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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.

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

სწავლის შედეგები/კომპეტენტურებები (ზოგადი და დარგობრივი)
ცოდნა და გაცნობიერება
საჯარო მმართველობის სფეროსა და თანამედროვე სახელმწიფო ორგანოების სტრუქტურისა და ფუნქციების ცოდნა, მართვის თეორიებისა და პრინციპების აქტუალური საკითხების გაცნობიერება.
საჯარო მმართველობის თეორიული ასპექტების ათვისება, საჯარო მოხელის პრაქტიკული საქმიანობისათვის 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 ინსტრუქციების, 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 სტრატეგიული, პერსპექტიული და კალენდარული გეგმების პროექტების შემუშავება. მართვაში ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებისათვის მზადყოფნა.
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.
მშობლიურ და უცხოურ ენაზე კომუნიკაციის უნარი, სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის
ინფორმაციის მომზადება და ზეპირად გადაცემა ქართულ და უცხოურ ენებზე; პერსონალთან ურთიერთობის 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 გამოყენებისათვის საჭირო ცოდნა და კონკრეტულ ამოცანებთან მიმართებაში ცოდნის მუდმივი დახვეწა.
ღირებულებები
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საკაცობრიო ღირებულებების გააზრება, მათ დამკვიდრების პროცესში მონაწილეობა. საკუთარ ტავში
ისეთი თვისებების გამომუშავება, როგორიცაა შრომისმოყვარეობა, დისციპლინირებულობა, მაღალი
პასუხისმგებლობა და პროფესიონალიზმი.
ევროპული, დემოკრატიული საზოგადოებისათვის დამახასიათებელი ღირებულებების დამკვიდრებისაკენ სწრაფვა. პროფესიული ღირებულებების და ეთიკის განუხრელად დაცვა. ეთიკისა და მორალის
მიღებული ნორმების პატივისცემა და დაცვა. ადამიანის, როგორც უმნიშვნელოვანესი ღირებულების
პატივისცემა, ზრუნვა მის უფლებებზე და თავისუფლებებზე.

სწავლის შედეგების მიღწევის ფორმები და მეთოდები
ლექცია

სემინარი (ჯგუფში მუშაობა)

საკურსო სამუშაო/პროექტი

პრაქტიკული

ლაბორატორიული

პრაქტიკა

დამოუკიდებელი მუშაობა.

სწავლის შედეგების მიღწევის ფორმების და მეთოდების განმარტებები თან ერთვის საგანმანათლებლო
პროგრამას, აგრეთვე განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე

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

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა
შეფასება ხდება 100 ქულიანი სისტემით.
დადებით შეფასებად ჩაითვლება:
 (A) - ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;
 (B) - ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%;
 (C) - კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%;
 (D) - დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%;
 (E) - საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%;
უარყოფით შეფასებად ჩაითვლება:
 (FX ) - ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს
ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით
გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება.
 (F) - ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ
ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.
შეფასების ფორმები:
 ყოველკვირეული შუალედური შეფასება;
 შუალედური გამოცდა;
 დასკვნითი გამოცდა.
შეფასების მეთოდები:
 ტესტირება ღია საკითხებით;
 ტესტირება დახურული საკითხებით;
 წერითი გამოკითხვა საკითხებით.
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
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დასაქმების სფერო
საჯარო მმართველობის
პროგრამის კურსდამთავრებულები
დასაქმდებიან,
როგორც
არასაწარმოო, ისე საწარმოო სექტორში. მათ ეძლევათ ფართო ასპარეზი პრაქტიკული
საქმიანობისთვის:
- საჯარო მოხელის თანამდებობაზე საჯარო დაწესებულებასა და ორგანოში;
- ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში;
- ნებისმიერი
სამართლებრივი
ფორმის
ორგანიზაციაში
მენეჯმენტისა
და
ადმინისტრირების სხვადასხვა მიმართულებით;
- არასამთავრობო სექტორსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებში.

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები

პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური და მატერიალური რესურსი
პროგრამა უზრუნველყოფილია შესაბამისი ადამიანური და მატერიალური რესურსით. დამატებითი
ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ სილაბუსებში.

