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ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

პროგრამის სახელწოდება 

მთის მდგრადი ტურიზმი და მასპინძლობის მენეჯმენტი 

Sustainable Mountain Tourismand Hospitality Management 

ფაკულტეტი 

აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი 

Faculty of Agricultural Science and Bio-systems Engineering 

პროგრამის ხელმძღვანელი/ხელმძღვანელები 

ასოცირებული პროფესორი მანანა ვასაძე 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია და პროგრამის მოცულობა კრედიტებით 

ტურიზმის ბაკალავრი 

Bachelor of Tourism  

მიენიჭება საგანმანათლებლო პროგრამაში არსებული ძირითადი სპეციალობის არანაკლებ 

225 კრედიტისა და 15 კრედიტი თავისუფალი კომპონენტების კომბინირებით, არანაკლებ 240 

კრედიტის შესრულების შემთხვევაში. 

სწავლების ენა 

ქართული 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

ბაკალავრიატში სწავლის უფლება აქვს მხოლოდ სრული ზოგადი განათლების 

დამადასტურებელი სახელმწიფო სერტიფიკატის მფლობელს ან მასთან გათანასწორებულ 

პირს, რომელიც ჩაირიცხება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

პროგრამის აღწერა 

საგანმანათლებლო პროგრამაში გათვალისწინებულია უმაღლესი განათლების 
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კვალიფიკაციათა  ჩარჩოს  მიხედვით  ბაკალავრიატისთვის  განსაზღვრული  კომპეტენციები. 

ბაკალავრის მომზადება მიმდინარეობს სავალდებულო და თავისუფალი კომპონენტებით 

განსაზღვრული კრედიტების ფარგლებში. 

სავალდებულო კომპონენტები მოიცავს: სასწავლო კურსებს, საველე პრაქტიკას და 

საბაკალავრო ნაშრომს. 

ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა ,,მთის მდგრადი ტურიზმი და 

მასპინძლობის მენეჯმენტი“ შედგენილია ECTS სისტემით, 1 კრედიტი უტოლდება 25 საათს, 

რომელშიც იგულისხმება როგორც საკონტაქტო, ისე  დამოუკიდებელი  მუშაობის  საათები. 

პროგრამა გრძელდება 4 წელი (8 სემსესტრი).   

       ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 240 კრედიტს (ECTS). რაც 

უზრუნველყოფს პროგრამის მიზნების და ძირითადი კვალიფიკაციისათვის საჭირო სწავლის 

შედეგების მიღწევას უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოს ბაკალავრიატის 

საფეხურის აღმწერის შესაბამისი დონით.  

ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის ,,მთის მდგრადი ტურიზმი და 

მასპინძლობის მენეჯმენტი“ სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული სასწავლო კურსები 

დალაგებულია ლოგიკური თანმიმდევრობით, ზოგადიდან დარგობრივისკენ და მარტივიდან 

რთულისკენ. სასწავლო გეგმაში მოცემულია ინფორმაცია სასწავლო კურსების დაშვების 

წინაპირობების შესახებ. ერთი სემესტრი მოიცავს 20 კვირას, აქედან სასწავლო პროცესი 

მიმდინარეობს 15 კვირის მანძილზე.   

სტუ-ს რექტორის მიერ სემესტრის დაწყებამდე გამოიცემა და ვებგვერზე ქვეყნდება 

აკადემიური კალენდარი. 

პირველი სასწავლო წლის ხანგრძლივობაა 2 სემესტრი. სტუდენტი ორი სემეტრის 

განმავლობაში შეისწავლის სავალდებულო სასწავლო კურსებს ჯამში 60 კრედიტი. 

მეორე სასწავლო წლის ხანგრძლივობაა 2 სემესტრი. სტუდენტი ორი სემეტრის  

განმავლობაში შეისწავლის სავალდებულო სასწავლო კურსებს (55 კრედიტი) და არჩევით 

სასწავლო კურებს (5 კრედიტი) ჯამში 60 კრედიტი. 

მესამე სასწავლო წლის ხანგრძლივობაა 2 სემესტრი. სტუდენტი ორი სემეტრის  

განმავლობაში შეისწავლის სავალდებულო სასწავლო კურსებს (50 კრედიტი) და თავისუფალ 

კომპონენტებს (10 კრედიტი) ჯამში 60 კრედიტი. 

მეოთხე სასწავლო წლის ხანგრძლივობაა 2 სემესტრი. სტუდენტი ორი სემეტრის  

განმავლობაში შეისწავლის სავალდებულო სასწავლო კურსებს (50 კრედიტი), თავისუფალ 

კომპონენტებს (5 კრედიტი) და არჩევით სასწავლო კურებს (5 კრედიტი) ჯამში 60 კრედიტი. 

