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პროგრამის აღწერა 

საგანმანათლებლო პროგრამაში გათვალისწინებულია უმაღლესი განათლების 
კვალიფიკაციათა ჩარჩოს მიხედვით ბაკალავრიატისთვის განსაზღვრული კომპეტენციები და 
დასაქმების ბაზრის მოთხოვნები. ბაკალავრის მომზადება მიმდინარეობს სავალდებულო და 
თავისუფალი კომპონენტებითგანსაზღვრული კრედიტების მეშვეობით. სავალდებულო 
კომპონენტები მოიცავს: სასწავლო კურსებს, საწარმოო პრაქტიკას და საბაკალავრო ნაშრომს. 
საგანმანათლებლო პროგრამა შედგენილია ECTS სისტემით. 1 კრედიტი უდრის 25 საათს, 
რომელშიც იგულისხმება როგორც საკონტაქტო, ისე  დამოუკიდებელი მუშაობის საათები. 
სასწავლო პროცესი გაწერილია შემდეგი სახით: სემესტრი მოიცავს 20 კვირას, აქედან 
სასწავლოპროცესი მიმდინარეობს 16 კვირა. XVII კვირა ეთმობა თემატურ პროექტს და 
გამოცდისათვის მზადებას, XVIII–XIX კვირასტარდებადასკვნითიგამოცდა. XX კვირა, 
საჭიროებისშემთხვევაში, ეთმობადამატებითგამოცდას. 
საგანმანათლებლო პროგრამის მოცულობა შეადგენს სავალდებულო 215 კრედიტსა და 
თავისუფალ კომპონენტების25 კრედიტს. თითოეული სემესტრის  მოცულობა არის - 30 ECTS 
კრედიტი.  პროგრამის ხანგრძლივობაა 4 წელი (8 სემესტრი). ერთი სემესტრი მოიცავს  20  
სასწავლო კვირას.თითოეულ სემესტრში სასწავლო კურსის შეფასების საერთო ქულიდან (100 
ქულა) შუალედური შეფასების (მიმდინარე აქტივობა და შუასემესტრული გამოცდა) 
მაქსიმალური ქულაა 60, ხოლო დასკვნითი გამოცდის - 40. მიმდინარე აქტივობის 
მაქსიმალური ქულაა - 30, მინიმალური ჯამური დადებითი შეფასება - 15 ქულა. 
შუასემესტრული გამოცდის მაქსიმალური შეფასებაა - 30 ქულა, მინიმალური  - 7,5 ქულა. 
დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური შეფასებაა  40 ქულა, მინიმალური - 10 ქულა. სემესტრის 
მანძილზე სტუდენტი აბარებს ერთ შუასემესტრულ და ერთ დასკვნით გამოცდას. საჭიროების 
შემთხვევაში XX კვირა ეთმობა დამატებით გამოცდას. დამატებით გამოცდაზე სტუდენტი 
გადის მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მან ფინალურ გამოცდაზე გასვლის შემდეგ ჯამში  
დააგროვა 41-დან 50 ქულის ჩათვლით.დამატებითი გამოცდა ინიშნება დასკვნითი გამოცდის 
გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღეში. სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე მიღებულ 
შეფასებას არ ემატება დასკვნით შეფასებაში მიღებული ქულათა რაოდენობა. 

პირველი სასწავლო წლის ხანგრძლივობაა 2 სემესტრი (40 კვირა). სტუდენტი ორი სემეტრის 
განმავლობაში შეისწავლის 12 სასწავლო კურსს (60 კრედიტი):11 სავალდებულო სასწავლო  
კურსს (55 კრედიტი), მათ შორის 1 სასწავლო კურსი თემატური პროექტით და 
1არჩევითსასწავლო კურსს (5 კრედიტი).    

მეორე სასწავლო წლის ხანგრძლივობაა 2 სემესტრი (40 კვირა). სტუდენტი ორი სემეტრის 
განმავლობაში შეისწავლის 12 სასწავლო კურსს (60 კრედიტი):11 სავალდებულო სასწავლო  
კურსს (55 კრედიტი) , მათ შორის 3 სასწავლო კურსი თემატური პროექტით  და თავისუფალი 
სასწავლო კომპონენტების 1 სასწავლო კურსს (5 კრედიტი).    

მესამე სასწავლო წლის ხანგრძლივობაა2 სემესტრი (40 კვირა). სტუდენტი ორი სემეტრის 
განმავლობაში შეისწავლის 12 სასწავლო კურსს (60 კრედიტი): 7 სავალდებულო სასწავლო  
კურსს (35 კრედიტი), მათ შორის 3 სასწავლო კურსი თემატური პროექტით,1არჩევით 
სასწავლო კურსს (5 კრედიტი), მათ შორის ერთ-ერთი სასწავლო კურსი თემატური პროექტით 
და თავისუფალი სასწავლო კომპონენტების 4 სასწავლო კურსს (20 კრედიტი).  

