი და 

ამოცანის დასმა; 
- საბანკო ბიზნეს–პროცესების მოდელების ურთიერთდაკავშირება. 
- ინდივიდუალური მსესხებლის საკრედიტო რისკების მართვის ეტაპების განსაზღვრა; 
- ბანკის სტრატეგიული მენეჯმენტის ათვისება. 

3. დასკვნის უნარი: 
• ზოგადი კომპეტენტურობა: 

- ოპერაციათა დაგეგმარების და მიმდინარეობის კონტროლისთვის, აგრეთვე სხვადასხვა 
ხასიათის პროექტების შედგენისა და რეალიზებისთვის რელევანტური მონაცემების 
შეგროვება, მათი რაოდენობრივი ანალიზი და მის საფუძველზე გამოტანილი დასკვნების 
ასახვა საკუთარ პროფესიულ გადაწყვეტილებებში. 

• დარგობრივი კომპეტენტურობა: 
- ფინანსური ინჟინერინგის პროცესებისა და სტრატეგიის - აქტივებისა და პასივების 

თავისებურებების ანალიზის დაუფლება და გადაწყვეტილების მიღება; 
- საგადასახადო სისტემის ეფექტიანობის შეფასება; 
- რეგიონების სოციალურ–ეკონომიკურ განვითარებაში ფინანსების როლის პრაქტიკული 

შეფასება; 
- აუდიტორული საქმიანობის ანალიტიკური პროცედურების საფუძველზე აუდიტორული 

დასკვნის შედგენა; 
- საკრედიტო ორგანიზაციის სააღრიცხვო პოლიტიკის ანალიზი და შეფასება; 
- კორპორაციების ფულადი და საბრუნავი აქტივების, მათი ცალკეული ელემენტების 

ღირებულების შეფასება; 
- საბანკო მომსახურების პროცესის ფინანსური ნაკადების ლოგისტიკური ანალიზი; 
- საბანკო ბიზნეს–პროცესების მოდელირება, მონიტორინგი და ანალიზი; 
- საინვესტიციო პორტფელის ფინანსური რისკების ანალიზი და შეფასება. 



4. კომუნიკაციის უნარი: 
• ზოგადი კომპეტენტურობა: 

- სათარგმნი ტექსტის საკომუნიკაციო ღირებულების გადატანა  ერთი ენიდან მეორეში; 
- ორიგინალიდან ადაპტატში ტექსტის ავტორის კომუნიკაციური მიზნის 

ტრანსლაციისათვის  აუცილებელი და საკმარისი ინფორმაციის  განსაზღვრა; 
• დარგობრივი კომპეტენტურობა: 

- სამაგისტრო ნაშრომის დაცვისას პროფესიულ დებატებში ჩართვა, განსხვავებული აზრის 
გაგება და საკუთარი პოზიციის დასაბუთება. 

5. სწავლის უნარი: 
• ზოგადი კომპეტენტურობა: 

- ტექსტში ფაქტოგრაფიული, კონცეპტუალური და მიმოხილვით–ანალიტიკური 
ინფორმაციის იდენტიფიცირება; 

- ორიგინალიდან ადაპტატში ტექსტის ავტორის კომუნიკაციური მიზნის 
ტრანსლაციისათვის  აუცილებელი და საკმარისი ინფორმაციის  განსაზღვრა. 

• დარგობრივი კომპეტენტურობა: 
- საბიუჯეტო სისტემის აგების პრინციპების შესწავლის პროცესის გათვითცნობიერება; 
- საბანკო მენეჯმენტის მსოფლიო გამოცდილების შესწავლა და გააზრება; 
- ქვეყნის ეკონომიკურ საქმიანობაში საბანკო სისტემის მნიშვნელობის გათვითცნობიერება. 

6. ღირებულებები: 
• ზოგადი კომპეტენტურობა: 

- გათავისებული აქვს საკუთარი პროფესიული პასუხისმგებლობა, როგორც 
მომხმარებელთა წინაშე, მიწოდებული მომსახურების და სერვისის ხარისხის მიმართ, 
ასევე ბიზნესის გარემოს დაცვითი და საზოგადოებრივი ვალდებულებები. 

• დარგობრივი კომპეტენტურობა: 
- ფინანსური ინჟინერინგის ინოვაციური პროდუქტებისა და მომსახურების 

კანონმდებლური დაცვის საკითხების შეფასება და გადაწყვეტა.  
- სარეზერვო ფონდის ფორმირებისა და გამოყენების წესრიგის აუდიტის ორგანიზებულად 

ჩატარება; 
- ბანკის ფინანსური ანგარიშგების მომზადების სიზუსტე და დროულობა; 
- კორპორაციების საქმიანობისა და ფუნქციების, პრინციპების, საკუთრების ფორმებისა და 

სტრუქტურის ორგანიზებულად წარმართვა; 
- ფინანსურიდასაბანკოსაკრედიტორისკებისშეფასება, გაზომვადაპროგნოზირება. 

