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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; 
- პროექტების მენეჯმენტის სფეროში, მულტისპექტრულ პრაქტიკაში რაციონალურად 

რეალიზებადი, შედეგზე ორიენტირებული, თეორიული ცოდნა;   
- საბანკო საქმის, ფულად-საკრედიტო სისტემის, საჯარო და კორპორაციული ფინანსების 

თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული საქმიანობის დამოუკიდებლად განხორციელება.  
 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

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

 
სწავლის შედეგები და კომპეტენტურობები (ზოგადი და დარგობრივი)  

ცოდნა და გაცნობიერება:  აქვს მენეჯმენტის სფეროს უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, 
რომელიც აძლევს ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას, აცნობიერებს 
ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზებს; აქვს აგრეთვე დარგის ან/და ქვედარგის კვლევის 
სპეციფიკური მეთოდების სიღრმისეული ცოდნა; მენეჯმენტში, მარკეტინგში, ფინანსებში 
არსებული კონკრეტული პრობლემების გაცნობიერება;  აქვს ფინანსური და მმართველობითი 
აღრიცხვის, აუდიტორული სტანდარტებისა და პროცედურების (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 
მეურნეობის სხვადასხვა დარგში (მშენებლობა, ტრანსპორტი, ენერგეტიკა, ტურიზმში, ასევე  
ბიზნესში, საბანკო პროცესების მართვის  სფეროში  და არსებული თეორიული პოსტულატები 
ახლებურად გააზრებული და გაცნობიერებული. 

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; მენეჯმენტის კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტა; აუდიტორული 
საქმიანობის, მცირე ბიზნესის,  ბიზნესკომუნიკაციის დამოუკიდებლად 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, უახლესი კვლევების) 

http://www.gtu.ge/study/index.php�
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კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; უახლეს 
მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; მენეჯმენტის სფეროში რთული 
და არასრული ინფორმაციების კრიტიკული ანალიზის   საფუძველზე დასაბუთებული, მათ შორის, 
აუდიტორული დასკვნების, ტურიზმის, მცირე ბიზნესის, ბიზნესკომუნიკაციის, საბანკო 
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 რგუმენტაციის კომუნიკაცია აკადემიურ თუ 
პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ და უცხოურ ენებზე, აკადემიური სტანდარტებისა 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 პერსონალის 
კონსულტაცია და  სწავლება.  

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; 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. ინოვაციების როლის 
გაცნობიერება ბიზნესის და საზოგადოების განვითარებაში და პროექტების სათანადო მართვაში.  

 

სწავლის შედეგების მიღწევის ფორმები და მეთოდები 

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

სწავლების პროცესში რომელიმე კონკრეტული საკითხის შესწავლა შეუძლებელია მხოლოდ ერთი 
მეთოდით. პედაგოგს სწავლების პროცესში უხდება სხვადასხვა მეთოდის გამოყენება, ასევე ხშირ 
შემთხვევაში ადგილი აქვს მეთოდთა შერწყმას. სწავლების პროცესში მეთოდები ერთმანეთს ავსებს.  
გთავაზობთ სწავლებისა და სწავლის ყველაზე გავრცელებულ მეთოდებს და მათ განმარტებებს. მათგან 
საჭირო მეთოდს, კონკრეტული მიზნიდან და ამოცანიდან გამომდინარე, შეარჩევს პედაგოგი.  
1. დისკუსია/დებატები – ინტერაქტიული სწავლების ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მეთოდია. 
დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა ჩართულობის ხარისხსა და აქტიურობას. 
დისკუსია შესაძლებელია გადაიზარდოს კამათში და ეს პროცესი არ შემოიფარგლება მხოლოდ 
პედაგოგის მიერ დასმული შეკითხვებით. იგი უვითარებს სტუდენტს მსჯელობისა და საკუთარი 
აზრის დასაბუთების უნარს.  
2. თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება – იმგვარი სწავლების სტრატეგიაა, სადაც ჯგუფის 
თითოეული წევრი ვალდებულია არა მხოლოდ თვითონ შეისწავლოს, არამედ დაეხმაროს თავის 
თანაგუნდელს საგნის უკეთ შესწავლაში. ჯგუფის თითოეული წევრი მუშაობს პრობლემაზე, ვიდრე 
ყველა მათგანი არ დაეუფლება საკითხს.  
3. ჯგუფური (collaborative) მუშაობა – ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს სტუდენტთა ჯგუფურად 
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დაყოფას და მათთვის სასწავლო დავალებების მიცემას. ჯგუფის წევრები ინდივიდუალურად 
ამუშავებენ საკითხს და პარალელურად უზიარებენ თავის მოსაზრებებს ჯგუფის დანარჩენ წევრებს. 
დასახული ამოცანიდან გამომდინარე შესაძლებელია ჯგუფის მუშაობის პროცესში წევრებს შორის 
მოხდეს ფუნქციების გადანაწილება. ეს სტრატეგია უზრუნველყოფს ყველა სტუდენტის მაქსიმალურ 
ჩართულობას სასწავლო პროცესში.  
4. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - მეთოდი, რომელიც ახალი ცოდნის მიღების და 
ინტეგრაციის პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს კონკრეტულ პრობლემას.  
5. ევრისტიკული მეთოდი – ეფუძნება დასმული ამოცანის ეტაპობრივ გადაწყვეტას. ეს პროცესი 
სწავლებისას ფაქტების დამოუკიდებლად დაფიქსირებისა და მათ შორის კავშირების დანახვის გზით 
ხორციელდება.  
6. შემთხვევების შესწავლა (Case study) – პედაგოგი სტუდენტებთან ერთად განიხილავს კონკრეტულ 
შემთხვევებს და ისინი ყოველმხრივ და საფუძვლიანად შეისწავლიან საკითხს. მაგალითად, საინჟინრო 
უსაფრთხოების სფეროში ეს შეიძლება იყოს კონკრეტული ავარიის ან კატასტროფის განხილვა, 
პოლიტიკის მეცნიერებაში - კონკრეტული, მაგალითად, ყარაბახის პრობლემის (სომხეთ-აზერბაიჯანის 
კონფლიქტის) ანალიზი და ა. შ.  
7. გონებრივი იერიში (Brain storming) – ეს მეთოდი გულისხმობს თემის ფარგლებში კონკრეტული 
საკითხის/პრობლემის შესახებ მაქსიმალურად მეტი, სასურველია რადიკალურად განსხვავებული, 
აზრის, იდეის ჩამოყალიბებასა და გამოთქმის ხელშეწყობას. აღნიშნული მეთოდი განაპირობებს 
პრობლემისადმი შემოქმედებითი მიდგომის განვითარებას. მეთოდის გამოყენება ეფექტიანია 
სტუდენტთა 2  
მრავალრიცხოვანი ჯგუფის არსებობის პირობებში და შედგება რამდენიმე ძირითადი ეტაპისგან:  
- პრობლემის/საკითხის განსაზღვრა შემოქმედებითი კუთხით;  
დროის გარკვეულ მონაკვეთში საკითხის ირგვლივ მსმენელთა მიერ გამოთქმული იდეების კრიტიკის 
გარეშე ჩანიშვნა (ძირითადად დაფაზე);  
- შეფასების კრიტერიუმების განსაზღვრა კვლევის მიზანთან იდეის შესაბამისობის დასადგენად;  
-შერჩეული იდეების შეფასება წინასწარ გასაზღვრული კრიტერიუმებით;  
- გამორიცხვის გზით იმ იდეების გამორჩევა, რომლებიც ყველაზე მეტად შეესაბამება დასმულ საკითხს;  
 - უმაღლესი შეფასების მქონე იდეის, როგორც დასახული პრობლემის გადაჭრის საუკეთესო 
საშუალების გამოვლენა.  
8. როლური და სიტუაციური თამაშები – წინასწარ შემუშავებული სცენარის მიხედვით 
განხორციელებული თამაშები სტუდენტებს საშუალებას აძლევს სხვადასხვა პოზიციიდან შეხედონ 
საკითხს. იგი ეხმარება მათ ალტერნატიული თვალსაზრისის ჩამოყალიბებაში. ისევე როგორც 
დისკუსია, ეს თამაშებიც უყალიბებს სტუდენტს საკუთარი პოზიციის დამოუკიდებლად გამოთქმისა 
და კამათში მისი დაცვის უნარს. 
9. დემონსტრირების მეთოდი – ეს მეთოდი ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენას გულისხმობს. 
შედეგის მიღწევის თვალსაზრისით ის საკმაოდ ეფექტიანია. ხშირ შემთხვევაში უმჯობესია მასალა 
ერთდროულად აუდიო და ვიზუალური გზით მოვაწოდოთ სტუდენტებს. შესასწავლი მასალის 
დემონსტრირება შესაძლებელია როგორც მასწავლებლის, ასევე სტუდენტის მიერ. ეს მეთოდი 
გვეხმარება თვალსაჩინო გავხადოთ სასწავლო მასალის აღქმის სხვადასხვა საფეხური, 
დავაკონკრეტოთ, თუ რისი შესრულება მოუწევთ სტუდენტებს დამოუკიდებლად; ამავე დროს, ეს 
სტრატეგია ვიზუალურად წარმოაჩენს საკითხის/პრობლემის არსს. დემონსტრირება შესაძლოა მარტივ 
სახეს ატარებდეს.  
10. ინდუქციური მეთოდი – განსაზღვრავს ნებისმიერი ცოდნის გადაცემის ისეთ ფორმას, როდესაც 
სწავლის პროცესში აზრის მსვლელობა ფაქტებიდან განზოგადებისაკენ არის მიმართული ანუ მასალის 
გადმოცემისას პროცესი მიმდინარეობს კონკრეტულიდან ზოგადისკენ.  
11. დედუქციური მეთოდი – განსაზღვრავს ნებისმიერი ცოდნის გადაცემის ისეთ ფორმას, რომელიც 
ზოგად ცოდნაზე დაყრდნობით ახალი ცოდნის აღმოჩენის ლოგიკურ პროცესს წარმოადგენს ანუ 
პროცესი მიმდინარეობს ზოგადიდან კონკრეტულისაკენ.  
12. ანალიზის მეთოდი – გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი მთლიანის, შემადგენელ 
ნაწილებად დაშლაში. ამით მარტივდება რთული პრობლემის შიგნით არსებული ცალკეული 
საკითხების დეტალური გაშუქება.  
13. სინთეზის მეთოდი – გულისხმობს ცალკეული საკითხების დაჯგუფებით ერთი მთლიანის 
შედგენას. ეს მეთოდი ხელს უწყობს პრობლემის, როგორც მთლიანის დანახვის უნარის განვითარებას.  
14. ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი. 