პროგრამის მიზანი 

სწავლის შედეგები/კომპეტენტურობები (ზოგადი და პროფესიული) 

განმარტავს ტურიზმისა და მასპინძლობის არსებულ ძირითად ცნებებს, თეორიებს და მთის 

მდგრადი ტურიზმის უსაფრთხოების ზოგად დებულებებს, მთის ტურიზმში არსებული 

საფრთხეების სახეობებს, ბუნებრივ საფრთხეებს და მათგან დაცვის საშუალებებს; 

აღწერს ტურისტული საქმიანობის ორგანიზაცულ-სამართლებრივ საფუძვლებს, 

ინტერდისციპლინარული საგანმანათლებლო პროგრამა „მთის მდგრადი ტურიზმი და 

მასპინძლობის მენეჯმენტი“ მიზანია მოამზადოს მუნიციპალური, რეგიონალური და 

საერთაშორისო დონის შრომის ბაზარზე ორიენტირებული ტურიზმის ბაკალავრის 

აკადემიური ხარისხის მქონე მაღალკვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი მთის მდგრადი 

ტურიზმის თეორიებისა და პრინციპების მცოდნე სპეციალისტი, რომელიც საკუთარი 

კომპეტენციის ფარგლებში შეძლებს გაანალიზოს, შეაფასოს, ჩამოაყალიბოს 

არგუმენტირებული დასკვნები მთის მდგრადი ტურიზმის განვითარების პრიორიტეტულ 

დარგებში. 
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ტურისტული ორგანიზაციის სახეებსა და ტურისტული გადაადგილებების ძირითად 

მოტივაციურ ასპექტებს; 

განიხილავს  საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე არსებულ ძირითად მიმართულებებს, 

ტურისტულ სფეროში/მთის ტურიზმში არსებულ სამართლებრივ საკითხებს, 

ტურიზმის/მთის ტურიზმში არსებულ უსაფრთხოების საკითხებს; 

იდენტიფიცირებას ახდენს სტუმარ მასპინძლობაში მთის ტურების შემუშავებისას მთიანი 

რეგიონის მოსახლეობის კულტურულ, ისტორიულ ორგანულ, ტრადიციულ, ეთნიკურ და 

რელიგიურ თავისებურებებს; 

არჩევს და იყენებს უსაფრთხო ტურისტულ მარშრუტებს ველურ, მთის ბუნებრივ გარემოში, 

ტურიზმის, როგორც თანამედროვე ბიზნეს-კლასტერის განვითარების სოციო-

ფსიქოლოგიურ ასპექტებს, პროფესიულ დონეზე ტურიზმისა და მასპინძლობის სფეროში 

აუცილებელი სერვისებით (დაჯავშნა, განთავსებას, ღონისძიებების ადმინისტრირება, კვების 

უსაფრთხოება) უზრუნველყოფას და მათ საჯარო პრეზენტირებას პროფესიულ 

საზოგადოებასთან; 

აანალიზებს ტურიზმისა და მასპინძლობის სფეროში შემავალი კომპონენტების: 

განთავსების, ტრანსპორტირების, კვების, ატრაქციების, ღონისძიებების, რეკრეაციის, 

ტუროპერირების პრობლემებს; 

აფასებს მთის ტურიზმის მდგრადი განვითარების პრობლემებსა და ინდიკატორებს და 

პრაქტიკული სამუშაოების მეთოდის თეორიული ცოდნის საფუძველზე აკეთებს დასკვნებს; 

მონაცემების შეფასების საფუძველზე არგუმენტირებულად ასაბუთებს საკუთარ დასკვნებს და  

აყალიბებს საქმიან წინადადებებს ტურიზმის/მასპინძლობის სფეროში ეფექტური წერითი და 

ვერბალური კომუნიკაციის დასამყარებლად; 

გეგმავს საკუთარი სწავლის პროცესის შეფასებას და შემდგომი სწავლისა და განვითარების 

საჭიროებების განსაზღვრას; 

პატივს სცემს განსხვავებული სოციალური მდგომარებისა და კულტურის, რელიგიური 

მრწამსის, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების და უმცირესობების მიმართ 

ტოლერანტულ დამოკიდებულებას და გარემოს დაცვისა და უსაფრთხო ტურისტული 

გარემოს უზრუნველყოფისთვის არსებული კანონის და ეთიკური ნორმების დაცვას. 

 

სწავლის შედეგების მიღწევის (სწავლება-სწავლის) მეთოდები 

 ლექცია   სემინარი (ჯგუფში მუშაობა)    პრაქტიკული   ლაბორატორიული  

პრაქტიკა  საკურსო სამუშაო/პროექტი  კონსულტაცია  დამოუკიდებელი მუშაობა 

სწავლის პროცესში, კონკრეტული სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე, 

გამოიყენება სწავლის შემდეგი მეთოდები, რომელიც  ასახულია შესაბამის სასწავლო კურსის 

პროგრამებში (სილაბუსში): 

დისკუსია/დებატები; თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება; ჯგუფური (collaborative) 

მუშაობა; პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL); შემთხვევების შესწავლა (Case study) 

დემონსტრირების მეთოდი; ინდუქციური მეთოდი; დედუქციური მეთოდი; ანალიზის 

მეთოდი; სინთეზის მეთოდი; ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი; წერითი მუშაობის 

მეთოდი; ახსნა-განმარტებითი მეთოდი; პროექტის შემუშავება და პრეზენტაცია. 
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სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა 

შეფასება ხდება 100 ქულიანი სკალით. 