შეფასების წესი 

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 სკალებისაღწერათან ერთვის საგანმანათლებლო 
პროგრამას,აგრეთვე განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე. 

საკონტაქტო პირი სრული პროფესორი  რატი ბურდიაშვილი 

ტელ.: 599505003 

e-mail: r.burdiashvili@gtu.ge 

მისამართი: 0175, საქართველო, თბილისი, მ. კოსტავას ქ. #77 

 

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა  

ელექტრონული ბიზნესის ინფორმაციული ტექნოლოგიები 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 
120 
მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
ინტერდისციპლინური ინფორმატიკის მაგისტრი 

სწავლების ენა 

ქართული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 
შეასწავლოს სტუდენტებს: ინფორმაციულ ტექნოლოგიების გამოყენება ბიზნესის სისტემებში, რომლის შედეგადაც ისინი 
შეძლებენ ელექტრონული ბიზნესის სისტემების და ობიექტების შექმნას, ანალიზსა და დანერგვას; ელექტრონული ბიზნეს 
საქმიანობის მართვის უზრუნველყოფას.მათ ჩამოუყალიბდებათ მაღალი დონის პროფესიული საქმიანობისა და სამეცნიერო 
კვლევის დამოუკიდებლად წარმართვისათვის აუცილებელი უნარები. 
საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი 
ცოდნა და გაცნობიერება - ელექტრონული ბიზნესის სისტემების, ობიექტების, პროცესების და ტექნოლოგიების ღრმა და 
სისტემური ცოდნა;  
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - ბიზნესპროცესების და გლობალური ქსელების მომხმარებელთა აუდიტორიის, 
საქონლის ასორტიმენტის და კონკურენტუნარიანობის კვლევის და ანალიზის უნარი; კვლევების და მოდელირების 
მეთოდების გამოყენების უნარი ელექტრონული ბიზნესის სისტემების და ობიექტების ფუნქციონირების თეორიული და 
პრაქტიკული ამოცანების გადასაწყვეტად;  
დასკვნის  უნარი - რთული პრობლემების გაგებისა და მათი აბსტრაგირების უნარი; რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ 
შორის უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი; 
კომუნიკაციის უნარი - დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის შედეგების სპეციალისტებისათვის ნათლად წარმოდგენის 
უნარი ქართულ და უცხოურ ენებზე, როგორც ზეპირად, ისე წერილობით; 



სწავლის უნარი - სამეცნიერო ლიტერატურასთან, უახლეს კვლევებთან დამოუკიდებლად გაცნობის უნარი; კვლევის 
კლასიკური და უახლესი მიღწევების შესწავლისა დადამოუკიდებლად წარმართვის უნარი. 

ღირებულებები -ზეპირი და წერითი ბიზნესკომუნიკაციის ეთიკური ნორმების დაცვის უნარი;საქმიანიურთიერთობების 
პროცესშინორმალურიფსიქოლოგიურიატმოსფეროსშექმნის,პროფესიულისაქმიანობისათვისდამახასიათებელიღირებულებების 
გააზრებისადაფორმირებისპროცესშიმონაწილეობისმიღებისადამათდასამკვიდრებლადინიციატივის გამოვლენისუნარი. 
შეფასების წესი 

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 სკალებისაღწერათან ერთვის საგანმანათლებლო პროგრამას,აგრეთვე განთავსებულია 
უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე. 

საკონტაქტო პირი სრული პროფესორი ალექსანდრე ედიბერიძე 

ტელ.: 593303750 

e-mail: aedib@gtu.ge 

მისამართი: 0175, საქართველო, თბილისი, მ. კოსტავას ქ. #77 

 

 

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა  

სასტუმრო მომსახურების მართვა 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 
120 
მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
ტურიზმის  მაგისტრი 