თანდართული სილაბუსების რაოდენობა: 81
საჯარო მმართველობის პროგრამაში არსებული მოკლე ციკლის საგნობრივი დატვირთვა
ECTS კრედიტი
№

საგნის
კოდი

საგანი

დაშვების წინაპირობა

I
წელი

II
წელი

სემესტრი
I
1
2
3

IPHIL07 - LS

ფილოსოფიის შესავალი

წინაპირობა არ გააჩნია

GEHAC07-LS

საქართველოს ისტორია და
კულტურა

წინაპირობა არ გააჩნია

WOC0007-LS

წერითი და ზეპირი
კომუნიკაციები

წინაპირობა არ გააჩნია

II

III

IV

5

5

5
5
5

არჩევითი
FLN1107-P
4
FLN1207-P
5

განისაზღვრება
კონკრეტული ენის
სილაბუსით
უცხოური (ინგლისური;
გერმანული; ფრანგული;
რუსული) ენა - 1

უცხოური (ინგლისური;
გერმანული; ფრანგული;
რუსული) ენა - 2

FLN1307-P

უცხოური (ინგლისური;
უცხოური (ინგლისური;
გერმანული; ფრანგული; რუსული) გერმანული; ფრანგული;
ენა - 3
რუსული) ენა - 2

FLN1407-P

უცხოური (ინგლისური;
გერმანული; ფრანგული;
რუსული) ენა - 4

ITEQ108-LB

ინფორმაციული ტექნოლოგიები-1

6

7
8

უცხოური (ინგლისური;
გერმანული; ფრანგული; რუსული)
ენა - 1

-4-

6

უცხოური (ინგლისური;
გერმანული; ფრანგული;
რუსული) ენა - 3
წინაპირობა არ გააჩნია

(სულ 18 გვ.)

4

6

ECTS კრედიტი
№

საგნის
კოდი

საგანი

დაშვების წინაპირობა

I
წელი

II
წელი

სემესტრი
I
9

ITEQ208-LB

10

ინფორმაციული
ტექნოლოგიები-1

ინფორმაციული ტექნოლოგიები -2

III

IV

4

წინაპირობა არ გააჩნია

საქართველოსა და
HPA0007-LS

II

საზღვარგარეთის საჯარო

4

მმართველობის ისტორია
11

BRE0007-LS

საქმიანი ურთიერთობები

წინაპირობა არ გააჩნია

12

PRIEC07-LS

ეკონომიკის პრინციპები

წინაპირობა არ გააჩნია

13

MICEC07-LS

მიკროეკონომიკა

NSSDE07-LS

მდგრადი განვითარების
ეროვნული სტრატეგია

14

5
5

ეკონომიკის პრინციპები
წინაპირობა არ გააჩნია

6
5

საფაკულტეტო არჩევითი საგნები
15.1 GAM0007-LS

კულტურა და თანამედროვეობა

15.2 POL0007-LS

პოლიტოლოგია

15.3 SOC0007-LS

სოციოლოგია

16
17

CKN0007-LS

ქვეყანათმცოდნეობა

PPA0007-LS

საჯარო მმართველობის

წინაპირობა არ გააჩნია

წინაპირობა არ გააჩნია

MACEC07-LS

მაკროეკონომიკა

19

DOCMA07-LS

დოკუმენტმცოდნეობა

წინაპირობა არ გააჩნია

20

UEM0001-LP

საქალაქო მეურნეობის მართვა

წინაპირობა არ გააჩნია

COL0007-LS

საქართველოს კონსტიტუციური

22
23

სოციალური მუშაობის

5
5
5

წინაპირობა არ გააჩნია

5

წინაპირობა არ გააჩნია

საფუძვლები
CSL0007-LS

6

მიკროეკონომიკა

სამართალი
BSW0007-LS

5

წინაპირობა არ გააჩნია

საფუძვლები

18

21

5

5

წინაპირობა არ გააჩნია

სამოხელეო სამართალი

4

არჩევითი საგნები
24.1
24.2

CMICT07-LP
LSMES03-LB

კომპიუტერული მოდელირება
მართვაში
შრომის დაცვა და საგანგებო
სიტუაციების მართვა

ინფორმაციული
ტექნოლოგიები-2
წინაპირობა არ გააჩნია

სემესტრში

30

წელიწადში

30

30

60

სულ

-5-

5

60
120

(სულ 18 გვ.)