- 5 -     (სულ 30 გვ.) 

15. წერითი მუშაობის მეთოდი – რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის მოქმედებებს: ამონაწერებისა 
და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, რეფერატის ან ესეს 
შესრულება და სხვ.  
16. ლაბორატორიული მეთოდი – გულისხმობს შემდეგი სახის მოქმედებებს: ცდების დაყენება, 
ვიდეომასალის, დინამიკური ხასიათის მასალის ჩვენება და სხვ.  
17. პრაქტიკული მეთოდები – აერთიანებს სწავლების ყველა იმ ფორმას, რომელიც სტუდენტს 
პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს უყალიბებს. ამ შემთხვევაში სტუდენტი შეძენილი ცოდნის საფუძველზე 
დამოუკიდებლად ასრულებს ამა თუ იმ მოქმედებას, მაგალითად, საწარმოო და პედაგოგიური 
პრაქტიკა, საველე მუშაობა და სხვ.  
18. ახსნა-განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. პედაგოგს 
მასალის გადმოცემისას მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით განხილვაც ხდება 
მოცემული თემის ფარგლებში.  
19. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს პედაგოგისა და სტუდენტის აქტიურ 
ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული მასალის 
პრაქტიკული ინტერპრეტაცია.  
20. პროექტის შემუშავება და პრეზენტაცია – პროექტზე მუშაობისას სტუდენტი რეალური პრობლემის 
გადასაჭრელად იყენებს შეძენილ ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს. პროექტით სწავლება ამაღლებს 
სტუდენტთა მოტივაციასა და პასუხისმგებლობას. პროექტზე მუშაობა მოიცავს დაგეგმვის, კვლევის, 
პრაქტიკული აქტივობისა და შედეგების წარმოდგენის ეტაპებს არჩეული საკითხის შესაბამისად. 
პროექტი განხორციელებლად ჩაითვლება , თუ მისი შედეგები თვალსაჩინოდ და დამაჯერებლად , 
კორექტული ფორმით არის წარმოდგენილი. იგი შეიძლება შესრულდეს ინდივიდუალურად, 
წყვილებში ან ჯგუფურად; ასევე, ერთი საგნის ფარგლებში ან რამდენიმე საგნის ფარგლებში (საგანთა 
ინტეგრაცია); დასრულების შემდეგ პროექტი წარედგინება ფართო აუდიტორიას.  
21. ელექტრონული სწავლება (E-learning) – გულისხმობს სწავლებას ინტერნეტითა და მულტიმედიური 
საშუალებებით. იგი მოიცავს სწავლების პროცესის ყველა კომპონენტს (მიზნები, შინაარსი, მეთოდები, 
საშუალებები და სხვ.), რომელთა რეალიზება ხდება სპეციფიკური საშუალებებით. ელექტრონული 
სწავლება არის სამი სახის:  

• დასწრებული, როდესაც სწავლების პროცესი მიმდინარეობს პედაგოგისა და სტუდენტების 
საკონტაქტო საათების ფარგლებში, ხოლო სასწავლო მასალის გადაცემა ხორციელდება 
ელექტრონული კურსის საშუალებით;  

• დისტანციური სწავლება გულისხმობს სასწავლო პროცესის წარმართვას პროფესორის ფიზიკური 
დასწრების გარეშე. სასწავლო კურსი თავიდან ბოლომდე დისტანციურად, ელექტრონული 
ფორმატით მიმდინარობს;  

• ჰიბრიდული (დასწრებული/დისტანციური) - სწავლების ძირითადი ნაწილი მიმდინარეობს 
დისტანციურად, ხოლო მცირე ნაწილი ხორციელდება საკონტაქტო საათების ფარგლებში. 

 

სტუდენტის ცოდნის შეფასება 

შეფასება ხდება 100 ქულიანი სისტემით. 
დადებით შეფასებად ჩაითვლება:  

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

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

კვლევითი კომპონენტის შეფასების წესი მოცემულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე 
http://www.gtu.ge/study/scavleba/samag_Sefas.pdf 

 

დასაქმების სფერო 

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

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

კომპანიებში (ფირმები, კომერციული ბანკები, კორპორაციები, სადაზღვევო და საშუამავლო-
სადისტრიბუციო კომპანიები, საინვესტიციო ფონდები, საექსპორტო-საიმპორტო სააგენტოები და 
სხვა); 

• სამეცნიერო და ანალიტიკურ სტრუქტურებში; 
• სახელმწიფო და კერძო •უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესბულებებში; 
• საერთაშორისო ორგანიზაციებში; 
• ერთობლივ საწარმოებში; 
• მცირე და საშუალო ბიზნესში; 
• მრეწველობის სხვადასხვა დარგებში; 
• სატრანსპორტო–საექსპედიტორო სფეროში; 
• არასამთავრობო სექტორში; 
• საფინანსო-საბანკო სისტემაში; 
• აუდიტორულ ფირმებში; 
• საწარმოებისა და ორგანიზაციების საფინანსო და საბუღალტრო სამსახურებში; 
• საგადასახადო და საფინანსო კონტროლის განმახორციელებელ ორგანოებში; 
• ტურიზმის სამსახურში, სასტუმრო ინდუსტრიის ობიექტებში.  ტუროპერატორულ საწარმოებში. 

ტურისტულ სააგენტოებში. ტურიზმის პროფილის არასამთავრობო ორგანიზაციებში და ა.შ. 
 

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამები 

 
პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური და  მატერიალური რესურსი 

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

 
 
 
 
 

თანდართული სილაბუსების რაოდენობა:  180 
 
 
 
 
 

http://www.gtu.ge/quality/axali/shefasebisforma.pdf�
http://www.gtu.ge/study/scavleba/samag_Sefas.pdf�
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სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სქემა 
 

 

 

 

№ 

 

 

 

სასწავლო და სამეცნიერო 

კომპონენტები 

I წელი II წელი  

 

სულ, 

კრედიტები 

სე
მე

სტ
რ

ი 
I 

სე
მე

სტ
რ

ი 
II

 

სე
მე

სტ
რ

ი 
II

I 

სე
მე

სტ
რ

ი 
IV

 

  

 სასწავლო კომპონენტი:      

1  სასწავლო კურსები 30 25 20  75 

 კვლევითი კომპონენტი:      

2 სამაგისტრო კვლევის პროექტი 
/პროსპექტუსი  

 5   5 

3 თეორიული/ექსპერიმენტული 
კვლევა/კოლოქვიუმი  

  10  10 

4 სამაგისტრო ნაშრომის დასრულება და 
დაცვა 

   30 30 

ECTS 

კრედიტები 

სემესტრში 30 30 30 30 120 

კურსზე 60 60 120 

 

 

პროგრამის საგნობრივი დატვირთვა 

№ 

 

სასწავლო და სამეცნიერო 
კომპონენტები 

დაშვების წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 
საგნის 
კოდი 

I წელი 
II 

წელი 
სემესტრი 

I II III IV 

სავალდებულო საგნები  

1 
BSC0007-P 

 
ბიზნესკომუნიკაცია(ინგლისური, გერმანული, 
ფრანგული, რუსული)  

არ გააჩნია 
5    

2 TPT0007-LP თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური, 
გერმანული, ფრანგული, რუსული)  

არ გააჩნია  5   

3 MANAD07-LS მენეჯმენტი და ადმინისტრირება არ გააჩნია 5    

4 BPREN02-LS ბიზნეს-პროცესების ინჟინერინგი არ გააჩნია 5    
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№ 

 

სასწავლო და სამეცნიერო 
კომპონენტები 

დაშვების წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 
საგნის 
კოდი 

I წელი 
II 

წელი 
სემესტრი 

I II III IV 
5 FIIBP07-LS ფინანსური ინჟინერინგი ბიზნეს-პროცესების ინჟინერინგი  5   

სამაგისტრო თემატიკა   1. მენეჯმენტი. 

6 INMAN07-LS ინოვაციური  მენეჯმენტი მენეჯმენტი და ადმინისტრირება   5  

7 MNIAU07-LS მმართველობითი (შიდა) აუდიტი არ გააჩნია   5  

8 MARKM07-LS მარკეტინგ-მენეჯმენტი მენეჯმენტი და ადმინისტრირება  5   

9 INVMN07-LS საინვესტიციო მენეჯმენტი მენეჯმენტი და ადმინისტრირება  5   

10 QME0708-LS ხარისხის ეკონომიკა და მართვა არ გააჩნია 5    

11 STRMN07-LS სტრატეგიული მენეჯმენტი მენეჯმენტი და ადმინისტრირება  5   

12 INTMN07-LS საერთაშორისო მენეჯმენტი არ გააჩნია 5    

13 
ORM0707-LS ამოცანების დასმა და გადაწყვეტილებათა 

მიღების მოდელები 
არ გააჩნია 

  5  

14 DBM0008-LS მონაცემთა ბაზების მენეჯმენტი არ გააჩნია 5    

15 ECMET07-LP ეკონომეტრიკა არ გააჩნია   5  

                                                       სამაგისტრო თემატიკა   2. აუდიტი. 

16 FINRP07-LS ფინანსური ანგარიშგება არ გააჩნია 5    

17 TAX0107-LS საგადასახადო  პოლიტიკა არ გააჩნია   5  

18 
MNIAU07-LS 

მმართველობითი (შიდა) აუდიტი არ გააჩნია   5  

19 FINAN07-LP ფინანსური  ანალიზი არ გააჩნია  5   

20 AUFAC07-LS ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი არ გააჩნია  5   

21 MANEC07-LP ეკონომიკა მენეჯერთათვის არ გააჩნია 5    

22 
RISBP07-LS  

რისკოლოგია 
არ გააჩნია 

 5    

23 ECMET07-LP ეკონომეტრიკა არ გააჩნია   5  

24 CFIBP07-LS კორპორაციული ფინანსები არ გააჩნია  5   

25 
ITAUD07-LB აუდიტის კომპიუტერული 

საინფორმაციო სისტემები 
არ გააჩნია   5  

                                                  სამაგისტრო თემატიკა   3. ტურიზმი. 