შეფასება ხდება სამი ფორმით: მიმდინარე აქტივობა, შუასემესტრული გამოცდა და 

დასკვნითი გამოცდა. მიმდინარე აქტივობების მაქსიმალური შეფასებაა 30 ქულა.  

შუასემესტრული გამოცდის მაქსიმალური შეფასებაა 30 ქულა.  მიმდინარე აქტივობისა 

და შუასემესტრული გამოცდის ქულათა ჯამია - 60, მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 

- 30 ქულა, დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულა – 40, დასკვნითი შეფასების 

მინიმალური დადებითი ქულაა 11. 

დადებითი შეფასებებია: 

 (A) - ფრიადი - შეფასების 91-100 ქულა; 

 (B) - ძალიან კარგი - შეფასების 81-90 ქულა; 

 (C) - კარგი - შეფასების 71-80 ქულა; 

 (D) - დამაკმაყოფილებელი - შეფასების 61-70 ქულა; 

 (E) - საკმარისი - შეფასების 51-60 ქულა. 

უარყოფითი შეფასებებია: 

 (FX) - ვერ ჩააბარა - შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად 

მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით 

გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება; 

 (F) - ჩაიჭრა - შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ 

ჩატარებულისამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

დასაქმების სფერო 

ტურიზმის ინდუსტრია ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და სწრაფად მზარდი ინდუსტრიაა. 

მსოფლიოს სხვადასხვა, განვითარებად და განვითარებულ ქვეყანაში ყველაზე მსხვილი 

დამსაქმებელია. გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის (WTO) მონაცემებით, 

საშუალოდ ცხრიდან ერთი ადამიანი სწორედ ამ სექტორშია დასაქმებული და ბოლო 

წლების განმავლობაში ამ კონკრეტულ ინდუსტრიაში 250 მილიონი სამუშაო ადგილია 

შექმნილი. იგი შედგება მრავალი სეგმენტისგან, რომელთა შორის, ძირითადია: 

სატრანსპორტო, განთავსების საშუალებები, კვების ობიექტები, რეკრეაცია და გასართობი 

ინდუსტრია. ტურიზმი მრავალფეროვანი და კომპლექსურია, თითოეულ მიმართულებას 

მრავალი სამუშაო ადგილი და კარიერული წინსვლის შესძლებლობა აქვს, როგორც 

კერძო, ასევე, საჯარო სექტორშიც. ტურიზმის ინდუსტრიაში დასაქმების შემდეგი 

შესაძლებლობებია, (მათ შორის, მთის სპიციფიკის გათვალისწინებით): 

 საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია; 

 აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი; 

 აჭარის ტურიზმის სააგენტო; 

 დაცული ტერიტორიების სააგენტო; 

 დაცული ტერიტორიები და ეროვნული პარკები; 

 კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო; 

 რეგიონული ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულები; 

 ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრები; 

 ტურისტული ადგილების მენეჯმენტ ორგანიზაციები; 

 შეხვედრებისა და ვიზიტორთა ბიუროები; 

 ავიაკომპანიები; 

 საკრუიზო კომპანიები; 

 სახმელეთო ტრანსპორტის (ავტომობილებისა და ავტობუსების) 

გამქირავებელი კომპანიები; 
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 რკინიგზა; 

 განთავსების საშუალებები; 

 ტურისტული კომპანიები; 

 რესტორნები და კვების ობიექტები; 

 კულტურულ მემკვიდრეობაზე და ისტორიულ ძეგლებზე ორიენტირებული 

საქმიანობა; 

 ტურისტული სანახაობები და ატრაქციები; 

 შეხვედრებისა და ღონისძიებების ინდუსტრია; 

 გასართობი ინდუსტრია; 

 აზარტული თამაშების ინდუსტრია; 

 ტურიზმის ინდუსტრიაში არსებული ასოციაციები; 

 ტურიზმის სფეროში არსებული საინფორმაციო ტექნოლოგიების და ინტერნეტ 

სააგენტოების მიმართულებები; 

 ტურიზმისა და სასტუმრო ბიზნესკვლევის კომპანიები; 

 ტურიზმისა და სასტუმრო ბიზნესის საკონსულტაციო კომპანიები; 

 ტურიზმის ინდუსტრიაში არსებული ტრეინინგცენტრები; 

 დასაქმების სააგენტოები ტურიზმის სფეროში; 

 საგანმანათლებლო დაწესებულებები ტურიზმის მიმართულებით; 

 არასამთავრობო ორგანიზაციები ტურიზმის მიმართულებით. 

 

ტურიზმის ინდუსტრია დიდია და გამოირჩევა მრავალფეროვანი პოზიციების ფართო 

არჩევანით და ამ დარგში არსებულ კადრებს კარიერული წინსვლის დიდ შესაძლებლობებს 

სთავაზობს. 