30

მოდული I (მოცულობა არაუმეტეს 60 კრედიტისა): სახელმწიფო მართვა
(ხელმძღვანელი ასოცირებული პროფესორი ნუნუ ოვსიანიკოვა)
მოდულზე დაშვების წინაპირობა: მოკლე ციკლის არანაკლებ 90 კრედიტი, მათ შორის:
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2; საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი
№

საგნის კოდი

საგანი

დაშვების წინაპირობა

ECTS
კრედიტი

წინაპირობა არ გააჩნია

4

1

HRMAM07-LS ადამიანური რესურსების მართვა

2

BDM0007-LS

გადაწყვეტილებების მიღების
საფუძვლები

წინაპირობა არ გააჩნია

5

3

GEP0007-LS

გეოპოლიტიკა

წინაპირობა არ გააჩნია

5

4

ITIPA07-LB

საინფორმაციო ტექნოლოგიები
საჯარო მმართველობაში

ინფორმაციული
ტექნოლოგიები - 2

5

5

IPL0007-LS

საქართველოს
საკონსტიტუციო
სამართლი

5

6

ASOPA07-LSB

საჯარო მმართველობის
ავტომატიზებული სისტემები

წინაპირობა არ გააჩნია

6

7

PRM0007-LP

პროექტის მენეჯმენტი

წინაპირობა არ გააჩნია

4

8

PPL0007-LS

ლიდერობის პრაქტიკული
ფილოსოფია

წინაპირობა არ გააჩნია

5

9

BAL0007-LS

წინაპირობა არ გააჩნია

3

10

HUR 0007-LS

საქართველოს
საკონსტიტუციო
სამართლი

5

11

PSM0007-LS

სტრატეგიული მართვის
საფუძვლები

12

PAM0007-LS

ადმინისტრაციული მენეჯმენტის
საფუძვლები

წინაპირობა არ გააჩნია

4

13.1 ILOGI07-LS

შესავალი ლოგისტიკაში

წინაპირობა არ გააჩნია

4

13.2 EKM0007-LS

ცოდნის ეკონომიკა და მართვა

წინაპირობა არ გააჩნია

4

საერთაშორისო
სამართალი

საჯარო

ადმინისტრაციული სამართლის
საფუძვლები
ადამიანის ძირითადი უფლებები

წინაპირობა არ გააჩნია

სულ კრედიტი

5

60

მოდული II (მოცულობა არაუმეტეს 60 კრედიტისა): ორგანიზაციის მართვის საინფორმაციო
სისტემები (ხელმძღვანელი სრული პროფესორი ალექსანდრე ედიბერიძე)
მოდულზე დაშვების წინაპირობა: მოკლე ციკლის არანაკლებ 90 კრედიტი, მათ შორის:
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 .
№

საგნის კოდი

1 BOI0007-LB
2

CTP0007-LP

დაშვების წინაპირობა

ECTS
კრედიტი

ოპერაციათა კვლევა ბიზნესში

წინაპირობა არ გააჩნია

5

ზოგადი მართვის თეორიის
საფუძვლები

წინაპირობა არ გააჩნია

5

საგანი

-6-

(სულ 18 გვ.)