26 
GCH0007-LS საქართველოს კულტურულ-

ისტორიული მემკვიდრეობა 
არ გააჩნია 5    

27 STRMN07-LS სტრატეგიული მენეჯმენტი მენეჯმენტი და ადმინისტრირება   5  

28 MCTOUR7-LS კულტურული ტურიზმის მენეჯმენტი არ გააჩნია 5    

29 
SIRT007-LS ტურიზმის სახელმწიფო და 

საერთაშორისო რეგულირება 
ტურიზმის ბიზნესი   5  

30 INTMN07-LS საინვესტიციო მენეჯმენტი  ტურიზმში  არ გააჩნია   5  



- 9 -     (სულ 30 გვ.) 

№ 

 

სასწავლო და სამეცნიერო 
კომპონენტები 

დაშვების წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 
საგნის 
კოდი 

I წელი 
II 

წელი 
სემესტრი 

I II III IV 
31 PUBRE 03 -LS PR-  საზოგადოებასთან ურთიერთობა არ გააჩნია  5   

32 GEOET07-LS საქართველოს ეთნოლოგია არ გააჩნია 5    

33 TUBUS07-LS ტურიზმის ბიზნესი მენეჯმენტი და ადმინისტრირება  5   

34 BRMEN07-LS ბრენდმენეჯმენტი მენეჯმენტი და ადმინისტრირება  5   

35 INTEC07-LS ინტერნეტ-ეკონომიკა არ გააჩნია   5  

                         სამაგისტრო თემატიკა   4. მცირე ბიზნესის მართვა   

36 QME0708-LS ხარისხის ეკონომიკა და მართვა არ გააჩნია 5    

37 MISYS07-LS საინფორმაციო სისტემების მენეჯმენტი არ გააჩნია 5    

38 MICBU07-LS მცირე  ბიზნესი არ გააჩნია   5  

39 
SMMMF07- LS სტრატეგიული  მენეჯმენტი   მცირე  და  

საშუალო  საწარმოებში 
არ გააჩნია   5  

40 
SRMAN07-LS 

 
მომსახურების მენეჯმენტი არ გააჩნია  5   

41 BRMEN07-LS ბრენდმენეჯმენტი მენეჯმენტი და ადმინისტრირება  5   

42 
DWCSM 08-LB მონაცემთა საცავები კორპორაციულ 

სისტემებში და მათი მენეჯმენტი 
არ გააჩნია  5   

43 ADM0007-LS ადმინისტრაციული მენეჯმენტი არ გააჩნია 5    

44 LOGIS07-LS ლოგისტიკა არ გააჩნია   5  

45 
GECOL07-LS 

 
ქართული საკორპორაციო სამართალი არ გააჩნია   5  

სამაგისტრო თემატიკა   5. პროექტების მენეჯმენტი.  

46 
PREOM07-LS პროექტის პროგრამული შეფასების 

მენეჯმენტი 
არ გააჩნია  5   

47 
INPFD07-LP კაპიტალდაბანდების პოლიტიკა და 

ფინანსური გადაწყვეტილებები 
არ გააჩნია   5  

48 
ININA07-LP ინვესტიციები და საინვესტიციო 

მიმზიდველობა 
არ გააჩნია   5  

49 ADM0007-LS ადმინისტრაციული მენეჯმენტი არ გააჩნია 5    

50 
 
PRMTC07-LP 

პროექტის მარკეტინგი, თეორია და 
სიტუაციები 

არ გააჩნია 5    

51 APPEC07-LP გამოყენებითი ეკონომიკა არ გააჩნია   5  

52 
OPRES07-LP 
 
 

ამოცანების დასმა და გადაწყვეტილებათა 
მიღების მეთოდები 

არ გააჩნია  5   

53 PRPIA07- LS პროექტირება და ინვესტიციების მოზიდვა არ გააჩნია 5    

54 
PREFA07- LS პროგრამული შეფასება - ფორმები და 

მიდგომები 
არ გააჩნია  5   

55  სამაგისტრო პრაქტიკა  არ გააჩნია   5  

სამაგისტრო თემატიკა   6. ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტი. 
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№ 

 

სასწავლო და სამეცნიერო 
კომპონენტები 

დაშვების წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 
საგნის 
კოდი 

I წელი 
II 

წელი 
სემესტრი 

I II III IV 
56 BUCOM07-LS ბიზნესში კომპიუტერული მოდელირება არ გააჩნია 5    

57 BUPMB07-LP ბიზნეს – პროექტის მენეჯმენტი არ გააჩნია  5   

58 DBM0007-LP მონაცემთა ბაზების მენეჯმენტი არ გააჩნია  5   

59 
ERP0007-LS 

 

საწარმოს რესურსების დაგეგმვის სისტემა 
ბიზნესში პროექტის მენეჯმენტი 5    

60 
BUADM07-LS 

 

ბიზნეს–ადმინისტრირება არ გააჩნია 
5    

61 CBG0007-LP საქმიანი  კომპიუტერული თამაშები არ გააჩნია  5   

62 
MISYS07-LS 
 

საინფორმაციო სისტემების მენეჯმენტი არ გააჩნია 
  5  

63 
BIS0007-LS ბიზნესის ინტელექტუალური სისტემები საწარმოს რესურსების დაგეგმვის 

სისტემა 
  5  

64 BCOMM07-LS ბიზნეს კომუნიკაციის მენეჯმენტი არ გააჩნია   5  

65  სამაგისტრო პრაქტიკა    5  

სამაგისტრო თემატიკა   7. საბანკო პროცესების მართვა. 

66 PFIBP07–LS  საჯარო ფინანსები არ გააჩნია 5    

67 
BAABP07–LS  საბანკო აუდიტი არ გააჩნია 

   5   

68 
FRBBP07-LP ფინანსური ანგარიშგება ბანკში არ გააჩნია 

  5   

69 
CFIBP07–LS  კორპორაციული ფინანსები არ გააჩნია 

  5   

70 
BBLBP07–LP საბანკო ბიზნეს ლოგისტიკა არ გააჩნია 

 5    

 71 
MMBBP07-LB საბანკო ბიზნეს–პროცესების მოდელირება და 

მართვა 
არ გააჩნია 

   5  

72 
RISBP07–LS რისკოლოგია არ გააჩნია 

 5    

73 BAMBP07-LS  საბანკო მენეჯმენტი კორპორაციული ფინანსები   5  

74  სამაგისტრო პრაქტიკა   არ გააჩნია   10  

სამაგისტრო თემატიკა   8. მარკეტინგი. 

75 ARN0007-LS მოლაპარაკების ხელოვნება არ გააჩნია  5   

76 INMAR07-LS ინტერნეტ-მარკეტინგი არ გააჩნია 5    

77 PUBRL07-LS საზოგადოებასთან ურთიერთობები არ გააჩნია     5  

78 SMG0007-LS გაყიდვების  მენეჯმენტი არ გააჩნია  5   

79 MARMG07-LS მარკეტინგ-მენეჯმენტი არ გააჩნია 5    

80 LOGIS07-LS ლოგისტიკა   არ გააჩნია  5   

81 
MISYS07-LS 
 

საინფორმაციო სისტემების მენეჯმენტი არ გააჩნია 
  5  
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№ 

 

სასწავლო და სამეცნიერო 
კომპონენტები 

დაშვების წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 
საგნის 
კოდი 

I წელი 
II 

წელი 
სემესტრი 

I II III IV 
82 QME0708-LS ხარისხის ეკონომიკა და მართვა არ გააჩნია   5  

83 
STSER08-LS სტანდარტიზაცია და სერტიფიკაცია  

მარკეტინგში 
არ გააჩნია 5    

84 
INMKG07-LS 

 

საერთაშორისო მარკეტინგი 
არ გააჩნია   5  

სამაგისტრო თემატიკა   9. ინოვაციური პროექტების მენეჯმენტი. 

85 
DEMET02-LP პროექტირების მეთოდები არ გააჩნია 

 5    

86 
METIN02-LS სამეწარმეო და ტექნოლოგიურ ინოვაციათა 

მენეჯმენტი 
არ გააჩნია 

  5   

87 
AUTGE02-LP აუტსორსინგი გლობალურ მეწარმეობაში არ გააჩნია 

   5  

88 
ENBUS02-LB ინჟინრული და სამეწარმეო პროექტების 

მენეჯმენტი 
არ გააჩნია 

 5    

89 
MPROR02-LB მოდელირების  და საპროექტო ოპერაციების 

კვლევის საფუძვლები 
არ გააჩნია 

 5    

90 MAINM02-LSP ინოვაციათა მარკეტინგის მენეჯმენტი არ გააჩნია 
   5  

91 INTPP02- LP ინტელექტუალური საკუთრება და მისი დაცვა არ გააჩნია 
   5  

92 
FANIA02-LB ინოვაციური საქმიანობის  ფინანსური 

ანალიზი 
არ გააჩნია 

   5  

93 
SQASS02-LP 

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემები არ გააჩნია 
  5   

94 PRPTR02-LS საპროექტო პერსონალის სწავლება არ გააჩნია 
  5   

სამაგისტრო თემატიკა   10. მშენებლობის მენეჯმენტი. 

95 
EARES01-LS უძრავი ქონების შეფასება და აუდიტი არ გააჩნია 

 5    

96 
PBUNC01-LS ფასწარმოქმნა მშენებლობაში, ინვესტიციები 

და საბანკო კრედიტი 
არ გააჩნია 

 5    

97 
ESOGE01-LS ეკონომიკური და სოციალური გეოგრაფია არ გააჩნია 

 5    

98 
TANIN01-LS ინვესტიციების თეორია და ანალიზი არ გააჩნია 

  5   

99 
BABPC01-LS 
 

სამშენებლო კომპლექსების საწარმოთაშორისო  
ბალანსები 

არ გააჩნია 
  5   

100 
FEBFP01-LS 
 

სახელმწიფო ბიუჯეტი და ფისკალური 
პოლიტიკა 

არ გააჩნია 
  5   

101 
MANBU01-LS მენეჯმენტი მშენებბლობაში (სპეც. კურსი) არ გააჩნია 

   5  

102 
BEFEC01-LS 

 

საგარეო-ეკონომიკური ურთიერთობები არ გააჩნია 
   5  

103 
BPBUI01-LS ბიზნეს-გეგმა მშენებლობაში არ გააჩნია 

   5  
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№ 

 

სასწავლო და სამეცნიერო 
კომპონენტები 

დაშვების წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 
საგნის 
კოდი 

I წელი 
II 

წელი 
სემესტრი 

I II III IV 

104 
ECMUR01-LS საქალაქო მეურნეობის ეკონომიკა და 

მენეჯმენტი 
არ გააჩნია 

   5  

სამაგისტრო თემატიკა   11. ტრანსპორტის მენეჯმენტი.  