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამები 

პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური და  მატერიალური რესურსი 

პროგრამა უზრუნველყოფილია შესაბამისი ადამიანური და მატერიალური რესურსით.  

საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებულ სასწავლო კომპონენტებს უძღვება 

უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი, ასევე სათანადო კომპეტენციების მქონე მოწვეული 

სპეციალისტები. ადამიანური რესურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ 

თანდართულ დოკუმენტაციაში (სილაბუსები და CV). 

თანდართული სილაბუსების რაოდენობა:  91 

პროგრამის საგნობრივი დატვირთვა 

 

 

№ 

 

საგანი 
 

დაშვების 

წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 

I წელი II 

წელი 

III 

წელი 

IV წელი 

სემესტრი 

I II III I

V 

V VI VII VIII 

1 უცხოური ენა (ერთ-ერთი ენა არჩევით) 

1.1 უცხოური ენა  (ინგლისური) - B1.1  

 

 

 

       

1.2 უცხოური ენა  (გერმანული) - B1.1        
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1.3 უცხოური ენა (ფრანგული) -B1.1 არ აქვს 6        

1.4 უცხოური ენა  (რუსული) - B1.1        

2 გამოყენებითი ინფორმატიკის 
საფუძვლები -1 

არ აქვს 4        

3 მათემატიკა 1.1 არ აქვს 5        

4 საქართველოს მთიანი რეგიონების 

ტურისტულ-რეკრეაციული 

პოტენციალი 

არ აქვს 4        

5 ტურიზმის საფუძვლები არ აქვს 6        

6 საქართველოს ისტორია და 

კულტურა 

არ აქვს 5        

7 უცხოური ენა (ერთ-ერთი ენა არჩევით) 

 

7.1 

 

უცხოური ენა  (ინგლისური) - B1.2 

უცხოური ენა 

(ინგლისური) - 

B1.1 

 

6 

      

 

7.2 

 

უცხოური ენა  (გერმანული) - B1.2 

უცხოური ენა 

(გერმანული) - 
B1.1 

       

 

7.3 

 

უცხოური ენა  (ფრანგული) - B1.2 

უცხოური ენა 

(ფრანგული)- 
B1.1 

       

 

7.4 

 

უცხოური ენა  (რუსული) - B1.2 

უცხოური ენა 

(რუსული) - 
B1.1 

       

8 გამოყენებითიინფორმატიკის 

საფუძვლები -2 

გამოყენებითი 

ინფორმატიკის 

საფუძვლები - 
1 

 4       

9 საბუღალტრო აღრიცხვის 

საფუძვლები 

არ აქვს  5       

10 ეკონომიკის პრინციპები არ აქვს  5       

11 მენეჯმენტის საფუძვლები არ აქვს  5       

12 მარკეტინგის საფუძვლები არ აქვს  5       

13 უცხოური ენა (ერთ-ერთი ენა არჩევით) 

 

13.1 

 

უცხოური ენა  (ინგლისური) - B2.1 

უცხოური ენა 

(ინგლისური) - 

B1.2 

  

5 

     

 

13.2 

 

უცხოური ენა  (გერმანული) - B2.1 

უცხოური ენა 

(გერმანული) 
-B1.2 

       

 

13.3 

 

უცხოური ენა (ფრანგული) -B2.1 

უცხოური ენა 

(ფრანგული) 
-B1.2 

       

 

13.4 

 

უცხოური ენა  (რუსული) - B2.1 

უცხოური ენა 

(რუსული) 
-B1.2 

       

14 დესტინაციის მარკეტინგი მარკეტინგის 

საფუძვლები 

  4      
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15 სამეწარმეო საქმიანობის 

საფუძვლები 

არ აქვს   5      

16 მთის მდგრადი განვითარების 
საფუძვლები 

არ აქვს   6      

17 შესავალი მასპინძლობის 

ინდუსტრიაში 

არ აქვს   5      

18 კრიტიკული აზროვნების 

საფუძვლები 

არ აქვს   5      

19 უცხოური ენა (ერთ-ერთი ენა არჩევით) 

 

19.1 

 

უცხოური ენა( ინგლისური) - B2.2 

უცხოური 

ენა(ინგლისურ

ი) - B2.1 

    

 

 

 

 

 

5 

    

 

19.2 

 

უცხოური ენა  (გერმანული) - B2.2 

უცხოური ენა 

(გერმანული) - 
B2.1 

       

 

19.3 

 

უცხოური ენა  (ფრანგული) - B2.2 

უცხოური ენა 

(ფრანგული) 
- B2.1 

       

 

19.4 

 

უცხოური ენა  (რუსული) - B2.2 

უცხოური ენა 

(რუსული) 
- B2.1 

       

20 წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები არ აქვს    5     

21 მთის კლიმატი და 

აგრომეტეოროლოგიის საფუძვლები 

არ აქვს    5     

22 სამეწარმეო სამართლის 

საფუძვლები 

არ აქვს    5     

23 ტურიზმის სტატისტიკის 

საფუძვლები   

არ აქვს    5     

24 არჩევითი სასწავლო კურსები 

24.1 მდგრადი ტურიზმი და 

თანამედროვეობა 

ტურიზმის 
საფუძვლები 

   