3

QWA0007-LB

4

WDS0007-LB

5 MIS0007-LS

ბიზნესში ონლაინ ოფისის გამოყენება

ინფორმაციული
ტექნოლოგიები - 2

4

ვებ–გვერდების კონსტრუირების
ავტომატიზებული სისტემები (CMS)

ინფორმაციული
ტექნოლოგიები - 2

4

საინფორმაციო სისტემების მენეჯმენტი

ინფორმაციული
ტექნოლოგიები - 2

5

პროგრამული პაკეტების
MATLAB/MAPLE გამოყენება ბიზნესში

ინფორმაციული
ტექნოლოგიები - 2

4

დაპროგრამების საფუძვლები

ინფორმაციული
ტექნოლოგიები - 2

6

6

PPB0007-LB

7

PBA0007-LB

8

BSN0007-LP

სოციალური ქსელების გამოყენება
ბიზნეს გარემოში

ინფორმაციული
ტექნოლოგიები - 2

4

9

ISU0007-LP

ინტერნეტ–სერვისების გამოყენება
ბიზნესში

ინფორმაციული
ტექნოლოგიები - 2

6

ალგორითმების თეორიის საფუძვლები

ინფორმაციული
ტექნოლოგიები - 2

6

წინაპირობა არ გააჩნია

5

ალგორითმების თეორიის
საფუძვლები

6

10 ATP0007-LP
11 CCO0007-LS

საკონსტიტუციო კონტროლი

12 BAQ0007-LS

ბიზნესის ანალიზის რაოდენობრივი
მეთოდები

სულ კრედიტი
მოდული III (მოცულობა არაუმეტეს 60 კრედიტისა):

60

ადგილობრივი თვითმმართველობა

(ხელმძღვანელი სრული პროფესორი ზურაბ შენგელია)
მოდულზე დაშვების წინაპირობა: მოკლე ციკლის არანაკლებ 90 კრედიტი, მათ შორის:
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2; გერმანული ენა B2 (გერმანულ ენაზე შემოთავაზებული
კურსის არჩევის შემთხვევაში)
№

საგნის კოდი

საგანი

დაშვების წინაპირობა

ECTS
კრედი
ტი

1

PLS0007-LS

ადგილობრივი თვითმმართველობის
საფუძვლები

წინაპირობა არ გააჩნია

6

2

MOSPM07-LP

თანამედროვე სოციალური
პოლიტიკა

წინაპირობა არ გაჩნია

6

3

MUR0007-LS

მუნიციპალური სამართალი

წინაპირობა არ გააჩნია

4

4

DAC0007-LS

დემოკრატია და მოქალაქეობა

წინაპირობა არ გააჩნია

5

5

EGO0007-LP

ელექტრონული მთავრობა შიდასახელისუფლო პროცესების
რეინჟინერინგი

წინაპირობა არ გააჩნია

4

6

EOCMA07-LS

თანამედროვე მენეჯმენტის
საფუძვლები

წინაპირობა არ გააჩნია

5

7

CRTHI07-LS

კრიტიკული აზროვნება

წინაპირობა არ გააჩნია

4

8

PMALG 07- LS

პროექტის მენეჯმენტი ადგილობრივ
მმართველობაში

წინაპირობა არ გააჩნია

4

კორპორაციული მართვა

წინაპირობა არ გააჩნია

4

ინფორმაციული
ტექნოლოგიები - 2

4

9
10.1

CORMA07-LS
FASSA07-LS

ფინანსური აღრიცხვის
კომპიუტერული სისტემები
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(გერმანულად)

გერმანული ენა B2

10.2 FASSG07-LS

ფინანსური აღრიცხვის
კომპიუტერული სისტემები
(ქართულად)

11.1 BLGEA07-LS

ინფორმაციული
ტექნოლოგიები - 2

4

ადგილობრივი თვითმმართველობის
ბიუჯეტირება და ეკონომიკა
(გერმანულად)

გერმანული ენა B2

4

11.2 BLGEG07-LS

ადგილობრივი თვითმმართველობის
ბიუჯეტირება და ეკონომიკა
(ქართულად)

წინაპირობა არ გააჩნია

4

12.1 PROAA07-LS

ხარჯთაღრიცხვის საფუძვლები
(გერმანულად)

გერმანული ენა B2

6

12.2 PROAG07-LS

ხარჯთაღრიცხვის საფუძვლები
(ქართულად)

წინაპირობა არ გააჩნია

6

13.1 ILOGA07-LS

შესავალი ლოგისტიკაში
(გერმანულად)

გერმანული ენა B2

4

13.2 IPA0007-LS

საჯარო მმართველობის ორგანოები

წინაპირობა არ გააჩნია

4

13.3 ILOGI07-LS

შესავალი ლოგისტიკაში (ქართულად)