105 
MAT0005-LS 

მენეჯმენტის მათემატიკური აპარატი 
არ გააჩნია 

 
5    

106 
MMT0005-LS 

მარკეტინგი სატრანსპორტო მენეჯმენტში 
არ გააჩნია 

 
5    

107 INTMN07-LS საერთაშორისო მენეჯმენტი არ გააჩნია 5    

108 
HRM0005-LS ადამიანური რესურსების სტრატეგიული 

მენეჯმენტი ტრანსპორტზე 
არ გააჩნია 

 
 5   

109 
PEA0005-LS 

 

პერსპექტიული ეკონომიკური ანალიზი 
ტრანსპორტზე 

არ გააჩნია 
 

 5   

110 
TFP0005-LS ტრანსპორტი და ფისკალური პოლიტიკა არ გააჩნია 

 
 5   

111 
MTP0005-LSC 
 

პროექტების მენეჯმენტი ტრანსპორტზე არ გააჩნია 
 

  5  

112 LOGIS07-LS ლოგისტიკა არ გააჩნია   5  

113 
RIM0005-LS რისკის და დაზღვევის მენეჯმენტი 

ტრანსპორტზე 
არ გააჩნია 

 
  5  

114 
DBP0005-LS ბიზნეს-გეგმის დამუშავება ტრანსპორტზე არ გააჩნია 

 
  5 

 

სამაგისტრო თემატიკა   12. მანქანათმშენებლობის მენეჯმენტი. 

115 
MAT0005-LS მენეჯმენტის მათემატიკური აპარატი არ გააჩნია 

 
5    

116 
MME0005-LS მარკეტინგის  მენეჯმენტი არ გააჩნია 

 
5    

117 INTMN07-LS საერთაშორისო მენეჯმენტი არ გააჩნია 5    

118 
HRM0005-LS ადამიანური რესურსების სტრატეგიული 

მენეჯმენტი მანქანათმშენებლობაში 
არ გააჩნია 

 
 5   

119 
PEAEN05-LS პერსპექტიული ეკონომიკური ანალიზი 

მანქანათმშენებლობაში 
არ გააჩნია 

 
 5   

120 TAX0107-LS საგადასახადო  პოლიტიკა არ გააჩნია  5   

121 
MPENG05-LS პროექტების მენეჯმენტი 

მანქანათმშენებლობაში 
არ გააჩნია 

 
  5  

122 LOGIS07-LS ლოგისტიკა არ გააჩნია   5  

123 
RIMEN05-LS რისკის და დაზღვევის მენეჯმენტი 

მანქანათმშენებლობაში 
არ გააჩნია 

 
  5  

124 
DBPEN05-LS 

 

ბიზნეს-გეგმის დამუშავება 
მანქანათმშენებლობაში 

არ გააჩნია 
 

  5  

სამაგისტრო თემატიკა   13. ქიმიური და კვების წარმოების მენეჯმენტი. 

125 
MAT0005-LS 

მენეჯმენტის მათემატიკური აპარატი 
არ გააჩნია 

 
5    
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№ 

 

სასწავლო და სამეცნიერო 
კომპონენტები 

დაშვების წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 
საგნის 
კოდი 

I წელი 
II 

წელი 
სემესტრი 

I II III IV 

126 
MMTCI05-LS მარკეტინგი ქიმიური და კვების წარმოების 

მენეჯმენტში 
არ გააჩნია 

 
5    

127 INTMN07-LS საერთაშორისო მენეჯმენტი არ გააჩნია 5    

128 
SHRCI05-LS  ადამიანური რესურსების სტრატეგიული 

მენეჯმენტი ქიმიურ და კვების წარმოების 
მენეჯმენტში 

არ გააჩნია 
 

 5  
 

129 
PEAFI05-LS პერსპექტიული ეკონომიკური ანალიზი 

ქიმიურ და კვების მრეწველობაში 
არ გააჩნია 

 
 5   

130 
FPCFI05-LS ფისკალური პოლიტიკა ქიმიურ და კვების 

წარმოებაში 
არ გააჩნია 

 
 5   

131 
PMCFI05-LSC პროექტების მენეჯმენტი ქიმიურ და  კვების 

მრეწველობაში 
არ გააჩნია 

 
  5  

132 
FCTFT04-LPC ქიმიური და კვების მრეწველობის  

ტექნოლოგიის საფუძვლები 
არ გააჩნია 

 
  5  

133 
CFTEQ04-LPB 
 

ქიმიური და კვების მრეწველობის 
ტექნოლოგიური მოწყობილობები 

არ გააჩნია 
 

  5  

134 
DBPCI05-LS ბიზნეს-გეგმის დამუშავება ქიმიურ და კვების 

მრეწველობაში 
არ გააჩნია 

 
  5  

სამაგისტრო თემატიკა   14. მეტალურგიული წარმოების  მენეჯმენტი 

135 INMAN 03 – L S ინოვაციების მენეჯმენტი არ გააჩნია 5    

136 STRMN07-LS სტრატეგიული მენეჯმენტი მენეჯმენტი და ადმინისტრირება   5   

137 APPEC 03 –L S გამოყენებითი ეკონომიკა არ გააჩნია 
  5   

138 HRMAN 03 – L S შრომითი რესურსების მართვა არ გააჩნია 
 5    

139 INMAN 03 – L S ინვესტიციების  მენეჯმენტი არ გააჩნია 
   5  

140 MARAF 03 –L S მარკეტინგული საქმიანობა დარგში მენეჯმენტი და ადმინისტრირება   5  

141 INBUS 03 – L S მეტალურგიული  წარმოების  მენეჯმენტი მენეჯმენტი და ადმინისტრირება   5  

142 INBUS 03 – L S   საერთაშორისო ბიზნესი მენეჯმენტი და ადმინისტრირება   5  

143 PUBRE 03 –L S PR-  საზოგადოებასთან ურთიერთობა არ გააჩნია 
 5    

144 LOGMA 03 – L S ლოგისტიკის  მენეჯმენტი მენეჯმენტი და ადმინისტრირება  5   

სამაგისტრო თემატიკა   15. სამთო საქმისა და გეოლოგიის მენეჯმენტი. 

145 INMAN 03 -LS ინოვაციების მენეჯმენტი არ გააჩნია 5    

146 STRMN07-LS სტრატეგიული მენეჯმენტი მენეჯმენტი და ადმინისტრირება  5   

147 APPEC 03 –L S გამოყენებითი ეკონომიკა არ გააჩნია  5   

148 HRMAN 03-LS შრომითი რესურსების მართვა მენეჯმენტი და ადმინისტრირება 5    

149 
TPLMG 03 – L S საგადასახადო პოლიტიკა და 

კანონმდებლობა სამთო საქმესა და 
გეოლოგიაში 

მენეჯმენტი და ადმინისტრირება 
  5  

150 MARAF 03 –L S მარკეტინგული საქმიანობა დარგში მენეჯმენტი და ადმინისტრირება 
   5  
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№ 

 

სასწავლო და სამეცნიერო 
კომპონენტები 

დაშვების წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 
საგნის 
კოდი 

I წელი 
II 

წელი 
სემესტრი 

I II III IV 

151 
ECMMR 03 – L S მინერალური რესურსების მენეჯმენტი მენეჯმენტი და ადმინისტრირება 

   5  

152 INBUS 03 – L S საერთაშორისო ბიზნესი მენეჯმენტი და ადმინისტრირება   5  

153 PUBRE 03 –L S PR-  საზოგადოებასთან ურთიერთობა არ გააჩნია 
 5    

154 LOGMA 03 – L S ლოგისტიკის  მენეჯმენტი მენეჯმენტი და ადმინისტრირება  5   

სამაგისტრო თემატიკა   16. ენერგეტიკის მენეჯმენტი. 

155 
EIPPI02-LB საინვესტიციო პროექტების მომზადება და 

განხორციელება ენერგეტიკაში 
არ გააჩნია 

 5    

156 
MOECS02-LS ორგანიზაციულ-ეკონომიკური 

სისტემების მართვა 
არ გააჩნია 

 
 5   

157 
PEDEV02-LS ენერგეტიკის განვითარების 

პროგნოზირება 
არ გააჩნია 

   5  

158 
EPTDT02-LP ელექტრული ენერგიის წარმოების, 

გადაცემის და განაწილების 
ტექნოლოგიები 

არ გააჩნია 
 5    

159 
PESOC02-LP 
 

ენერგეტიკა და საზოგადოება 
არ გააჩნია 

  5   

160 
EPPLD02-LP ენერგეტიკული წარმოების დაგეგმვა-

განვითარება 
არ გააჩნია 

   5  

161 
EOIES02-LP 

 
ტექნოლოგიური კომპლექსების 
ელექტრომომარაგების ეკონომიკურ-
ორგანიზაციული მხარეები 

არ გააჩნია 
   5  

162 
EAFRE02-LB ეკონომიკური და ფინანსური რისკები 

ენერგეტიკაში 
არ გააჩნია 

   5  

163 
EOPRM02-LP  ენერგეტიკული საწარმოო (ოპერაციული) 

მენეჯმენტი 
არ გააჩნია 

 
 5   

164 INMAN 03 -LS ინოვაციების მენეჯმენტი არ გააჩნია 5    

 
სამაგისტრო თემატიკა   17. ბიზნეს კომუნიკაციის მენეჯმენტი. 

 

№ 

 

საგანი დაშვების წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 

საგნის კოდი I 

წელი II წელი 

სემესტრი 

I II III IV 

165 
OCM 0007-P ზეპირი კომუნიკაცია 

(ინგლისური/გერმანული) 
არ გააჩნია 5    

166 CBG 0807-LP საქმიანი კომპიუტერული თამაშები არ გააჩნია 5    

167 PUBRE 03 -LS PR-  საზოგადოებასთან ურთიერთობა არ გააჩნია 5    

168 
WCM  0307-P წერითი კომუნიკაცია 

(ინგლისური/გერმანული) 
არ გააჩნია  5   

169 PMS 0107-LP პროექტების მართვის სისტემა არ გააჩნია  5   



- 15 -     (სულ 30 გვ.) 