5 

    

24.2 გასტრონომიული ტურიზმი არ აქვს        

24.3 MICE ტურიზმი არ აქვს        

25 ტურისტული მომსახურების 

ხელოვნება 
არ აქვს 

    5    

26 ბრენდმენეჯმენტი არ აქვს     4    

27 საკურორტო ტურიზმი არ აქვს     4    

28 მომხმარებელთა ქცევა მარკეტინგის 

საფუძვლები 

    4    

29 ლოგისტიკა არ აქვს     4    

30 ბიზნეს ეთიკა და კორპორატიული 

პასუხისმგებლობა 

არ აქვს     4    

31 თავისუფალი  კომპონენტი (ერთ-ერთი ენა არჩევით) 

31.1 უცხოური ენა (ინგლისური) - B2+1 უცხოური ენა 

(ინგლისური)– 

B2.2 

    

5 

   

31.2 უცხოური ენა  (გერმანული) - B2+1 უცხოური ენა 
(გერმანული)-  

B2.2 
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31.3 უცხოური ენა  (ფრანგული) - B2+1 უცხოური ენა 
(ფრანგული) - 

B2.2 

       

31.4 უცხოური ენა (რუსული) - B2+1 უცხოური ენა 

(რუსული) - 
B2.2 

       

31.5 უცხოური ენა( ინგლისური) – A1.1 არ აქვს        

31.6 უცხოური ენა  (გერმანული) - A1.1 არ აქვს        

31.7 უცხოური ენა  (ფრანგული) - A1.1 არ აქვს        

31.8 უცხოური ენა  (რუსული) - A1.1 არ აქვს        

32 სადაზღვევო საქმის საფუძვლები არ აქვს 
     5   

33 ტუროპერეიტინგი ტურიზმის 

საფუძვლები 

     5   

34 გეოგრაფიული ინფორმაციული 
სისტემები მდგრადი 
განვითარებისათვის 

მთის მდგრადი 

განვითარების 

საფუძვლები 

     5   

35 სასტუმრო მომსახურება და მართვა ტურიზმის 
საფუძვლები 

     5   

36 მთის ეთნოკულტურა და რეგიონის 

გიდი 

ტურიზმის 
საფუძვლები 

     5   

37 თავისუფალი  კომპონენტი (ერთ-ერთი ენა არჩევით) 

37.1 უცხოური ენა (ინგლისური) – B2+ 2 უცხოური ენა 

(ინგლისური) - 

B2+ 1 

     

5 

  

37.2 უცხოური ენა (გერმანული) - B2+ 2 უცხოური ენა 

(გერმანული) - 

B2 + 1 

       

37.3 უცხოური ენა (ფრანგული) - B2+ 2 უცხოური ენა 

(ფრანგული)- 
B2 + 1 

       

37.4 უცხოური ენა (რუსული) - B2+ 2 უცხოური ენა 

(რუსული) - B2 

+ 1 

       

37.5 უცხოური ენა (ინგლისური) – A1.2 უცხოური ენა 
(ინგლისური) – 
A1.1 

       

37.6 უცხოური ენა (გერმანული) - A1.2 უცხოური  ენა 
(გერმანული) - 
A1.1 

       

37.7 უცხოური ენა (ფრანგული) - A1.2 უცხოური ენა 
(ფრანგული) -  

A1.1 

       

37.8 უცხოური ენა (რუსული) - A1.2 უცხოური ენა 
(რუსული) –A 

1.1 

       

38 კვებითი და სარესტორნე 

მომსახურება 

ტურიზმის 

საფუძვლები 

      5  

39 მთიანი გარემოს ეკოლოგია მთის მდგრადი 
განვითარების 
საფუძვლები 

      5  



- 9 -  (სულ 14 გვ.) 

40 საველე პრაქტიკა მთის 

მდგრადიგანვი

თარების 

საფუძვლები.  

მთის 

ეთნოკულტურ

ა და რეგიონის 

გიდი. 

      10  

41 მწვანე ეკონომიკა 
ეკონომიკის 

პრინციპები 

      5  

42 მთიანი რეგიონების დემოგრაფია ტურიზმის 

სტატისტიკის 

საფუძვლები   

      5  

43 საბაკალავრო ნაშრომი საველე 

პრაქტიკა. 