მეოთხე სასწავლო წლის ხანგრძლივობაა 2 სემესტრი (40 კვირა). სტუდენტი ორი სემეტრის 
განმავლობაში დააგროვებს 60 კრედიტს:შეისწავლის 9 სავალდებულო სასწავლო კურსს (45 
კრედიტი),მათ შორის 1 სასწავლო კურსი თემატური პროექტით,გაივლის პრაქტიკას (5 
კრედიტი) და იმუშავებს საბაკალავრო ნაშრომზე (10 კრედიტი).  
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ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრის ფინანსებში აკადემიური ხარისხის შესაბამისი 
კომპეტენციები მიიღწევა სხვადასხვა სასწავლო კურსების შესწავლის შედეგად. შესაბამისი 
ცოდნისა და უნარების ათვისება განხორციელდება ქვემოთ მოყვანილი სრუქტურის 
მიხედვით.  
 

პროგრამის სტრუქტურა ECTSკრედიტი 
სავალდებულო სასწავლო კურსები 200 
პრაქტიკა 5 
საბაკალავრო ნაშრომი 10 
თავისუფალი კომპონენტების სასწავლო კურსები 25 
სულ 240 

 

 
პროგრამის მიზანი 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მისიის შესაბამისადსაგანმანათლებლო პროგრამის 
მიზანიასაფინანსო 
დასაბანკოსფეროშისაქმიანობისათვისდაშრომითბაზრებზეკონკურენტუნარიანსპეციალისტება
დჩამოყალიბებისათვისსაჭიროთეორიულიდაპრაქტიკულიცოდნისმიღება,კვალიფიციურიდაპ
როფესიულ კარიერაზეორიენტირებული ბაკალავრებისმომზადება.საფინანსო და საბანკო 
დაწესებულებებში პრაქტიკული საქმიანობისათვისსაჭირო უნარისგამომუშავება და საფინანსო 
და საბანკოტექნოლოგიებისგამოყენების უნარის ჩამოყალიბება. 

 
სწავლის შედეგები/კომპეტენტურობები (ზოგადი და დარგობრივი) 

ცოდნადაგაცნობიერება 
საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულმა იცის: 

• ბიზნესისძირითადიპრინციპებიდასაფუძვლები; 
• ფინანსებისარსი, ფუნქციები, მნიშვნელობადათავისებურებები; 
• საბანკოდა სადაზღვევო საქმიანობისძირითადიპრინციპები; 
• საბანკო ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტის პრინციპები; 
• საბანკო ინჟინერინგის ძირითადი პრინციპები. 

 
კურსდამთავრებული აცნობიერებს: 

• კომერციულიბანკებისაქტიურდაპასიუროპერაციებს და მათი 
აღრიცხვისმეთოდებსდათავისებურებებს; 

• ინფორმაციულპროცესებთანდაკავშირებულცნებებს,ინფორმაციისკომპიუტერულიდამ
უშავებისადა საბანკოპროექტებისძირითადპრინციპებს; 

• ავტომატიზებულისაბანკოსისტემებისშესაძლებლობებს, 
საბანკოინფორმაციულისისტემისარჩევისძირითადკრიტერიუმებს; 

• ბანკის სტრატეგიული მართვის განვითარების დონეებს და მნიშვნელობას; 
• ბანკში ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურული განვითარების 

პროცესს. 
 

ცოდნისპრაქტიკაშიგამოყენებისუნარი 
კურსდამთავრებულს შეუძლია:  

• კომერციულიბანკებისაქტიურიდაპასიურიოპერაციებისშესრულება;  
• საბანკო ინფორმაციულიტექნოლოგიებისპრაქტიკულსაქმიანობაშიგამოყენება; 
• ორგანიზაციულისტრუქტურისადათანამშრომელთაპასუხისმგებლობისგანაწილებისმა
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ტრიცისშედგენა; 
• საბანკოსისტემისმომხმარებელთაეფექტიანიმომსახურებადაცვლილებებისმართვისგანა

ხორციელებათანამედროვეკომპიუტერულისისტემებისბაზაზე; 
• ბანკის ბიზნეს–პროცესების აღწერა და სტრატეგიული მართვის რუქების შედგენა; 
• საბანკო ინფორმაციული სისტემის არჩევის კრიტერიუმების შედგენა და პრაქტიკაში 

გამოყენება. 
 