№ 

 

სასწავლო და სამეცნიერო 
კომპონენტები 

დაშვების წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 
საგნის 
კოდი 

I წელი 
II 

წელი 
სემესტრი 

I II III IV 

170 STRMN07-LS სტრატეგიული მენეჯმენტი მენეჯმენტი და ადმინისტრირება  5   

171 
OBC  0407-P ზეპირი ბიზნესკომუნიკაცია 

(ინგლისური/გერმანული) 
ზეპირი კომუნიკაცია 

(ინგლისური/გერმანული)   5  

172 
WBC 0507-P საქმიანი მიმოწერა 

(ინგლისური/გერმანული) 
წერითი კომუნიკაცია 

(ინგლისური/გერმანული)   5  

173 
DBM 0207-LP მონაცემთა ბაზების მენეჯმენტი  საქმიანი კომპიუტერული 

თამაშები   5  

174 BINCM 07-LS ბიზნეს  ურთიერთობები არ გააჩნია   5  
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                  სწავლის შედეგების რუკა 

№ საგნის კოდი სასწავლო და სამეცნიერო კომპონენტები 

ზოგადი და დარგობრივი  
კომპეტენტურობები 

ცო
დ

ნა
 დ

ა 
გა

ცნ
ო

ბი
ერ

ებ
ა 

ცო
დ

ნი
ს 

პრ
აქ

ტ
იკ

აშ
ი 

გა
მო

ყე
ნე

ბი
ს 

უ
ნა

რ
ი 

დ
ას

კვ
ნი

ს 
 უ

ნა
რ

ი 

კო
მუ

ნი
კა

ცი
ის

 უ
ნა

რ
ი 

სწ
ავ

ლ
ის

 უ
ნა

რ
ი 

ღ
ირ

ებ
უ

ლ
ებ

ებ
ი 

1 
BSC0007-P 

 
ბიზნესკომუნიკაცია(ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, 
რუსული)  

x x  x  x 

2 TPT0007-LP თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური, გერმანული, 
ფრანგული, რუსული) 

x x  x   

3 MANAD07-LS მენეჯმენტი და ადმინისტრირება x x    x 
4 BPREN02-LS ბიზნეს-პროცესების ინჟინერინგი x x x    
5 FIIBP07-LS ფინანსური ინჟინერინგი x x x   x 

                                      სამაგისტრო თემატიკა   1. მენეჯმენტი 
6 INMAN07-LS ინოვაციური  მენეჯმენტი x x    x  
7 MNIAU07-LS მმართველობითი (შიდა) აუდიტი x x    x  
8 MARKM07-LS მარკეტინგ-მენეჯმენტი x x    x  
9 INVMN07-LS საინვესტიციო მენეჯმენტი x x x     

10 QME0708-LS ხარისხის ეკონომიკა და მართვა x x x     
11 STRMN07-LS სტრატეგიული მენეჯმენტი x x x     
12 INTMN07-LS საერთაშორისო მენეჯმენტი x x x     
13 ORM0707-LS ამოცანების დასმა და გადაწყვეტილებათა მიღების მოდელები x x x     
14 DBM0008-LS მონაცემთა ბაზების მენეჯმენტი x x x     
15 ECMET07-LP ეკონომეტრიკა x x x     
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                                სამაგისტრო თემატიკა   2. აუდიტი 
16 FINRP07-LS ფინანსური ანგარიშგება x x x    
17 TAX0107-LS საგადასახადო  პოლიტიკა x x x    
18 MNIAU07-LS მმართველობითი (შიდა) აუდიტი x x x    
19 FINAN07-LP ფინანსური  ანალიზი x x x    
20 AUFAC07-LS ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი x x x    
21 MANEC07-LP ეკონომიკა მენეჯერთათვის x x x    
22 RISBP07–LS რისკოლოგია x x x   x 
23 ECMET07-LP ეკონომეტრიკა x x x    
24 CFIBP07-LS კორპორაციული ფინანსები x x x   x 
25 ITAUD07-LB აუდიტის კომპიუტერული საინფორმაციო სისტემები x x x    

                                 
                    სამაგისტრო თემატიკა   3. ტურიზმი 

26 GCH0007-LS საქართველოს კულტურულ-ისტორიული მემკვიდრეობა x x x  x   
27 STRMN07-LS სტრატეგიული მენეჯმენტი x x x     
28 MCTOUR7-LS კულტურული ტურიზმის მენეჯმენტი x x  x x   
29 SIRT007-LS ტურიზმის სახელმწიფო და საერთაშორისო რეგულირება x x x x    
30 INTMN07-LS საინვესტიციო მენეჯმენტი ტურიზმში x x x     
31 PUBRE 03 -LS PR-  საზოგადოებასთან ურთიერთობა x x x x    
32 GEOET07-LS საქართველოს ეთნოლოგია x x   x x  
33 TUBUS07-LS ტურიზმის ბიზნესი x x x  x   
34 BRMEN07-LS ბრენდმენეჯმენტი x x   x   
35 INTEC07-LS ინტერნეტ-ეკონომიკა x x  x    

                         
        სამაგისტრო თემატიკა   4. მცირე ბიზნესის მართვა (გერმანული კომპონენტებით) 

36 QME0708-LS ხარისხის ეკონომიკა და მართვა x x x     
37 MISYS07-LS საინფორმაციო სისტემების მენეჯმენტი x x x     
38 MICBU07-LS მცირე  ბიზნესი x x x     
39 SMMMF07- LS სტრატეგიული  მენეჯმენტი   მცირე  და  საშუალო  საწარმოებში x x x  x   
40 SRMAN07-LS მომსახურების მენეჯმენტი x x   x   
41 BRMEN07-LS ბრენდმენეჯმენტი x x   x   
42 DWCSM 08-LB მონაცემთა საცავები კორპორაციულ სისტემებში და მათი x x  x    
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მენეჯმენტი 
43 ADM0007-LS ადმინისტრაციული მენეჯმენტი x x x     
44 LOGIS07-LS ლოგისტიკა x x x  x   
45 GECOL07-LS ქართული საკორპორაციო სამართალი x x   x   

                                 სამაგისტრო თემატიკა   5. პროექტების მენეჯმენტი 
46 PREOM07-LS პროექტის პროგრამული შეფასების მენეჯმენტი x x x  x   

47 
INPFD07-LP კაპიტალდაბანდების პოლიტიკა და ფინანსური 

გადაწყვეტილებები 
x x x   x  

48 ININA07-LP ინვესტიციები და საინვესტიციო მიმზიდველობა x x x  x   
49 BUSCA07-LS ბიზნესის კონკურენტუნარიანობა და ადმინისტრირება x  x   x  
50 PRMTC07-LP პროექტის მარკეტინგი, თეორია და სიტუაციები  x x x  x  
51 APPEC07-LP გამოყენებითი ეკონომიკა x x x  x   

52 
OPRES07-LP 
 

ამოცანების დასმა და გადაწყვეტილებათა მიღების მეთოდები x  x x x   

53 PRPIA07- LS პროექტირება და ინვესტიციების მოზიდვა  x  x x x  
54 PREFA07- LS პროგრამული შეფასება - ფორმები და მიდგომები  x  x x x  
55  სამაგისტრო პრაქტიკა        

                                 სამაგისტრო თემატიკა   6. ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტი 
56 BUCOM07-LS ბიზნესში კომპიუტერული მოდელირება x x x     
57 BUPMB07-LP ბიზნეს – პროექტის მენეჯმენტი x x x     
58 DBM0007-LP მონაცემთა ბაზების მენეჯმენტი x x x     
59 ERP0007-LS საწარმოს რესურსების დაგეგმვის სისტემა x x x     
60 BUADM07-LS ბიზნეს–ადმინისტრირება x x x     
61 CBG0007-LP საქმიანი  კომპიუტერული თამაშები x x x     
62 MISYS07-LS საინფორმაციო სისტემების მენეჯმენტი x x x     
63 BIS0007-LS ბიზნესის ინტელექტუალური სისტემები x x x     
64 BCOMM07-LS ბიზნეს კომუნიკაციის მენეჯმენტი x  x  x   
65  სამაგისტრო პრაქტიკა         

                                       სამაგისტრო თემატიკა   7. საბანკო პროცესების მართვა 
66 PFIBP07–LS  საჯარო ფინანსები x x x  x   
67 BAABP07–LS  საბანკო აუდიტი x x x   x  
68 FRBBP07-LP ფინანსური ანგარიშგება ბანკში x x x   x  
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69 CFIBP07–LS  კორპორაციული ფინანსები x x x   x  
70 BBLBP07–LP საბანკო ბიზნეს ლოგისტიკა x x x   x  
71 MMBBP07-LB საბანკო ბიზნეს–პროცესების მოდელირება და მართვა x x x   x  
72 RISBP07–LS რისკოლოგია x x x   x  
73 BAMBP07-LS  საბანკო მენეჯმენტი x x   x x  
74  სამაგისტრო პრაქტიკა  x x x    

                                     სამაგისტრო თემატიკა   8. მარკეტინგი 
75 ARN0007-LS მოლაპარაკების ხელოვნება x x  x  x  
76 INMAR07-LS ინტერნეტ-მარკეტინგი x x x x    
77 PUBRL07-LS საზოგადოებასთან ურთიერთობები x x x     
78 SMG0007-LS გაყიდვების  მენეჯმენტი x x x     
79 MARMG07-LS მარკეტინგ-მენეჯმენტი x x      
80 LOGIS07-LS ლოგისტიკა x x x     
81 MISYS07-LS საინფორმაციო სისტემების მენეჯმენტი x x x     
82 QME0708-LS ხარისხის ეკონომიკა და მართვა x x x     
83 STSER08-LS სტანდარტიზაცია და სერტიფიკაცია  მარკეტინგში x x x     
84 INMKG07-LS საერთაშორისო მარკეტინგი x x x     

                            
              სამაგისტრო თემატიკა   9. ინოვაციური პროექტების მენეჯმენტი 

85 DEMET02-LP პროექტირების მეთოდები x x    x  
86 METIN02-LS სამეწარმეო და ტექნოლოგიურ ინოვაციათა მენეჯმენტი x x   x   
87 AUTGE02-LP აუტსორსინგი გლობალურ მეწარმეობაში x x x  x   
88 ENBUS02-LB ინჟინრული და სამეწარმეო პროექტების მენეჯმენტი x x x x    
89 MPROR02-LB მოდელირება და საპროექტო ოპერაციების კვლევა x x x     
90 MAINM02-LSP ინოვაციათა მარკეტინგის მენეჯმენტი x  x x    
91 INTPP02- LP ინტელექტუალური საკუთრება და მისი დაცვა  x x x    
92 FANIA02-LB ინოვაციური საქმიანობის  ფინანსური ანალიზი  x x  x   
93 SQASS02-LP ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემები x x x     
94 PRPTR02-LS საპროექტო პერსონალის სწავლება x x   x   