წინაპირობა არ გააჩნია

4

13.4 EKM0007-LS

ცოდნის ეკონომიკა და მართვა

წინაპირობა არ გააჩნია

4

სულ კრედიტი
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60

სწავლის შედეგების რუკა

ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენტურობები

1

IPHIL07-LS

ფილოსოფიის შესავალი

2

GEHAC07-LS

საქართველოს ისტორია და
კულტურა

3

WOC0007-LS

წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები
არჩევითი

FLN1107-P

უცხოური (ინგლისური;
გერმანული; ფრანგული; რუსული)
ენა - 1

FLN1207-P

უცხოური (ინგლისური;
გერმანული; ფრანგული;
რუსული) ენა - 2

4

5

-9-

(სულ 18 გვ.)

ღირებულებები

სწავლის უნარი

კომუნიკაციის უნარი

ცოდნა და გაცნობიერება

საგანი

დასკვნის უნარი

საგნის კოდი

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

#

FLN1307-P

უცხოური (ინგლისური;
გერმანული; ფრანგული; რუსული)
ენა - 3

FLN1407-P

უცხოური (ინგლისური;
გერმანული; ფრანგული;
რუსული) ენა - 4

8

ITEQ108-LB

ინფორმაციული ტექნოლოგიები-1

9

ITEQ208-LB

ინფორმაციული ტექნოლოგიები -2

10

HPA0007-LS

საჯარო მმართველობის ისტორია

11

BRE0007-LS

საქმიანი ურთიერთობები

12

PRIEC07-LS

ეკონომიკის პრინციპები

13

MICEC07-LS

მიკროეკონომიკა

14

NSSDE07-LS

მდგრადი განვითარების ეროვნული
სტრატეგია

15.1

GAM0007-LS

კულტურა და თანამედროვეობა

15.2

POL0007-LS

პოლიტოლოგია

15.3

SOC0007-LS

სოციოლოგია

16

CKN0007-LS

ქვეყანათმცოდნეობა

17

PPA0007-LS

საჯარო მმართველობის საფუძვლები

6

7

საქართველოსა და საზღვარგარეთის

18

MACEC07-LS

მაკროეკონომიკა

19

DOCMA07-LS

დოკუმენტმცოდნეობა

20

UEM0001-LP

საქალაქო მეურნეობის მართვა
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21

COL0007-LS

საქართველოს კონსტიტუციური
სამართალი

22

BSW0007-LS

სოციალური მუშაობის საფუძვლები

23

CSL0007-LS

სამოხელეო სამართალი

CMICT07-LP

კომპიუტერული მოდელირება

24.1
24.2

მართვაში
LSMES03-LB

შრომის დაცვა და საგანგებო
სიტუაციების მართვა

25

HRMAM07-LS

ადამიანური რესურსების მართვა

26

BDM0007-LS

გადაწყვეტილებების მიღების
საფუძვლები

27

GEP0007-LS

გეოპოლიტიკა

28

ITIPA07-LB

საინფორმაციო ტექნოლოგიები
საჯარო მმართველობაში

29

IPL0007-LS

საერთაშორისო

30

ASOPA07-LSB

საჯარო მმართველობის
ავტომატიზებული სისტემები

31

PRM0007-LP

პროექტის მენეჯმენტი

32

PPL0007-LS

ლიდერობის პრაქტიკული
ფილოსოფია

33

BAL0007-LS

34

HUR 0007-LS

ადამიანის ძირითადი უფლებები

35

PSM0007-LS

სტრატეგიული მართვის
საფუძვლები

საჯარო სამართალი

ადმინისტრაციული სამართლის
საფუძვლები
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36

PAM0007-LS

ადმინისტრაციული მენეჯმენტის
საფუძვლები

37.1

ILOGI07-LS

შესავალი ლოგისტიკაში

37.2

EKM0007-LS

ცოდნის ეკონომიკა და მართვა

38

BOI0007-LB

ოპერაციათა კვლევა ბიზნესში

39

CTP0007-LP

ზოგადი მართვის თეორიის
საფუძვლები

40

QWA0007-LB

ბიზნესში ონლაინ ოფისის
გამოყენება

41

WDS0007-LB

ვებ–გვერდების კონსტრუირების
ავტომატიზებული სისტემები (CMS)