სპეციალობის 

სავალდებულო

კურსები 

       10 

44 ადამიანური რესურსების 

მენეჯმენტი ტურიზმში 

მენეჯმენტის 

საფუძვლები, 

ტურიზმის 

საფუძვლები 

       5 

45 უსაფრთხოება სამთო ტურიზმში ტურიზმის 

საფუძვლები 

       5 

46 არჩევითი სასწავლო კურსები 

46.1 ელექტრონული 

კომერცია ტურიზმში 

 

 

 

 

არ აქვს 

 

       

 

 

5 

46.2 ტურიზმის გეოგრაფია და 

საერთაშორისო ტურისტული 

ბაზრები 

       

46.3 ეკო-სასოფლოტურიზმი        

46.4 აგრო-ფერმერული ტურიზმი        

46.5 მთის რეგიონალური ტურიზმი        

46.6 საგადასახადო დაბეგვრის 

საფუძვლები  

       

46.7 ფინანსების საფუძვლები        

46.8 მთის კენკროვანი კულტურების 

მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია 

       

46.9 მთიანი ზონის სამკურნალო 
მცენარეები 

       

46.10 მთის ბუნებრივი საკვები 

რესურსების გამოყენების 

უსაფრთხოება და უვნებლობა 

       

46.11 მთის ზონის ორგანული სოფლის 

მეურნეობა 

       

46.12 საქართველოს მაღალმთის 

ნიადაგები 

       

47 თავისუფალი კომპონენტები 



- 10 -  (სულ 14 გვ.) 

47.1 რელიგიების ისტორია  

 

 

 

 

არ აქვს 

 

        

 

 

 

 

5 

47.2 კულტურა და თანამედროვეობა        

47.3 გამოყენებითი ფსიქოლოგია        

47.4 სოციოლოგია        

47.5 დემოკრატია და მოქალაქეობა        

47.6 ფილოსოფიის შესავალი        

სემესტრში 30 30 30 30   30  30    30 30 

წელიწადში 60 60 60 60 

სულ 240 

 

პროგრამის სასწავლო გეგმა 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

საგნის კოდი 

 

 

 

 

საგანი 

E
C

T
S 

კრ
ედ

ი
ტ

ი
/ს

აა
თ

ი
 

საათი 

ლ
ექ

ც
ი

ა 

სე
მი

ნა
რ

ი
 (

ჯ
გ

უ
ფ

შ
ი

მუ
შ

აო
ბ

ა)
 

პრ
აქ

ტ
ი

კუ
ლ

ი
 

ლ
აბ

ო
რ

ატ
ო

რ
ი

უ
ლ

ი
 

პრ
აქ

ტ
ი

კა
 

სა
კუ

რ
სო

 ს
ამ

უ
შ

აო
/პ

რ
ო

ექ
ტ

ი
 

შ
უ

ას
ემ

ეს
ტ

რ
უ

ლ
ი

 გ
ამ

ო
ც

დ
ა 

დ
ას

კვ
ნი

თ
ი

 გ
ამ

ო
ც

დ
ა 

დ
ამ

ო
უ

კი
დ

ებ
ელ

ი
მუ

შ
აო

ბ
ა 

1.1 LEH19212G1-P უცხოური ენა (ინგლისური) - 
B1.1 

6/150   60    1 1 88 

1.2 LEH18812G1-P უცხოური ენა (გერმანული) - 

B1.1 

6/150   60    1 1 88 

1.3 LEH18612G1-P უცხოური ენა (ფრანგული) - 
B1.1 

6/150   60    1 1 88 

1.4 LEH19012G1-P უცხოური ენა (რუსული) - 

B1.1 

6/150   60    1 1 88 

2 
ICT15008G1-LB 

 

გამოყენებითი 

ინფორმატიკის საფუძვლები 

-1 

4/100 15   15   1 1 68 

3 MAS32508G1-

LP 

მათემატიკა 1.1 5/125 15  30    1 2 77 

 

4 

PES18313G1-LS საქართველოს მთიანი 

რეგიონების ტურისტულ-

რეკრეაციული პოტენციალი 

4/100 15 15     1 1 68 

5 PES16013G1-LS ტურიზმის საფუძვლები 6/150 30 30     1 1 88 

6 HEL20312G1-LS საქართველოს ისტორია და 

კულტურა 

5/125 15 30     1 1 78 

7.1 LEH19312G1-P უცხოური ენა (ინგლისური) - 

B1.2 

6/150   60    1 1 88 

7.2 LEH18LEH18912G1-P უცხოური ენა (გერმანული) - 6/150   60    1 1 88 
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B1.2 

7.3 LEH18712G1-P უცხოური ენა (ფრანგული) - 

B1.2 

6/150   60    1 1 88 

7.4 LEH19112G1-P უცხოური ენა (რუსული) - 

B1.2 

6/150   60    1 1 88 

8 
ICT15108G1-LB      გამოყენებითი 

ინფორმატიკის 
საფუძვლები -2 

4/100 15   15   1 1 68 

9 
BUA10513G1-

LSP 

საბუღალტრო აღრიცხვის 

საფუძვლები 

5/125 15 16 14    1 1 78 

10 SOS10912G1-LS ეკონომიკის პრინციპები 5/125 15 30     2 2 76 

11 BUA34313G1-LS მენეჯმენტის საფუძვლები 5/125 15 30     2 2 76 

12 BUA50813G1-LS მარკეტინგის საფუძვლები 5/125 15 30     2 2 76 

13.1 LEH10412G1-P უცხოური ენა (ინგლისური) – 

B2.1 

5/125   45    1 1 78 

13.2 LEH11212G1-P უცხოური ენა (გერმანული) – 

B2.1 

5/125   45    1 1 78 

13.3 LEH10812G1-P უცხოური ენა (ფრანგული) – 

B2.1 

5/125   45    1 1 78 

13.4 LEH11612G1-P უცხოური ენა (რუსული) – 

B2.1 

5/125   45    1 1 78 

14 BUA55513G1-LS დესტინაციის მარკეტინგი 4/100 15 15     1 1 68 

15 SOS11612G2-LS 

 