                                       
                   სამაგისტრო თემატიკა   10. მშენებლობის მენეჯმენტი 

95 EARES01-LS უძრავი ქონების შეფასება და აუდიტი x x   x   
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96 
PBUNC01-LS ფასწარმოქმნა მშენებლობაში, ინვესტიციები და 

 საბანკო კრედიტი 
x x   x   

97 ESOGE01-LS ეკონომიკური და სოციალური გეოგრაფია x    x x  
98 TANIN01-LS ინვესტიციების თეორია და ანალიზი x x   x   

99 
BABPC01-LS 
 

სამშენებლო კომპლექსების საწარმოთაშორისო  ბალანსები  x x  x   

100 FEBFP01-LS სახელმწიფო ბიუჯეტი და ფისკალური პოლიტიკა  x x  x   
101 MANBU01-LS მენეჯმენტი მშენებბლობაში (სპეც. კურსი) x x   x   
102 BEFEC01-LS საგარეო-ეკონომიკური ურთიერთობები x x   x   
103 BPBUI01-LS ბიზნეს-გეგმა მშენებლობაში   x  x x  
104 ECMUR01-LS საქალაქო მეურნეობის ეკონომიკა და მენეჯმენტი x x   x   

                              სამაგისტრო თემატიკა   11. ტრანსპორტის მენეჯმენტი 
105 MAT0005-LS მენეჯმენტის მათემატიკური აპარატი x x   x   
106 MMT0005-LS მარკეტინგი სატრანსპორტო მენეჯმენტში x x    x  
107 INTMN07-LS საერთაშორისო მენეჯმენტი x x x     

108 
HRM0005-LS ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მენეჯმენტი 

ტრანსპორტზე 
x x    x  

109 PEA0005-LS პერსპექტიული ეკონომიკური ანალიზი ტრანსპორტზე x x x     
110 TFP0005-LS ტრანსპორტი და ფისკალური პოლიტიკა x       
111 MTP0005-LSC პროექტების მენეჯმენტი ტრანსპორტზე x x    x  
112 LOGIS07-LS ლოგისტიკა x x x  x   
113 RIM0005-LS რისკის და დაზღვევის მენეჯმენტი ტრანსპორტზე x x x     
114 DBP0005-LS ბიზნეს-გეგმის დამუშავება ტრანსპორტზე x x    x  

                               
             სამაგისტრო თემატიკა   12. მანქანათმშენებლობის მენეჯმენტი 

115 MAT0005-LS მენეჯმენტის მათემატიკური აპარატი x x   x   
116 MME0005-LS მარკეტინგის  მენეჯმენტი x x    x  
117 INTMN07-LS საერთაშორისო მენეჯმენტი x x x     

118 
HRM0005-LS ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მენეჯმენტი 

მანქანათმშენებლობაში 
x x    x  

119 PEAEN05-LS პერსპექტიული ეკონომიკური ანალიზი მანქანათმშენებლობაში x x x     

120 
TAX0107-LS 

საგადასახადო  პოლიტიკა x x x    
 

 

121 MPENG05-LS პროექტების მენეჯმენტი მანქანათმშენებლობაში x x    x  
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122 LOGIS07-LS ლოგისტიკა x x x  x   
123 RIMEN05-LS რისკის და დაზღვევის მენეჯმენტი მანქანათმშენებლობაში x x    x  
124 DBPEN05-LS ბიზნეს-გეგმის დამუშავება მანქანათმშენებლობაში x x    x  

                              სამაგისტრო თემატიკა   13. ქიმიური და კვების წარმოების მენეჯმენტი 
125 MAT0005-LS მენეჯმენტის მათემატიკური აპარატი x x   x   
126 MMTCI05-LS მარკეტინგი ქიმიური და კვების წარმოების მენეჯმენტში x x    x  
127 INTMN07-LS საერთაშორისო მენეჯმენტი x x x     

128 
SHRCI05-LS  ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მენეჯმენტი ქიმიურ 

და კვების წარმოების მენეჯმენტში 
x x    x  

129 
PEAFI05-LS პერსპექტიული ეკონომიკური ანალიზი ქიმიურ და კვების 

მრეწველობაში 
x x    x  

130 FPCFI05-LS ფისკალური პოლიტიკა ქიმიურ და კვების წარმოებაში x x   x   
131 PMCFI05-LSC პროექტების მენეჯმენტი ქიმიურ და  კვების მრეწველობაში x x    x  
132 FCTFT04-LPC ქიმიური და კვების მრეწველობის  ტექნოლოგიის საფუძვლები x x   x   

133 
CFTEQ04-LPB 
 

ქიმიური და კვების მრეწველობის ტექნოლოგიური 
მოწყობილობები 

 x   x   

134 DBPCI05-LS ბიზნეს-გეგმის დამუშავება ქიმიურ და კვების მრეწველობაში x x      
                                
                               სამაგისტრო თემატიკა   14. მეტალურგიული წარმოების  მენეჯმენტი 

135 INMAN 03 – L S ინოვაციების მენეჯმენტი x x x     
136 STRMN07-LS სტრატეგიული მენეჯმენტი x x x     
137 APPEC 03 –L S გამოყენებითი ეკონომიკა x x  x x   
138 HRMAN 03 – L S შრომითი რესურსების მართვა x x x x    

139 INMAN 03 – L S ინვესტიციების  მენეჯმენტი x x x     
140 MARAF 03 –L S მარკეტინგული საქმიანობა დარგში x x x     
141 INBUS 03 – L S მეტალურგიული  წარმოების  მენეჯმენტი x x x x    
142 INBUS 03 – L S   საერთაშორისო ბიზნესი x x x     
143 PUBRE 03 –L S PR-  საზოგადოებასთან ურთიერთობა x x x x    
144 LOGMA 03 – L S ლოგისტიკის  მენეჯმენტი x x x x    

                                სამაგისტრო თემატიკა   15. სამთო საქმისა და გეოლოგიის მენეჯმენტი 
145 INMAN 03 -LS ინოვაციების მენეჯმენტი x x x     
146 STRMN07-LS სტრატეგიული მენეჯმენტი x x x     
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147 APPEC 03 –L S გამოყენებითი ეკონომიკა x x  x x   
148 HRMAN 03-LS შრომითი რესურსების მართვა x x x x    

149 
TPLMG 03 – L S საგადასახადო პოლიტიკა და კანონმდებლობა სამთო საქმესა და 

გეოლოგიაში 
x x x  x   

150 MARAF 03 –L S მარკეტინგული საქმიანობა დარგში x x x     
151  ECMMR 03 – L S მინერალური რესურსების მენეჯმენტი x x x     
152 INBUS 03 – L S   საერთაშორისო ბიზნესი x x x     
153 PUBRE 03 –L S PR-  საზოგადოებასთან ურთიერთობა x x x x    
154 LOGMA 03 – L S ლოგისტიკის  მენეჯმენტი x x x x    

                               სამაგისტრო თემატიკა   16. ენერგეტიკის მენეჯმენტი 

155 
EIPPI02-LB საინვესტიციო პროექტების მომზადება და განხორციელება 

ენერგეტიკაში 
x x x     

156 MOECS02-LS ორგანიზაციულ-ეკონომიკური სისტემების მართვა x x x     
157 PEDEV02-LS ენერგეტიკის განვითარების პროგნოზირება x x x     

158 
EPTDT02-LP ელექტრული ენერგიის წარმოების, გადაცემის და განაწილების 

ტექნოლოგიები 
x x x   x  

159 
PESOC02-LP 
 

ენერგეტიკა და საზოგადოება x x x     

160 EPPLD02-LP ენერგეტიკული წარმოების დაგეგმვა-განვითარება x x x     

161 
EOIES02-LP 

 
ტექნოლოგიური კომპლექსების ელექტრომომარაგების 
ეკონომიკურ-ორგანიზაციული მხარეები 

x x x     

162 EAFRE02-LB ეკონომიკური და ფინანსური რისკები ენერგეტიკაში x x x     
163 EOPRM02-LP  ენერგეტიკული საწარმოო (ოპერაციული) მენეჯმენტი x x x     
164 INMAN 03 -LS ინოვაციების მენეჯმენტი x x x     

                       
                                                                   სამაგისტრო თემატიკა   17. ბიზნესკომუნიკაციის  თემატიკა 

165 OCM 0007-P ზეპირი კომუნიკაცია (ინგლისური/გერმანული) x x  x x  

166 CBG 0807-LP საქმიანი კომპიუტერული თამაშები x x  x x  

167 PUBRE 03 -LS PR-  საზოგადოებასთან ურთიერთობა x x x x   

168 WCM  0307-P წერითი კომუნიკაცია (ინგლისური/გერმანული) x x  x x  

169 PMS 0107-LP პროექტების მართვის სისტემა x x x    

170 STRMN07-LS სტრატეგიული მენეჯმენტი x x x    



- 23 -     (სულ 30 გვ.) 

171 OBC  0407-P ზეპირი ბიზნესკომუნიკაცია 
(ინგლისური/გერმანული) 

x x  x  x 

172 
WBC 0507-P საქმიანი მიმოწერა 

(ინგლისური/გერმანული) 
x x  x  x 

173 DBM 0207-LP მონაცემთა ბაზების მენეჯმენტი  x x    x 

174 BINCM 07-LS ბიზნეს  ურთიერთობები x x  x  x 
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1 
BSC0007-P 

 
ბიზნესკომუნიკაცია(ინგლისური, 
გერმანული, ფრანგული, რუსული)  5/135   45    90 

2 
TPT0007-LP თარგმანის თეორია და პრაქტიკა 

(ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, 
რუსული) 