42

MIS0007-LS

საინფორმაციო სისტემების
მენეჯმენტი

43

PPB0007-LB

პროგრამული პაკეტების
MATLAB/MAPLE გამოყენება
ბიზნესში

44

PBA0007-LP

დაპროგრამების საფუძვლები

45

BSN0007-LP

სოციალური ქსელების გამოყენება
ბიზნეს გარემოში

46

ISU0007-LP

ინტერნეტ–სერვისების გამოყენება
ბიზნესში

47

ATP0007-LP

ალგორითმების თეორიის
საფუძვლები

48

CCO0007-LS

საკონსტიტუციო კონტროლი

49

BAQ0007-LS

ბიზნესის ანალიზის რაოდენობრივი
მეთოდები
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50

PLS0007-LS

ადგილობრივი თვითმმართველობის
საფუძვლები

51

MOSPM07-LP

თანამედროვე სოციალური
პოლიტიკა

52

MUR0007-LS

მუნიციპალური სამართალი

53

DAC0007-LS

დემოკრატია და მოქალაქეობა

54

EGO0007-LP

ელექტრონული მთავრობა შიდასახელისუფლო პროცესების
რეინჟინერინგი

55

EOCMA07-LS

თანამედროვე მენეჯმენტის
საფუძვლები

56

CRTI007-LS

57

PMALG07- LS

პროექტის მენეჯმენტი ადგილობრივ
მმართველობაში

58

CORMA07-LS

კორპორაციული მართვა

59.1

59.2

FASSA07-LS

FASSG07-LS

კრიტიკული აზროვნება

ფინანსური აღრიცხვის
კომპიუტერული სისტემები
(გერმანულად)
ფინანსური აღრიცხვის
კომპიუტერული სისტემები
(ქართულად)

60.1

BLGEA07-LS

ადგილობრივი თვითმმართველობის
ბიუჯეტირება და ეკონომიკა
(გერმანულად)

60.2

BLGEG07-LS

ადგილობრივი თვითმმართველობის
ბიუჯეტირება და ეკონომიკა
(ქართულად)
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61.1

PROAA07-LS

ხარჯთაღრიცხვის საფუძვლები
(გერმანულად)

61.2

PROAG07-LS

ხარჯთაღრიცხვის საფუძვლები
(ქართულად)

62.1

ILOGA07-LS

შესავალი ლოგისტიკაში
(გერმანულად)

62.2

IPA0007-LS

საჯარო მმართველობის ორგანოები
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2
3

დამოუკიდებელი
სამუშაო

საკურსო სამუშაო

პრაქტიკა

სემინარი
(
მუშაობა)