სამეწარმეო საქმიანობის  

საფუძვლები 

5/125 15 30     1 1 78 

16 
BUA39413G2-LS მთის მდგრადი 

განვითარების საფუძვლები 

6/150 30 30     1 1 88 

17 PES16113G1-LS შესავალი მასპინძლობის 

ინდუსტრიაში 

5/125 15 30     1 1 78 

18 HEL31513G1-LS    კრიტიკული აზროვნების 
საფუძვლები 

5/125 15 30     1 1 78 

19.1 LEH10512G1-P უცხოური ენა (ინგლისური) - 

B2.2 

5/125   45    1 1 78 

19.2 LEH11312G1-P უცხოური ენა (გერმანული) - 

B2.2 

5/125   45    1 1 78 

19.3 LEH10912G1-P უცხოური ენა (ფრანგული) - 

B2.2 

5/125   45    1 1 78 

19.4 LEH11712G1-P უცხოური ენა (რუსული) - 

B2.2 

5/125   45    1 1 78 

20 
LEH11912G1-LS წერითი და ზეპირი 

კომუნიკაციები 

5/125 15 30     2 2 76 

21 
EET20410G2-LP მთის კლიმატი და 

აგრომეტეოროლოგიის 

საფუძვლები 

5/125 15  30    1 1 78 

22 
LAW15211G2-

LSK 

სამეწარმეო სამართლის 
საფუძვლები 

5/125 15 30     2 2 76 

23 
MAS24613G1-

LSP 

ტურიზმის სტატისტიკის 

საფუძვლები   

5/125 15 12 18    1 1 78 

24.1 
BUA34313G1-LS მდგრადი ტურიზმი და 

თანამედროვეობა 

5/125 15 30     1 1 78 
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24.2 
PES17713G1-LS გასტრონომიული ტურიზმი 5/125 15 30     1 1 78 

24.3 
PES17213G1-LS MICE ტურიზმი 5/125 15 30     1 1 78 

25 
BUA55313G1-LS ტურისტული მომსახურების 

ხელოვნება 

5/125 15 30     1 1 78 

26 
BUA35413G3-

LSP 

ბრენდმენეჯმენტი 4/120 15 11 4    1 1 68 

27 
PES18513G1-LS   საკურორტო ტურიზმი 4/120 15 15     1 1 68 

28 
BUA51313G1-LS მომხმარებელთა ქცევა 4/120 15 15     1 1 68 

29 
BUA35713G3-LS        ლოგისტიკა 4/120 15 15     1 1 68 

30 
BUA35513G3-LS    ბიზნეს ეთიკა და 

კორპორატიული 

პასუხისმგებლობა 

4/120 15 15     1 1 68 

31.1 
LEH12312G2-P   უცხოური ენა ( ინგლისური) 

- B2+1 

5/125   45    1 1 78 

31.2 LEH12912G2-P უცხოური ენა  (გერმანული) - 

B2+1 

5/125   45    1 1 78 

31.3 LEH12512G2-P 

 

უცხოური ენა  (ფრანგული) - 

B2+1 

5/125   45    1 1 78 

31.4 LEH12712G2-P უცხოური ენა  (რუსული) - 

B2+1 

5/125   45    1 1 78 

31.5 LEH13012G2-P უცხოური ენა ( ინგლისური) 

– A1.1 

5/125   45    1 1 78 

31.6 LEH13412G2-P უცხოური ენა  (გერმანული) - 

A1.1 

5/125   45    1 1 78 

31.7 LEH13812G2-P უცხოური ენა  (ფრანგული) - 

A1.1 

5/125   45    1 1 78 

31.8 LEH14212G2-P უცხოური ენა  (რუსული) - 

A1.1 

5/125   45    1 1 78 

32 
BUA20413G1-LS სადაზღვევო საქმის 

საფუძვლები 

5/125 15 30     1 3 76 

33 PES16413G1-LS ტუროპერეიტინგი 5/125 15 30     1 1 78 

34 
ICT36605G2-LP 

 

გეოგრაფიული 

ინფორმაციული სისტემები 

მდგრადი 

განვითარებისათვის 

5/125 15  30    1 1 78 

35 
PES16513G1-LS სასტუმრო მომსახურება და 

მართვა 

5/125 15 30     1 1 78 

36 PES18113G1-LS მთის ეთნოკულტურა და 
რეგიონის გიდი 

5/125 15 30     1 1 78 

37.1 LEH12412G2 - P უცხოური  ენა (ინგლისური) 

– B2+ 2 

5/125   45    1 1 78 

37.2 LEH12212G2 - P უცხოური ენა(გერმანული) - 

B2+ 2 

5/125   45    1 1 78 

37.3 LEH12612G2 - P უცხოური ენა  (ფრანგული) - 

B2+ 2 

5/125   45    1 1 78 
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37.4 LEH12712G2 - P უცხოურიენა (რუსული) - 