სწავლების ენა 

ქართული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 



პროგრამის მიზანია კურსდამთავრებულმა თეორიულად იცოდეს და პრაქტიკულად შეძლოს სასტუმროსოპერაციული 
მენეჯმენტის წარმართვა, რაც ნიშნავს:სასტუმრო ბიზნესის საწარმოებში (სასტუმროებში, გესტჰაუზებში, ჰოსტელებში, 
მოტელებში და სხვა სახის განთავსების ობიექტებში) დეპარტამენტებისა და სამსახურების მართვას; მომსახურების ხარისხის 
კონტროლს; სტრატეგიული გეგმის შედგენასა და მისი განხორციელებას. მას ასევე შეეძლება სასტუმროს ოპერაციულ 
მენეჯმენტში არსებული პრობლემების გამოკვეთა და მათი გადაჭრა. 
საქართველოს ტურიზმის განვითარების დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე, ქვეყნის ტურისტული ბაზრის ყველაზე 
მოთხოვნადი სპეციალობები უკავშირდება სხვადასხვა დონისა და კატეგორიის სასტუმროს ადმინისტრაციულ მმართველობით 
თანამდებობებს. სასტუმროების მსოფლიო ჯაჭვის ისეთი წარმომადგენლები, როგორებიცაა: მარიოტი, ჰაიატი, ჰოლდეი ინი, 
რედისონი და სხვა ქართულ ბაზარზე არსებული ბრენდები, ზემოაღნიშნული პერსონალის სიმწირის გამო, შიდა სწავლებით 
თვითონ ამზადებენ ადმინისტრაციულ სტაფს; ხოლო შედარებით დაბალი კლასის სასტუმროები მუდმივად განიცდიან 
პროფესული კადრების სიმწირეს, რაც თავის გავლენას ახდენს ქვეყანაში ტურიზმის განვითარებაზე. საქართველოში 
აღნიშნული პროგრამა მაგისტრატურის დონეზე თითქმის არსად არ ისწავლება, განსაკუთრებით ევროკავშირის პროექტის 
ფარგლებში განხორციელებული აკადემიური პერსონალის გადამზადებისა და სასწავლო მეთოდოლოგიური მასალებით 
უზრუნველყოფის პირობებში, რაც უზუნველყოფს პროგრამით მიღებული  მაღალი დონის ცოდნას. 
საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი 
ცოდნა და გაცნობიერება:  აქვს მმართველობითი და ადმინისტრირების მსოფლიო გამოცდილების უახლეს მიღწევებზე 

დამყარებული ცოდნა, რომელიც აძლევს ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას, აცნობიერებს 
ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზებს;აქვს განთავსების ობიექტების ადმინისტირების 
კვლევისსპეციფიკურიმეთოდებისსიღრმისეულიცოდნა;სასტუმროს მომსახურების ადმინისტრირების, მენეჯმენტშ ი, 
მარკეტინგში, ფინანსებში არსებული კონკრეტული პრობლემების გაცნობიერება; აქვს სასტუმროს ფინანსური და 
მმართველობითი აღრიცხვის, აუდიტორული სტანდარტებისა დაპროცედურების, სასტუმროს ბიზნესის-
ადმინისტრირების, ბიზნესკომუნიკაციის და ინფორმაციული ტექნოლოგიების მოთხოვნათა ღრმა და სისტემური ცოდნა; 
აცნობიერებს ტურიზმისა და სასტუმროს მართვის ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზებს; აქვს სასტუმრო  
ბიზნესშიარსებულითეორიულიპოსტულატებიახლებურად გააზრებულიდაგაცნობიერებული. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: ახალ, გაუთვალისწინებელ დამულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედება; 
კომპლექსური პრობლემებისგადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის, კვლევისდამოუკიდებლად 
განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომებისგამოყენებით;მენეჯმენტის კომპლექსური პრობლემების 
გადაწყვეტა; ინოვაციური ტექნოლოგიების შერჩევის, დანერგვისა და ეფექტურად გამოყენების უნარი. მცირე ბიზნესის,  
ბიზნესკომუნიკაციისდამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების  გამოყენებით; 
თანამედროვე, ინოვაციური მეთოდების საფუძველზე სასტუმროს საქმიანობის, მცირე ბიზნესის დაგეგმვა, წარმატებით 
მართვა და  კონტროლი;  ინფო–ტელეკომუნიკაციური რესურსების ეფექტურად გამოყენების უნარი; სასტუმროს 
მომსახურების ადმინისტრირების ინოვაციური ამოცანების დასმისა და გადაწყვეტის უნარი სასტუმროს მართვის 
სისტემების გამოყენებით. 

დასკვნის უნარი:რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესიკვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე 
დასაბუთებული დასკვნებისჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის 
ინოვაციურისინთეზი;სასტუმროს მენეჯმენტის სფეროში რთული და არასრული ინფორმაციების კრიტიკული ანალიზის  
საფუძველზე დასაბუთებული, მათ შორის, ტურიზმისა და სასტუმროს მცირებიზნესის, ბიზნესკომუნიკაციის პროცესების 
მართვის  სფეროში ცალკეული პროცესების შესწავლა-განზოგადების საფუძველზე ზოგადი დებულებებისა და დასკვნების 
ჩამოყალიბება; ელექტრონული  ცხრილების დახმარებით გადაწყვეტილებათა მიღების მოდელების აგება. 