ფილოსოფიის შესავალი

5/135

30

30

75

GEHAC07-LS

საქართველოს ისტორია და
კულტურა

5/135

30

30

75

WOC0007-LS

წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები

5/135

30

30

75

ECTS Cr/

საგნის კოდი
საგანი

1

ლაბორატორია

ლექცია

IPHIL07-LS

საათები
№

პრაქტიკული

პროგრამის სასწავლო გეგმა

არჩევითი
FLN1107-P
4
FLN1207-P
5
FLN1307-P
6
FLN1407-P
7
8
9

ITEQ108-LB
ITEQ208-LB

უცხოური (ინგლისური;
გერმანული; ფრანგული; რუსული)
ენა - 1

6/162

75

87

უცხოური (ინგლისური;
გერმანული; ფრანგული;
რუსული) ენა - 2

6/162

75

87

უცხოური (ინგლისური;
გერმანული; ფრანგული; რუსული)
ენა - 3

5/135

60

75

უცხოური (ინგლისური;
გერმანული; ფრანგული;
რუსული) ენა - 4

5/135

60

75

ინფორმაციული ტექნოლოგიები-1

4/108

15

30

63

ინფორმაციული ტექნოლოგიები -2

4/108

15

30

63

4/108

30

15

63

საქართველოსა და
10

HPA0007-LS

საზღვარგარეთის საჯარო
მმართველობის ისტორია

11

BRE0007-LS

საქმიანი ურთიერთობები

5/135

30

30

75

12

PRIEC07-LS

ეკონომიკის პრინციპები

5/135

30

30

75

13

MICEC07-LS

მიკროეკონომიკა

6/162

30

30

102

NSSDE07-LS

მდგრადი განვითარების ეროვნული
სტრატეგია

5/135

30

30

75

15.1 GAM0007-LS

კულტურა და თანამედროვეობა

5/135

30

30

75

15.2 POL0007-LS

პოლიტოლოგია

5/135

30

30

75

15.3 SOC0007-LS

სოციოლოგია

5/135

30

30

75

CKN0007-LS

ქვეყანათმცოდნეობა

5/135

30

30

75

PPA0007-LS

საჯარო მმართველობის

6/162

30

30

102

14

16
17

საფუძვლები

18

MACEC07-LS

მაკროეკონომიკა

5/135

30

15

75

19

DOCMA07-LS

დოკუმენტმცოდნეობა

5/135

30

30

75

20

UEM0001-LP

საქალაქო მეურნეობის მართვა

5/135

30
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30

75

21

COL0007-LS

საქართველოს კონსტიტუციური
სამართალი

დამოუკიდებელი
სამუშაო

საკურსო სამუშაო

საგანი

პრაქტიკა

საგნის კოდი

ლაბორატორია

სემინარი
(
მუშაობა)

30

30

75

ECTS Cr/

№

პრაქტიკული

ლექცია

5/135

საათები

22

BSW0007-LS

სოციალური მუშაობის საფუძვლები

5/135

30

30

75

23

CSL0007-LS

სამოხელეო სამართალი

4/108

30

15

63

CMICT07-LP

კომპიუტერული მოდელირება

5/135

30

შრომის დაცვა და საგანგებო
სიტუაციების მართვა

5/135

30

24.1

მართვაში

24.2 LSMES03-LB

30

75
30

75

25

HRMAM07-LS

ადამიანური რესურსების მართვა

4/108

30

15

63

26

BDM0007-LS

გადაწყვეტილებების მიღების
საფუძვლები

5/135

30

30

75

27

GEP0007-LS

გეოპოლიტიკა

5/135

30

30

75

28

ITIPA07-LB

საინფორმაციო ტექნოლოგიები
საჯარო მმართველობაში

5/135

30

29

IPL0007-LS

საერთაშორისო
სამართალი

5/135

30

30

30

ASOPA07-LSB

საჯარო მმართველობის
ავტომატიზებული სისტემები

6/162

30

15

31

PRM0007-LP

პროექტის მენეჯმენტი

4/108

15

32

PPL0007-LS

ლიდერობის პრაქტიკული
ფილოსოფია

5/135

30

30

75

33

BAL0007-LS

3/81

15

15

51

34

HUR 0007-LS

ადამიანის ძირითადი უფლებები

5/135

30

30

75

35

PSM0007-LS

სტრატეგიული მართვის
საფუძვლები

5/135

30

30

75

36

PAM0007-LS

ადმინისტრაციული მენეჯმენტის
საფუძვლები

4/108

30

15

63

37.1 ILOGI07-LS

შესავალი ლოგისტიკაში

4/108

30

15

63

37.2 EKM007-LS

ცოდნის ეკონომიკა და მართვა

4/108

30

15

63

38

BOI0007-LB

ოპერაციათა კვლევა ბიზნესში

5/135

30

39

CTP0007-LP

ზოგადი მართვის თეორიის
საფუძვლები

5/135

30

40

QWA0007-LB

ბიზნესში ონლაინ ოფისის
გამოყენება

4/108

15

30

63

41

WDS0007-LB

ვებ–გვერდების კონსტრუირების
ავტომატიზებული სისტემები (CMS)

4/108

15

30

63

42

MIS0007-LS

საინფორმაციო სისტემების
მენეჯმენტი

5/135

30

საჯარო

ადმინისტრაციული სამართლის
საფუძვლები
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30