B2+ 2 

5/125   45    1 1 78 

37.5 LEH13112G2-P უცხოური ენა ( ინგლისური) 

– A1.2 

5/125   45    1 1 78 

37.6 LEH13512G2-P უცხოური ენა  (გერმანული) - 

A1.2 

5/125   45    1 1 78 

37.7 LEH13912G2-P უცხოური ენა  (ფრანგული) - 

A1.2 

5/125   45    1 1 78 

37.8 LEH14212G2-P უცხოური ენა  (რუსული) - 

A1.2 

5/125   45    1 1 78 

38 PES17913G1-LS კვებითი და სარესტორნე 

მომსახურება 

5/125 15 30     1 1 78 

39 
ENV14705G1-LS მთიანი გარემოს ეკოლოგია 5/125 15 30     1 1 78 

40 
PES16913G1-R საველე  პრაქტიკა 10/250     120   2 128 

41 
SOS11812G2-LS მწვანე ეკონომიკა 5/125 15 30     1 1 78 

42 
SOS45513G1-LS მთიანი რეგიონების 

დემოგრაფია 

5/125 15 22 8    1 1 78 

43 
PES17613G1-K საბაკალავრო ნაშრომი 10/250      90 2 2 156 

44 
BUA39613G2-LS ადამიანური რესურსების 

მენეჯმენტი ტურიზმში 

5/125 15 16 14    1 1 78 

45 
PES16613G1-LS უსაფრთხოება სამთო 

ტურიზმში 

5/125 15 30     1 1 78 

46.1 BUA55413G1-LS ელექტრონული 

კომერცია 

ტურიზმში 

5/125 15 30     1 1 78 

46.2 PES10813G1-LS ტურიზმის 

გეოგრაფია და 

საერთაშორისო 

ტურისტული 

ბაზრები 

5/125 15 30     1 2 77 

46.3 PES17413G1-LS ეკო-სასოფლო ტურიზმი 5/125 15 30     1 1 78 

46.4 PES17513G1-LS აგრო-ფერმერული ტურიზმი 5/125 15 30     1 1 78 

46.5 PES16813G1-LS მთის რეგიონალური 

ტურიზმი 

5/125 15 30     1 1 78 

46.6 BUA13513G1-LS საგადასახადო დაბეგვრის 

საფუძვლები 

5/125 15 30     1 1 78 

46.7 BUA20213G1-LS ფინანსების საფუძვლები 5/125 15 30     1 3 76 

46.8 AGC12910G2-LS მთის  კენკროვანი  
კულტურების  მოვლა-
მოყვანის  ტექნოლოგია 

5/125 30 15     1 1 78 

46.9 ENV20710G1-LS მთიანი ზონის სამკურნალო 

მცენარეები 

5/125 15 30     1 1 78 

46.10 BRS17710G1-LS 

 

მთის  ბუნებრივი  საკვები  
რესურსების  გამოყენების  
უსაფრთხოება და 
უვნებლობა 

5/125 15 30     1 1 78 
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46.11 AGC12410G2-LS მთის ზონის ორგანული 

სოფლის მეურნეობა 

5/125 30 15     1 1 78 

46.12 ENV15010G1-LS საქართველოს მაღალმთის 

ნიადაგები 

5/125 15 30     1 1 78 

47.1 HEL10112G1-LS რელიგიების ისტორია 5/125 15 30     1 1 78 

47.2 SOS40513G1-LS კულტურა და 

თანამედროვეობა 

5/125 15 30     2 2 76 

47.3 SOS30112G1 -LS გამოყენებითი ფსიქოლოგია 5/125 15 30     1 1 78 

47.4 SOS40212G1-LS სოციოლოგია 5/125 15 30     1 1 78 

47.5 BUA83413G1-LS დემოკრატია და 

მოქალაქეობა 

5/125 15 30     2 2 76 

47.6 HEL30512G1-LS ფილოსოფიის შესავალი 5/125 15 30     2 2 76 

 

პროგრამის ხელმძღვანელი/ხელმძღვანელები                             მანანა ვასაძე 

 

აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების  

ინჟინერინგის ფაკულტეტის ხარისხის  

უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი                                                      ნინო ლომიძე 

 

აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების  

ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანი                 გიორგი ქვარცხავა 

 

შეთანხმებულია 

სტუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან                 დავით მახვილაძე 

 

დამტკიცებულია 

სტუ-ს აკადემიური საბჭოს  

2019 წლის 10 დეკემბრის 
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          მოდიფიცირებულია  

აგრარული მეცნირებების და ბიოსისტემების  

ინჟინერინგის ფაკულტეტის საბჭოს  
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