კომუნიკაციის უნარი: საკუთარი დასკვნების და არგუმენტაციის კომუნიკაცია აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან 
ქართულდა უცხოურ ენებზე აკადემიურისტანდარტებისა და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა 
გათვალისწინებით; ლაკონურად, გასაგებად და გრამატიკული წესების დაცვით წერა; ზედმეტად გართულებული ენისთვის 
თავის არიდებისა და ლოგიკურად გამართული წერითი კონსტრუქციების შექმნის უნარი; იდეების, არსებული 
პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება; წერითი 
კომუნიკაბელურობის უნარი მენეჯმენტის, ტურიზმისა და სასტუმრო ბიზნესის, მომსახურების ადმინისტრირების, 
ბიზნესკომუნიკაციის პროცესების მართვის  სფეროში;იდეების, საპროექტო წინადადებების, პროექტის მიმდინარეობის თუ 
საბოლოო ანგარიშის დეტალური ლოგიკურად გამართული კონსტრუქციების წერილობით მომზადება, პროექტების 
პრეზენტაციის მომზადება. 



 

სწავლის უნარი: სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება და 
სტრატეგიულად დაგეგმვის მაღალი დონე; მენეჯმენტის, ტურიზმისა და სასტუმრო ბიზნესის, ბიზნესკომუნიკაციის 
პროცესების მართვის  და ა.შ. სფეროში პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით, საკუთარი 
სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა აკადემიურ ან საკვალიფიკაციო სწავლების გარემოში. 

ღირებულებები:საზოგადოებრივი პრინციპებისა და ფასეულობების ცოდნა; ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების 
დამოკიდებულების შეფასება და ახალი ფასეულობებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. პროფესიული 
ღირებულებების, ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების დაცვა. 

შეფასების წესი 

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 სკალებისაღწერათან ერთვის საგანმანათლებლო პროგრამას,აგრეთვე განთავსებულია 
უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე. 

საკონტაქტო პირი სრული პროფესორი მარინა მეტრეველი 

ტელ.: 591939455 

e-mail: m.metreveli@yahoo.com 

მისამართი: 0175, საქართველო, თბილისი, მ. კოსტავას ქ. #77 

დოქტორანტურის  საგანმანათლებლო პროგრამა  

ბიზნესის ადმინისტრირება 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 
180 
მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი 

სწავლების ენა 

ქართული 



საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მისიიდან გამომდინარე, ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროს საერთაშორისო 
სტანდარტების შესაბამისი და ინოვაციური მეთოდების გამოყენების უნარების მქონე, შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი, 
საერთაშორისო მოთხოვნების შესატყვისი უმაღლესი კვალიფიკაციის სპეციალისტებისა და მკვლევრების მომზადება.    
საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი 
ცოდნადაგაცნობიერება 

ბიზნესის ადმინისტრირებისუახლესმიღწევებზედამყარებულიცოდნა, 
რაცარსებულიცოდნისგაფართოებისათუინოვაციურიმეთოდებისგამოყენებისსაშუალებასიძლევა (რეფერირებადი 
პუბლიკაციისათვისაუცილებელისტანდარტისდონეზე). 
არსებულიცოდნისხელახალიგააზრებისადანაწილობრივგადაფასებისგზითცოდნისგანახლებულიფარგლებისგაღრმავება. 

ცოდნისპრაქტიკაშიგამოყენებისუნარი 
ბიზნესის ადმინისტრირებისაქტუალური პრობლემების ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა, 
განხორციელება და ზედამხედველობა;  ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდებისა და მიდგომების 
შემუშავება, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული და აისახება საერთაშორისო რეფერირებად 
პუბლიკაციებში.  

დასკვნისუნარი 
ბიზნესის ადმინისტრირებისსფეროში ახალი იდეებისა და მიდგომების კრიტიკული ანალიზი, სინთეზი და შეფასება; 
ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავება/განვითარების ხელშეწყობა; პრობლემის გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტიანი 
გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება.  

კომუნიკაციისუნარი 
მშობლიურდაუცხოურენებზე ახალი ცოდნის არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში დასაბუთებულად და გარკვევით 
წარმოჩენა, იდეების, 
არსებულიპრობლემებისადაგადაჭრისგზებისშესახებდეტალურიწერილობითიანგარიშისმომზადების, 
აუდიტორიისათვის შესაბამისიპრეზენტაციებისა და წერილობითიინფორმაციისმომზადებისუნარი; 
საჯაროგამოსვლებისწარმართვისუნარი. 