75
15
30

102
63

30
30

30

75

75
75

75

დამოუკიდებელი
სამუშაო

საკურსო სამუშაო

პრაქტიკა

ლაბორატორია

პრაქტიკული

საგანი

სემინარი
(
მუშაობა)

საგნის კოდი

ლექცია

№

ECTS Cr/

საათები

43

PPB0007-LB

პროგრამული პაკეტების
MATLAB/MAPLE გამოყენება
ბიზნესში

4/108

15

44

PBA0007-LB

დაპროგრამების საფუძვლები

6/162

30

30

102

45

BSN0007-LP

სოციალური ქსელების გამოყენება
ბიზნეს გარემოში

4/108

15

30

63

46

ISU0007-LP

ინტერნეტ–სერვისების გამოყენება
ბიზნესში

6/162

30

30

102

47

ATP0007-LP

ალგორითმების თეორიის
საფუძვლები

6/162

30

30

102

48

CCO0007-LS

საკონსტიტუციო კონტროლი

5/135

30

15

90

49

BAQ0007-LS

ბიზნესის ანალიზის რაოდენობრივი
მეთოდები

6/162

30

30

102

50

PLS0007-LS

ადგილობრივი
თვითმმართველობის საფუძვლები

6/162

30

30

102

51

MOSPM07-LP

თანამედროვე სოციალური
პოლიტიკა

6/162

30

52

MUR0007-LS

მუნიციპალური სამართალი

4/108

30

15

63

53

DAC0007-LS

დემოკრატია და მოქალაქეობა

5/135

30

30

75

54

EGO0007-LP

ელექტრონული მთავრობა შიდასახელისუფლო პროცესების
რეინჟინერინგი

4/108

30

55

EOCMA07-LS

თანამედროვე მენეჯმენტის
საფუძვლები

5/135

30

30

75

56

CRTHI07-LS

4/108

30

15

63

57

PMALG 07- LS

პროექტის მენეჯმენტი
ადგილობრივ მმართველობაში

4/108

30

15

63

58

CORMA07-LS

კორპორაციული მართვა

4/108

30

15

63

ფინანსური აღრიცხვის
კომპიუტერული სისტემები
(გერმანულად)

4/108

30

15

63

ფინანსური აღრიცხვის
კომპიუტერული სისტემები
(ქართულად)

4/108

30

15

63

59.1

59.2

FASSA07-LS

FASSG07-LS

კრიტიკული აზროვნება

30

30

15

63

102

63

60.1

BLGEA07-LS

ადგილობრივი
თვითმმართველობის ბიუჯეტირება
და ეკონომიკა (გერმანულად)

4/108

30

15

63

60.2

BLGEG07-LS

ადგილობრივი
თვითმმართველობის ბიუჯეტირება
და ეკონომიკა (ქართულად)

4/108

30

15

63
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დამოუკიდებელი
სამუშაო

საკურსო სამუშაო

პრაქტიკა

ლაბორატორია

სემინარი
(
მუშაობა)

პრაქტიკული

ლექცია

61.1

PROAA07-LS

ხარჯთაღრიცხვის საფუძვლები
(გერმანულად)

6/162

30

30

102

61.2

PROAG07-LS

ხარჯთაღრიცხვის საფუძვლები
(ქართულად)

6/162

30

30

102

62.1

ILOGA07-LS

შესავალი ლოგისტიკაში
(გერმანულად)

4/108

30

15

63

საჯარო მმართველობის ორგანოები

4/108

30

15

63

№

ECTS Cr/

საათები
საგნის კოდი
საგანი

62.2 IPA0007-LS

პროგრამის ხელმძღვანელი

შოთა დოღონაძე

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის უფროსი

გურამ ჯოლია

ფაკულტეტის დეკანი

რუსუდან ქუთათელაძე

მიღებულია
ბიზნეს-ინჟინერინგის
ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე
”10” მაისი 2011 წ.
ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე

რუსუდან ქუთათელაძე

შეთანხმებულია
სტუ–ს ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის ხელმძღვანელი

გიორგი ძიძიგური
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