5/135 30 15     90 

3 MANAD07-LS მენეჯმენტი  და ადმინისტრირება 5/135 30 15     90 

4 BPREN02-LS ბიზნეს-პროცესების ინჟინერინგი 5/135 30   30   75 

5 FIIBP07-LS ფინანსური ინჟინერინგი 5/135 15 30     90 

სამაგისტრო თემატიკა   1. მენეჯმენტი 

6 INMN07-LS  ინოვაციური  მენეჯმენტი 5/135 30 15     90 

7 MNIAU07-LS   მმართველობითი (შიდა) აუდიტი 5/135 30 15     90 

8 MARKM07-LS მარკეტინგ-მენეჯმენტი 5/135 30 15     90 

9 INVMN07-LS საინვესტიციო მენეჯმენტი 5/135 30 15     90 

10 QME0708-LS ხარისხის ეკონომიკა და მართვა 5/135 15 30     90 

11 STRMN07-LS სტრატეგიული მენეჯმენტი 5/135 30 15     90 
12 INTMN07-LS საერთაშორისო მენეჯმენტი 5/135 30 15     90 

13 
ORM0707-LS ამოცანების დასმა და გადაწყვეტილებათა 

მიღების მოდელები 5/135 30 15     90 

14 DBM0008-LS მონაცემთა ბაზების მენეჯმენტი 5/135 15 15     90 

15 ECMET07-LP ეკონომეტრიკა 5/135 15  30    90 

სამაგისტრო თემატიკა   2. აუდიტი 

16 FINRP07-LS ფინანსური ანგარიშგება 5/135 30 15     90 

17 TAX0107-LS საგადასახადო  პოლიტიკა 5/135 15 30     90 

18 MNIAU07-LS მმართველობითი (შიდა) აუდიტი 5/135 30 15     90 

19 FINAN07-LP ფინანსური  ანალიზი 5/135 15  30    90 

20 AUFAC07-LS ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი 5/135 15 30     90 

21 MANEC07-LP ეკონომიკა მენეჯერთათვის 5/135 30 15     90 

22 RISBP07–LS რისკოლოგია 5/135 15 30     90 

23 ECMET07-LP ეკონომეტრიკა 5/135 15  30    v 
24 CFIBP07-LS კორპორაციული ფინანსები 5/135 15 30     90 

25 
ITAUD07-LB აუდიტის კომპიუტერული 

საინფორმაციო სისტემები 5/135 15   30   90 

სამაგისტრო თემატიკა   3. ტურიზმი 

26 
QME0708-LS საქართველოს კულტურულ-ისტორიული 

მემკვიდრეობა 5/135 30 15     90 

27 MISYS07-LS სტრატეგიული მენეჯმენტი 5/135 30 15     90 
28 MICBU07-LS კულტურული ტურიზმის მენეჯმენტი 5/135 30 15     90 

29 
SMMMF07- LS ტურიზმის სახელმწიფო და 

საერთაშორისო რეგულირება 5/135 30 15     90 
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30 SRMAN07-LS საინვესტიციო მენეჯმენტი ტურიზმში 5/135 30 15     90 

31 BRMEN07-LS PR-  საზოგადოებასთან ურთიერთობა 5/135 30 15     90 
32 DWCSM 08-LB საქართველოს ეთნოლოგია 5/135 30 15     90 
33 ADM0007-LS ტურიზმის ბიზნესი 5/135 30 15     90 
34 LOGIS07-LS ბრენდმენეჯმენტი 5/135 30 15     90 

35 INTEC07-LS ინტერნეტ-ეკონომიკა 5/135 30 15     90 

სამაგისტრო თემატიკა   4. მცირე ბიზნესის მართვა (გერმანული კომპონენტებით) 

36 QME0708-LS ხარისხის ეკონომიკა და მართვა 5/135 15 30     90 
37 MISYS07-LS საინფორმაციო სისტემების მენეჯმენტი 5/135 15 30     90 
38 MICBU07-LS მცირე  ბიზნესი 5/135 30 15     90 

39 
SMMMF07- LS სტრატეგიული  მენეჯმენტი   მცირე  და  

საშუალო  საწარმოებში 5/135 30 15     90 

40 SRMAN07-LS მომსახურების მენეჯმენტი 5/135 30 15     90 

41 BRMEN07-LS ბრენდმენეჯმენტი 5/135 30 15     90 

42 
DWCSM 08-LB მონაცემთა საცავები კორპორაციულ 

სისტემებში და მათი მენეჯმენტი 5/135 15   30   90 

43 ADM0007-LS ადმინისტრაციული მენეჯმენტი 5/135 30 15     90 
44 LOGIS07-LS ლოგისტიკა 5/135 30 15     90 

45 GECOL07-LS ქართული საკორპორაციო სამართალი 5/135 30 15     90 

სამაგისტრო თემატიკა   5. პროექტების მენეჯმენტი 

46 
PREOM07-LS პროექტის პროგრამული შეფასების 

მენეჯმენტი 5/135 30 15     90 

47 
INPFD07-LP კაპიტალდაბანდების პოლიტიკა და 

ფინანსური გადაწყვეტილებები 5/135 30  15    90 

48 
ININA07-LP ინვესტიციები და საინვესტიციო 

მიმზიდველობა 5/135 30  15    90 

49 
BUSCA07-LS ბიზნესის კონკურენტუნარიანობა და 

ადმინისტრირება 5/135 30 15     90 

50 
PRMTC07-LP პროექტის მარკეტინგი, თეორია და 

სიტუაციები 5/135 30  15    90 

51 APPEC07-LP გამოყენებითი ეკონომიკა 5/135 30  15    90 

52 
OPRES07-LP 
 

ამოცანების დასმა და გადაწყვეტილებათა 
მიღების მეთოდები 5/135 30  15    90 

53 
PRPIA07- LS პროექტირება და ინვესტიციების 

მოზიდვა 5/135 30 15     90 

54 
PREFA07- LS პროგრამული შეფასება - ფორმები და 

მიდგომები 5/135 30 15     90 

55  სამაგისტრო პრაქტიკა 5/135     135   

სამაგისტრო თემატიკა   6. ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტი 

56 BUCOM07-LS ბიზნესში კომპიუტერული მოდელირება 5/135 15 30     90 
57 BUPMB07-LP ბიზნეს – პროექტის მენეჯმენტი 5/135 15  30    90 
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58 DBM0007-LP მონაცემთა ბაზების მენეჯმენტი 5/135 30  15    90 

59 ERP0007-LS საწარმოს რესურსების დაგეგმვის სისტემა 5/135 30 15     90 

60 BUADM07-LS ბიზნეს–ადმინისტრირება 5/135 30 15     90 

61 CBG0007-LP საქმიანი  კომპიუტერული თამაშები 5/135 15  30    90 
62 MISYS07-LS საინფორმაციო სისტემების მენეჯმენტი 5/135 15 30     90 
63 BIS0007-LS ბიზნესის ინტელექტუალური სისტემები 5/135 15 30     90 

64 BCOMM07-LS ბიზნეს კომუნიკაციის მენეჯმენტი 5/135 15 30     90 

65  სამაგისტრო პრაქტიკა 5/135     135   

სამაგისტრო თემატიკა   7. საბანკო პროცესების მართვა 

66 PFIBP07–LS საჯარო ფინანსები 5/135 15 30     90 
67 BAABP07–LS  საბანკო აუდიტი 5/135 15 30     90 
68 FRBBP07-LP ფინანსური ანგარიშგება ბანკში 5/135 15  30    90 
69 CFIBP07–LS  კორპორაციული ფინანსები 5/135 15 30     90 
70 BBLBP07–LP საბანკო ბიზნეს ლოგისტიკა 5/135 15  30    90 

71 
MMBBP07-LB საბანკო ბიზნეს–პროცესების 

მოდელირება და მართვა 5/135 15   30   90 

72 RISBP07–LS რისკოლოგია 5/135 15 30     90 
73 BAMBP07-LS  საბანკო მენეჯმენტი 5/135 15 30     90 

74  სამაგისტრო პრაქტიკა 10/270     270   

სამაგისტრო თემატიკა   8. მარკეტინგი 

75 ARN0007-LS მოლაპარაკების ხელოვნება 5/135 30 15     90 
76 INMAR07-LS ინტერნეტ-მარკეტინგი 5/135 30 15     90 
77 PUBRL07-LS საზოგადოებასთან ურთიერთობები 5/135 15 30     90 

78 
SMG0007-LS 

გაყიდვების  მენეჯმენტი 5/135 15 15     
10
5 

79 MARMG07-LS მარკეტინგ-მენეჯმენტი 5/135 30 15     90 
80 LOGIS07-LS ლოგისტიკა 5/135 30 15     90 

81 MISYS07-LS საინფორმაციო სისტემების მენეჯმენტი 5/135 15 30     90 
82 QME0708-LS ხარისხის ეკონომიკა და მართვა 5/135 15 30     90 

83 
STSER08-LS სტანდარტიზაცია და სერტიფიკაცია  

მარკეტინგში 5/135 15 30     90 

84 INMKG07-LS საერთაშორისო მარკეტინგი 5/135 30 15     90 

სამაგისტრო თემატიკა   9. ინოვაციური პროექტების მენეჯმენტი 

85 DEMET02-LP პროექტირების მეთოდები 5/135 30  15    90 

86 
METIN02-LS სამეწარმეო და ტექნოლოგიურ 

ინოვაციათა მენეჯმენტი 5/135 30 15     90 

87 AUTGE02-LP აუტსორსინგი გლობალურ მეწარმეობაში 5/135 15 30    15 75 

88 
ENBUS02-LB ინჟინრული და სამეწარმეო პროექტების 

მენეჯმენტი 5/135 30   15   90 
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89 
MPROR02-LB მოდელირება და საპროექტო 

ოპერაციების კვლევა 
5/135 30   15   90 

90 MAINM02-LSP ინოვაციათა მარკეტინგის მენეჯმენტიv 5/135 15 15 15    90 

91 
INTPP02- LP ინტელექტუალური საკუთრება და მისი 

დაცვა 5/135 30 15     90 

92 
FANIA02-LB ინოვაციური საქმიანობის  ფინანსური 

ანალიზი 5/135 15   30   90 

93 SQASS02-LP ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემები 5/135 30  30    75 

94 PRPTR02-LS საპროექტო პერსონალის სწავლება 5/135 30 15     90 

სამაგისტრო თემატიკა   10. მშენებლობის მენეჯმენტი 

95 EARES01-LS უძრავი ქონების შეფასება და აუდიტი 5/135 30 15     90 

96 
PBUNC01-LS ფასწარმოქმნა მშენებლობაში, 

ინვესტიციები და საბანკო კრედიტი 5/135 30 15     90 

97 ESOGE01-LS ეკონომიკური და სოციალური გეოგრაფია 5/135 30 15     90 
98 TANIN01-LS ინვესტიციების თეორია და ანალიზი 5/135 30 15     90 