სწავლისუნარი 
ბიზნესის ადმინისტრირებისთანამედროვე მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე, ახალი იდეების ან 
პროცესების განვითარების მზაობა სწავლისა და საქმიანობის, მათ შორის, კვლევის პროცესში.  

ღირებულებები 
ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავება. 

შეფასების წესი 

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 სკალებისაღწერათან ერთვის საგანმანათლებლო პროგრამას,აგრეთვე 



 

განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე. 

საკონტაქტო პირი სრული პროფესორი ევგენი ბარათაშვილი 

ტელ.: 595544500 

e-mail: e.baratashvili@gtu.ge 

მისამართი: 0175, საქართველო, თბილისი, მ. კოსტავას ქ. #77 

 

დოქტორანტურის  საგანმანათლებლო პროგრამა  

საჯარო  მმართველობა 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 
180 
მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
საჯარო  მმართველობის დოქტორი 

სწავლების ენა 

ქართული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მისიიდან გამომდინარე, ფინანსების სფეროს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი და ინოვაციური 
მეთოდების გამოყენების უნარების მქონე, შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი, საერთაშორისო მოთხოვნების შესატყვისი უმაღლესი კვალიფიკაციის 
სპეციალისტებისა და მკვლევარების მომზადება.    
შრომისბაზარზეასეთ მაღალი დონის 
სპეციალისტზემოთხოვნასწარფადიზრდებაარამხოლოდბიზნესისადმინისტრირებისსფეროშიზოგადიგანათლებისმქონეპირებზე, 
არამედმაღალკვალიფიციურდაპროფესიონალმაღალიდონისფინანსისტზე, ფინანსურ კონსულტანტსადაანალიტიკოსებზე. აღნიშნულსიწვევსერთისმხრივ, 
ქვეყნაშიმიმდინარეეკონომიკურირეფორმები, ხოლომეორესმხრივ, 
საერთაშორისოდონეზემიმდინარეპროცესებიდასაქართველოსსულუფრომეტიინტეგრაციაცივილიზებულსახელმწიფოთათანამეგობრობაში.  
მიმდინარეეტაპზე, ქვეყანაშიიზრდებამოთხოვნაფინანსურმენეჯერებზე, ინვესტიციურმენეჯერებზე, ექსპერტებზე, ფინანსურანალიტიკოსებზე, 
დასხვაისეთპოზოცოებზე, სადაცფინანსებისბაკალავრისთუმაგისტრისკვალიფიკაციადაუნარ-ჩვევებიარ არის საკმარისი. 
აღსანიშნავია, რომსერიოზულპრობლემადყალიბდებატენდენცია, როდესაცბაკალავრიატისადამაგისტრატურისწარმატებითდასრულებისშემდეგ, 
ახალგაზრდებისულუფრომეტადინტერესდებიანბიზნესსფეროშიანსახელმწიფოსამსახურშიდასაქმებით, 
ვიდრესწავლისგაგრძელებითსწავლებისშემდგომსაფეხურზე. სწორედამიტომ, წარმოდგენილისადოქტოროპროგრამისწარმატებითგავლა, 
ერთობზრდისკურსდამთავრებულებისკონკურენტუნარიანობასდასაქმებისბაზარზედამყარსაფუძველსქმნისმათიწარმატებულიკარიერისფორმირებისათვის. 
სადოქტორო პროგრამის მიზანია მოამზადოს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო  საქმეში, რომლებიც აღჭურვილნი 
არიან მეცნიერული კვლევის თანამედროვე მეთოდოლოგიით, კარგად ერკვევიან ფინანსების მეცნიერების განვითარების ტენდენციებში, თავისი 
თეორიული მომზადებითა და შემოქმედებითი უნარის დონით შეესაბამებიან საერთაშორისო საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს და დამოუკიდებლად 
შეუძლიათ სამეცნიერო–ანალიტიკური, სასწავლო–პედაგოგიური, ორგანიზაციულ-ეკონომიკური და ბიზნეს–საქმიანობის განხორციელება ქვეყნისა და 
რეგიონის მდგრადი ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობისთვის. 
საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი 



ა) ცოდნა და გაცნობიერება – შეიძენს სისტემურ და სიღრმისეულ ცოდნას ფინანსების, საბანკო და სადაზღვევო   საქმის პროცესების მრავალფეროვნებისა 
და განვითარების კანონზომიერებათა შესახებ; მიიღებს სიღრმისეულ ცოდნას თანამედროვე უცხოური და ეროვნული მეცნიერების მიღწევების შესახებ, 
გაერკვევა ფინანსური მეცნიერების მსოფლიო ტენდენციებში და სხვადასხვა მიმართულების კონცეპტუალურ მიდგომებში,  გააცნობიერებს მეცნიერული 
კვლევის პროგრესულ მეთოდოლოგიას და მ.შ. დისციპლინათაშორის მიდგომას, და ამ ცოდნის საფუძველზე შეძლებს საკუთარ შეხედულებათა 
ჩამოყალიბებასა და გადმოცემას საერთაშორისო რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის აუცილებელი სტანდარტის დონეზე; შეძლებს სამეცნიერო–კვლევითი  
და პედაგოგიური მუშაობის წარმართვას საერთაშორისო მოთხოვნების შესაბამისად. 
ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – მიღებულ ცოდნას იყენებს საკუთარი კვლევის პროცესში შესწავლილი მოვლენების ანალიზისა და 
მოსალოდნელი შედეგების პროგნოზირებისათვის, განსაზღვრავს საკვლევი პრობლემის შესწავლის თანმიმდევრულობას, კვლევის არსებული 
მეთოდებიდან შეარჩევს კონკრეტული კვლევის მიზნების შესაბამის მეთოდებს და შეიმუშავებს კვლევის ისეთ მეთოდოლოგიას, რომლის მეშვეობით 
შესაძლებელი იქნება დასახული საკვლევი მიზნების განხორციელება, რაც ხელს შეუწყობს ახალი ცოდნის ჩამოყალიბებას და აისახება საერთაშორისო 
რეფერირებად პუბლიკაციებში; 
გ) დასკვნის უნარი – საკვლევი პრობლემის სიღრმისეული შესწავლისა და კრიტიკული გააზრების, კვლევის თანამედროვე მეთოდოლოგიის გამოყენება-
განვითარების საფუძველზე და ფინანსური მეცნიერების მსოფლიო გამოცდილების გათვალისწინებით, ახორციელებს საკვლევი პრობლემის კრიტიკულ 
გააზრებას და დასკვნის გაკეთებას მისი გადაჭრისათვის ეფექტიანი გზების გამოძებნის შესახებ. ფინანსური მეცნიერების ინსტრუმენტარიების 
გამოყენებით ახდენს  ბიზნეს–პროცესების ანალიზს, დასკვნის სახით დამოუკიდებლად შეიმუშავებს წინადადებებსა და  რეკომენდაციებს ახალი 
ფინანსური პოლიტიკის განხორცილებისათვის.  
დ) კომუნიკაციის უნარი – შეუძლია არსებული ფინანსური, საბანკო და სადაზღვევო ცოდნის დასაბუთებულად და ნათლად წარმოჩენა;  სამეცნიერო 
დისკუსიებში, საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატურ პოლემიკაში ჩართვა და საკუთარი მეცნიერულ შეხედულებათა გამოთქმა, მ.შ.  
უცხოურ ენაზე;  თანამედროვე ინფორმაციულ ტექნოლოგიების გამოყენება და საჭირო ინფორმაციის მიღება და ახლად მიღებული ცოდნის კონკრეტულ 
წინადადებებში გადაყვანა. 
ე) სწავლის უნარი – შეუძლია იზრუნოს მიღებული ცოდნის მუდმივ განახლება-გაფართოებაზე   და ამ ცოდნის გააზრება-გადასინჯვის საფუძველზე ახალი 
იდეების ჩამოყალიბება, ახალი ცოდნის დამოუკიდებლად აკუმულირება და გადმოცემა; გააჩნია სისტემური ცოდნა და ანალიტიკურ უნარი საკუთარი 
საქმიანობის განხორციელებისათვის არა მრავალი ფაქტებისა და საბაზო მონაცემების დამახსოვრების, არამედ მათი ანალიზისა და მიღებული შედეგების 
შემდგომი სინთეზირების საფუძველზე. 
ვ) ღირებულებები–გააჩნია ზოგადსაკაცობრიო, ეროვნული და მეცნიერული ღირებულებების ცხოვრებაში გატარებისა და დამკვიდრებისაკენ მუდმივი 
სწრაფვის უნარი და თავის მეცნიერულ-თეორიულ, პრაქტიკულ და პედაგოგიურ საქმიანობაში ახორციელებს ამ ღირებულებების გამომჟღავნებას, 
განსაზღვრასა და დანერგვას. მისთვის მნიშვნელოვანია ისეთი ღირებულებები, როგორიცაა პროფესიული და ადამიანური ეთიკა, მეცნიერული 
ობიექტურობა, კოლეგიალურობა და თანამშრომლობა, მეცნიერული და ადამიანური პატიოსნება, თვითგანვითარებისა და თვითრეალიზაციისაკენ 
მუდმივი სწრაფვა. 
შეფასების წესი 

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 სკალებისაღწერათან ერთვის საგანმანათლებლო პროგრამას,აგრეთვე განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე. 