99 
BABPC01-LS 
 

სამშენებლო კომპლექსების 
საწარმოთაშორისო  ბალანსები 5/135 30 15     90 

100 
FEBFP01-LS სახელმწიფო ბიუჯეტი და ფისკალური 

პოლიტიკა 5/135 30 15     90 

101 
MANBU01-LS მენეჯმენტი მშენებბლობაში (სპეც. 

კურსი) 5/135 30 15     90 

102 BEFEC01-LS საგარეო-ეკონომიკური ურთიერთობები 5/135 30 15     90 

103 BPBUI01-LS ბიზნეს-გეგმა მშენებლობაში 5/135 30 15     90 

104 
ECMUR01-LS საქალაქო მეურნეობის ეკონომიკა და 

მენეჯმენტი 5/135 30 15     90 

სამაგისტრო თემატიკა   11. ტრანსპორტის მენეჯმენტი 

105 MAT0005-LS მენეჯმენტის მათემატიკური აპარატი 5/135 15 30     90 
106 MMT0005-LS მარკეტინგი სატრანსპორტო მენეჯმენტში 5/135 15 30     90 
107 INTMN07-LS საერთაშორისო მენეჯმენტი 5/135 30 15     90 

108 
HRM0005-LS ადამიანური რესურსების სტრატეგიული 

მენეჯმენტი ტრანსპორტზე 5/135 15 30     90 

109 
PEA0005-LS პერსპექტიული ეკონომიკური ანალიზი 

ტრანსპორტზე 5/135 15 30     90 

110 TFP0005-LS ტრანსპორტი და ფისკალური პოლიტიკა 5/135 15 30     90 
111 MTP0005-LSC პროექტების მენეჯმენტი ტრანსპორტზე 5/135 15 15    15 90 

112 LOGIS07-LS ლოგისტიკა 5/135 30 15     90 

113 
RIM0005-LS რისკის და დაზღვევის მენეჯმენტი 

ტრანსპორტზე 5/135 15 30     90 

114 
DBP0005-LS ბიზნეს-გეგმის დამუშავება 

ტრანსპორტზე 5/135 15 30     90 

სამაგისტრო თემატიკა   12. მანქანათმშენებლობის მენეჯმენტი 
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115 MAT0005-LS მენეჯმენტის მათემატიკური აპარატი 5/135 15 30     90 
116 MME0005-LS მარკეტინგის  მენეჯმენტი 5/135 15 30     90 
117 INTMN07-LS საერთაშორისო მენეჯმენტი 5/135 30 15     90 

118 
HRM0005-LS ადამიანური რესურსების სტრატეგიული 

მენეჯმენტი მანქანათმშენებლობაში 5/135 15 30     90 

119 
PEAEN05-LS პერსპექტიული ეკონომიკური ანალიზი 

მანქანათმშენებლობაში 5/135 15 30     90 

120 TAX0107-LS საგადასახადო  პოლიტიკა 5/135 15 30     90 

121 
MPENG05-LS პროექტების მენეჯმენტი 

მანქანათმშენებლობაში 5/135 15 15    15 90 

122 LOGIS07-LS ლოგისტიკა 5/135 30 15     90 

123 
RIMEN05-LS რისკის და დაზღვევის მენეჯმენტი 

მანქანათმშენებლობაში 5/135 15 30     90 

124 
DBPEN05-LS ბიზნეს-გეგმის დამუშავება 

მანქანათმშენებლობაში 5/135 15 30     90 

სამაგისტრო თემატიკა 13. ქიმიური და კვების წარმოების მენეჯმენტი 

125 MAT0005-LS მენეჯმენტის მათემატიკური აპარატი 5/135 15 30     90 

126 
MMTCI05-LS მარკეტინგი ქიმიური და კვების 

წარმოების მენეჯმენტში 5/135 15 30     90 

127 INTMN07-LS საერთაშორისო მენეჯმენტი 5/135 30 15     90 

128 
SHRCI05-LS  ადამიანური რესურსების სტრატეგიული 

მენეჯმენტი ქიმიურ და კვების წარმოების 
მენეჯმენტში 

5/135 15 30     90 

129 
PEAFI05-LS პერსპექტიული ეკონომიკური ანალიზი 

ქიმიურ და კვების მრეწველობაში 5/135 15 30     90 

130 
FPCFI05-LS ფისკალური პოლიტიკა ქიმიურ და 

კვების წარმოებაში 5/135 15 30     90 

131 
PMCFI05-LSC პროექტების მენეჯმენტი ქიმიურ და  

კვების მრეწველობაში 5/135 15 15    15 90 

132 
FCTFT04-LPC ქიმიური და კვების მრეწველობის  

ტექნოლოგიის საფუძვლები 5/135 15  15   15 90 

133 
CFTEQ04-LPB 
 

ქიმიური და კვების მრეწველობის 
ტექნოლოგიური მოწყობილობები 5/135 15  15   15 90 

134 
DBPCI05-LS ბიზნეს-გეგმის დამუშავება ქიმიურ და 

კვების მრეწველობაში 5/135 15 30     90 

სამაგისტრო თემატიკა 14. მეტალურგიული წარმოების  მენეჯმენტი 

135 INMAN 03 – L S ინოვაციების მენეჯმენტი 5/135 30 15     90 

136 STRMN07-LS სტრატეგიული მენეჯმენტი 5/135 30 15     90 
137 APPEC 03 –L S გამოყენებითი ეკონომიკა 5/135 30 15     90 
138 HRMAN 03 – L S შრომითი რესურსების მართვა 5/135 30 15     90 

139 INMAN 03 – L S ინვესტიციების  მენეჯმენტი 5/135 30 15     90 
140 MARAF 03 –L S მარკეტინგული საქმიანობა დარგში 5/135 30 15     90 
141 INBUS 03 – L S მეტალურგიული  წარმოების  მენეჯმენტი 5/135 30 15     90 
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142 INBUS 03 – L S   საერთაშორისო ბიზნესი 5/135 30 15     90 
143 PUBRE 03 –L S PR-  საზოგადოებასთან ურთიერთობა 5/135 30 15     90 

144 
LOGMA 03 – L S 

ლოგისტიკის  მენეჯმენტი 5/135 15 15     
10
5 

სამაგისტრო თემატიკა   15. სამთო საქმისა და გეოლოგიის მენეჯმენტი 

145 INMAN 03 -LS ინოვაციების მენეჯმენტი 5/135 30 15     90 

146 STRMN07-LS სტრატეგიული მენეჯმენტი 5/135 30 15     90 
147 APPEC 03 –L S გამოყენებითი ეკონომიკა 5/135 30 15     90 
148 HRMAN 03-LS შრომითი რესურსების მართვა 5/135 30 15     90 

149 
TPLMG 03 – L S საგადასახადო პოლიტიკა და 

კანონმდებლობა სამთო საქმესა და 
გეოლოგიაში 

5/135 30 15     90 

150 MARAF 03 –L S მარკეტინგული საქმიანობა დარგში 5/135 30 15     90 
151  ECMMR 03 – L S მინერალური რესურსების მენეჯმენტი 5/135 30 15     90 
152 INBUS 03 – L S   საერთაშორისო ბიზნესი 5/135 30 15     90 
153 PUBRE 03 –L S PR-  საზოგადოებასთან ურთიერთობა 5/135 30 15     90 

154 
LOGMA 03 – L S 

ლოგისტიკის  მენეჯმენტი 5/135 15 15     
10
5 

სამაგისტრო თემატიკა   16. ენერგეტიკის მენეჯმენტი 

155 
EIPPI02-LB საინვესტიციო პროექტების მომზადება 

და განხორციელება ენერგეტიკაში 5/135 30   15   90 

156 
MOECS02-LS ორგანიზაციულ-ეკონომიკური 

სისტემების მართვა 5/135 15 15     10
5 

157 
PEDEV02-LS ენერგეტიკის განვითარების 

პროგნოზირება 5/135 15 15     10
5 

158 
EPTDT02-LP ელექტრული ენერგიის წარმოების, 

გადაცემის და განაწილების 
ტექნოლოგიები 

5/135 30  15    90 

159 
PESOC02-LP 
 

ენერგეტიკა და საზოგადოება 5/135 30  15    90 

160 
EPPLD02-LP ენერგეტიკული წარმოების დაგეგმვა-

განვითარება 5/135 30  15    90 

161 
EOIES02-LP 

 
ტექნოლოგიური კომპლექსების 
ელექტრომომარაგების ეკონომიკურ-
ორგანიზაციული მხარეები 

5/135 30  15    90 

162 
EAFRE02-LB ეკონომიკური და ფინანსური რისკები 

ენერგეტიკაში 5/135 30   15   90 

163 
EOPRM02-LP  ენერგეტიკული საწარმოო (ოპერაციული) 

მენეჯმენტი 5/135 30  15    90 

164 INMAN 03 -LS ინოვაციების მენეჯმენტი 5/135 30 15     90 

           

სამაგისტრო თემატიკა   17. ბიზნესკომუნიკაციის მენეჯმენტი 
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165 
OCM 0007-P 

ზეპირი კომუნიკაცია (ინგლისური/გერმანული) 
 

5/135 
    45     

90 

166 CBG 0807-LP საქმიანი კომპიუტერული თამაშები 5/135 15    30    90 

167 BRMEN07-LS PR-  საზოგადოებასთან ურთიერთობა 5/135 30 15     90 

168 
WCM  0307-P წერითი კომუნიკაცია 

(ინგლისური/გერმანული) 5/135     45    90 

169 PMS 0107-LP პროექტების მართვის სისტემა 5/135 15  30    90 

170 STRMN07-LS სტრატეგიული მენეჯმენტი 5/135 30 15     90 

171 
OBC  0407-P ზეპირი ბიზნესკომუნიკაცია 

(ინგლისური/გერმანული) 5/135   45    90 

172 
WBC 0507-P საქმიანი მიმოწერა 

(ინგლისური/გერმანული) 5/135   45    90 

173 DBM 0207-LP მონაცემთა ბაზების მენეჯმენტი 5/135 30  15    90 

174 BINCM 07-LS ბიზნეს  ურთიერთობები 5/135 30 15     90 
 

ყველა სამაგისტრო თემატიკისათვის 

175  კვლევითი კომპონენტი 15/405        

176 
 კვლევითი კომპონენტი,  

საკვალიფიკაციო  ნაშრომის დასრულება 
და დაცვა 

30/810       
 

 
 
პროგრამის ხელმძღვანელი                 რამაზ ოთინაშვილი 
 
ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის                 i 
სამსახურის უფროსი 
 

ფაკულტეტის დეკანი   რუსუდან ქუთათელაძე 
                      მიღებულია  
   მოდიფიცირებული სახით 
       ბიზნეს-ინჟინერინგის 
ფაკულტეტის  საბჭოს სხდომაზე 
         7  ივნისი, 2013  წელი 
ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე   რუსუდან ქუთათელაძე 
 

შეთანხმებულია 
სტუ–ს ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახურთან                                     გიორგი ძიძიგური 