საკონტაქტო პირი სრული პროფესორი შოთა დოღონაძე 
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მისამართი: 0175, საქართველო, თბილისი, მ. კოსტავას ქ. #77 

დოქტორანტურის  საგანმანათლებლო პროგრამა  

ფინანსები 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 
180 
მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
ფინანსების  დოქტორი 

სწავლების ენა 

ქართული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 
მოამზადოს უმაღლესი კვალიფიკაციის სპეციალისტი საჯარო მმართველობაში, რომელსაც ექნება: 

- საფუძვლიანი, ღრმა და უახლესი ცოდნა სახელმწიფოს მშენებლობის, მისი კონსტიტუციური 
მოწყობისა და ეფექტიანად მართვის მიმართულებით; 

- უნარი მოამზადოს ფუნდამენტური   ანალიტიკური ნაშრომები და პუბლიკაციები, მოხსენებები 
და გამოსვლები საჯარო მმართველობის აქტუალურ პრობლემებთან დაკავშირებით; 

- ღრმად გაცნობიერებული  საჯარო მმართველობის  საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფის 
მეთოდოლოგია; 

- ცოდნის  მაღალი  სტანდარტი, რომელიც შეესაბამება საერთაშორისოდ აღიარებულ დონეს 
სახელმწიფო და მუნიციპალური მართვის  სპეციალისტებისათვის, ზოგადად საჯარო 
მოსამსახურისათვის. 

უნარი დაგეგმოს საქმიანობა საჯარო სამსახურის დაწესებულებაში/ორგანოში, მიიღოს საჭირო 
გადაწყვეტილებები თავის კომპეტენციის ფარგლებში, დაანაწილოს დავალებები და გააკონტროლოს მათი 
შესრულება. 
საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი 
ცოდნა და გაცნობიერება 

- მიმართულებათაშორისი დარგებისსფეროსთანამედროვე პარადიგმებსა და 
უახლესმიღწევებზედამყარებულიცოდნა,რაციმის ფართო შესაძლებლობებს იძლევა თავის 
პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოიყენოს ინოვაციური მეთოდები. მოამზადოს არსებული  
სტანდარტების შესაბამისი ნაშრომები და გამოაქვეყნოს. კარგად გააცნობიეროს მისთვის 
აუცილებელი ცოდნის მიღების მნიშვნელობა და დღენიადაგ იზრუნოს ცოდნის მარაგის 
შევსებისათვის, შეძლოს დაგროვილი ცოდნისა და ემპირიული გამოცდილების გააზრება და 
საჭიროების შემთხვევაში სწორად გადაფასება. 

- საჯარო მმართველობის  სამამულო და საზღვარგარეთის სისტემის ღრმა და საფუძვლიანი ცოდნა. 
მართვის თანამედროვე მიღწევებისა და ნოვაციების  სწორი და შემოქმედებითი გააზრება, მათი  
პრაქტიკაში დანერგვისათვის მზადყოფნა; საჯარო სამსახურში არსებულ სიახლეებზე 
ინფორმაციების მოპოვება, ღრმა ანალიზი და ანალიტიკურ/სამეცნიერო ნაშრომად ჩამოყალიბების 



უნარი; საჯარო მმართველობისა და ზოგადად მართვის  უახლესი ფორმებისა და მეთოდების 
შესახებ ინფორმაციის გაცნობიერება, გავრცელება და ამ თვალსაზრისით სწავლების ორგანიზება.   

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 
- სამეცნიერო-პრაქტიკული საქმიანობის საჭიროებისათვის კვლევის ინოვაციური 

სისტემისდაგეგმვა,ჩატარებადახელმძღვანელობა;ისეთი მეთოდებისა და ფორმების შემუშავება, 
რომლებიც საშუალებას შექმნიან თანამედროვე მოთხოვნებისა და გამოწვევების დონეზე 
განხორციელდეს ანალიტიკური კვლევები და საქმიანობა, რაც უზრუნველყოფს  ახალი ცოდნის 
დაგროვებისა და სამეცნიერო პუბლიკაციებით გავრცელების საშუალებას 
უპირატესადსაერთაშორისორეფერირებადპუბლიკაციებში. 

- საჯარო სამსახურში, სხვადასხვა  საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში ინოვაციური სამეცნიერო 
კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა, განხორციელება და ზედამხედველობა.მართვის 
თანამედროვე პარადიგმების შესაბამისი   კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდებისა და 
მიდგომებისშემუშავება, მათზე დაფუძნებული  ახალი ცოდნისა და გამოცდილების ანალიზი და 
გავრცელება  საერთაშორისო რეფერირებული პუბლიკაციების საშუალებით. საჯარო სამსახურში 
არსებული უახლესი გამოწვევების საპასუხო ღონისძიებების  დაგეგმვა და რეალიზაცია. 

დასკვნის   უნარი 
- თანამედროვე მოთხოვნების დონეზე აუცილებელი მეთოდოლოგიის შემუშავებისა და დანერგვის 

მიზნით ისეთი ანალიზებისა და კრიტიკული შეფასებების სინთეზი, რომელსაც მხოლოდ 
მაღალპროფესიული მუშაკების ჩართულობა განაპირობებს.  გადაწყვეტილებების  შემუშავებისა 
და მიღებისათვის აუცილებელი შეფასებებისა და ინფორმაციის  დამუშავების შედეგად  
ახალი,რთულიდაწინააღმდეგობრივიიდეებისადა მიდგომების 
კრიტიკულიანალიზი,სინთეზიდაშეფასება. 

- საჯარო მმართველობის სფეროში მიმდინარე პროცესებზე სრული და არასრული ინფორმაციის 
(მათ შორის, უახლესი კვლევების) მოპოვება, თანამედროვე სისტემების დახმარებით 
გადამუშავება და მათი  კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების 
ჩამოყალიბება; პრობლემის გადაჭრისათვის თანამედროვე ინტერაქტიური მეთოდების 
გამოყენებით სათანადო გადაწყვეტილებების შემუშავება, მიღება და განხორციელების 
ორგანიზება. 

კომუნიკაციის უნარი 
- კომუნიკატივისტიკის პრინციპების ცოდნა, მიღებული ცოდნის წარმოჩენის 

უნარი.უცხოურენაზეთემატურპოლემიკაშიჩართვასაერთაშორისოსამეცნიეროსაზოგადოებასთან, 
მათან მეცნიერული მიღწევების გაცვლა. 

- მშობლიურ და უცხოურ ენაზე კომუნიკაციის უნარი. სახელმწიფო ენაზე ლაკონურად, გასაგებად 
და გრამატიკული წესების დაცვით წერა. თავის დასკვნების, არგუმენტებისა და კვლევის 
მეთოდების შესახებ  აუდიტორიისათვის გასაგები ენით გადაცემისა და მსმენელთა დარწმუნების 
უნარი.  კომუნიკაციისას - ადამიანებთან ურთიერთობისას თანამედროვე ტექნოლოგიების 
გამოყენება. უნარი მონაწილეობა მიიღოს  საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან 
პოლემიკაში უცხო ენაზე.   

სწავლის უნარი 
- სიცოცხლის განმავლობაში სწავლისათვის მზაობა, ცოდნის უახლესმიღწევებზედაფუძნებული 

ახალიიდეების, ინიციატივებისა და წამოწყებების ათვისების უნარი. 
- სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან 

გამომდინარე, ახალი იდეების ან პროცესების განვითარების გენერირება  სწავლის, საქმიანობისა 
და კვლევის პროცესში. მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სწავლის ორგანიზაციისათვის 
ხელშეწყობა. საჯარო მმართველობაში საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული 
მთავრობის პრინციპების დანერგვის  ფართე პროპაგანდა და განხორციელებისათვის მზადყოფნა.  

ღირებულებები 
- დამოუკიდებელი, ერთიანი და ძლიერი სახელმწიფოს ღირებულებათადამკვიდრებისგზების 



 

კვლევადაამ მიზნით ინოვაციური მეთოდების შემუშავება. საქართველოს სახელმწიფოს 
ათასწლოვანი ისტორიული მემკვიდრეობის ახლებური შეფასება და მასზე დაყრდნობით 
ეროვნული იდეალების ერთგული, ტოლერანტული მსოფლმხედველობის 
ჩამოყალიბებაღირებულებათა დამკვიდრების გზების ძიება და ამისათვის 
თანამედროვეობისათვის შესაფერისი და  აქტიური მეთოდების შემუშავება. პროფესიული 
ღირებულებების, ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების დაცვა; ადამიანის, როგორც 
უმთავრესი ღირებულების პატივისცემისა და მისი უფლებების დაცვისათვის თანმიმდევრული 
ზრუნვა. ტოლერანტობის, შემწყნარებლობისა და ურთიერთპატივისცემის გარემოს შექმნაზე 
ზრუნვა და დამკვიდრება. 

შეფასების წესი 

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 სკალებისაღწერათან ერთვის საგანმანათლებლო 
პროგრამას,აგრეთვე განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე. 
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მისამართი: 0175, საქართველო, თბილისი, მ. კოსტავას ქ. #77 
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