დასკვნისუნარი 
კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

• სხვადასხვა საბანკო პროდუქტებისა და მომსახურების მიწოდების გაანალიზება; 
• საბანკო ოპერაციებისა და პროცესებისათვის დამახასიათებელი 

სააღრიცხვომონაცემებისშეგროვება,ბუღალტრული ჩანაწერებით გამოწვეული 
ცვლილებების ანალიზი კომერციული ბანკის ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშებზე 
და დასკვნისჩამოყალიბება; 

• საბანკოპროექტებისსამუშაო გეგმისშედგენადაშედეგების შეფასება; 
• საბანკო ინჟინერინგისა და მართვისათვის დამახასიათებელიმონაცემებისშეგროვებადა 

დასკვნისჩამოყალიბება; 
• ბანკებში ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბიუჯეტის სხვადასხვა მაჩვენებლების 

გაანალიზება და დასკვნისჩამოყალიბება. 
 
კომუნიკაციისუნარი 
კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

• ქართულდაუცხოურენებზედისკუსიისწარმართვა, 
საკუთარიკომენტარებისადაარგუმენტებისდემონსტრირებაპროფესიულ-
დარგობრივითემატიკისფარგლებში; 

• წერილობითი და 
ზეპირიფორმითცოდნისდამაჯერებლადდადასაბუთებულადწარმოჩენა; 

• ეფექტურიკომუნიკაციისუზრუნველყოფასაბანკო 
პროდუქტების/მომსახურებისრეალიზებისას. 

 
სწავლისუნარი 
კურსდამთავრებულს შეუძლია:  

• საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო სფეროში კონკურენტუნარიანი 
საქმიანობისუზრუნველსაყოფად სათანადო ინფორმაციის მოძიება და შესაბამისი 
არჩევანის გაკეთება ცოდნის ამაღლების მიზნით; 

• სიტუაციის გააზრება, შეფასება და მართვა, რასაც გამოიყენებ ს: შეძენილი 
ცოდნისგანმტკიცებისა და განახლებისათვის, კრიტიკული და თვითკრიტიკული 
შეფასებებისათვის,სიახლეების მიღებისადმი მზადყოფნისათვის, 
თვითრეალიზაციისათვის. 

 
ღირებულებები 

კურსდამთავრებულს შეუძლია:  
• პროფესიული საქმიანობის განხორციელება დამკვიდრებული ეთიკური ნორმების, 

სამართლიანობისა და თანასწორობის პრინციპების დაცვით; 
• საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო სფეროებში პროფესიული 

საქმიანობისორგანიზებულად, რაციონალურადდაეფექტიანადწარმართვა; 
• პროფესიული ღირებულებების გამოვლენა 

საბანკოოპერაციებისპუნქტუალურადდაზუსტადშესრულებისას და 
ბანკშიგანხორციელებულიყველაოპერაციისდროულიდასწორიფინანსურიაღრიცხვისას
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; 
• საბანკოდაწესებულებაშიინფორმაციულიტექნოლოგიებისრისკებისზუსტიდადროული

შეფასება. 

 
სწავლის შედეგების მიღწევის (სწავლება-სწავლის) მეთოდები 

 ლექცია      სემინარი (ჯგუფში მუშაობა)      პრაქტიკული      ლაბორატორიული      

პრაქტიკა  საკურსო სამუშაო/პროექტი  კონსულტაცია  დამოუკიდებელი მუშაობა 

 
სწავლისპროცესშიკონკრეტულისასწავლოკურსისსპეციფიკიდანგამომდინარე, 
გამოიყენებასწავლება-სწავლისმეთოდებისქვემოთმოცემულიშესაბამისიაქტივობები, 
რომელიცასახულიაშესაბამისსასწავლოკურსისპროგრამებში (სილაბუსებში): 
 
1. დისკუსია/დებატები – ინტერაქტიულისწავლებისერთ-
ერთიყველაზეგავრცელებულიაქტივობაა. 
დისკუსიისპროცესიმკვეთრადამაღლებსსტუდენტთაჩართულობისხარისხსადააქტიურობას. 
დისკუსიაშესაძლებელიაგადაიზარდოსკამათშიდაესპროცესიარშემოიფარგლებამხოლოდპედაგ
ოგისმიერდასმულიშეკითხვებით. 
იგიუვითარებსსტუდენტსმსჯელობისადასაკუთარიაზრისდასაბუთებისუნარს.  
2. თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება –სწავლებისიმგვარისტრატეგიაა, 
როდესაცჯგუფისთითოეულიწევრივალდებულიაარამხოლოდთვითონშეისწავლოს, 
არამედდაეხმაროსთავისთანაგუნდელსსაგნისუკეთშესწავლაში. 
ჯგუფისთითოეულიწევრიმუშაობსპრობლემაზე, ვიდრეყველამათგანიარდაეუფლებასაკითხს.  
3. ჯგუფური (collaborative) მუშაობა – 
ამაქტივობისგამოყენებითსწავლებაგულისხმობსსტუდენტთაჯგუფურადდაყოფასდამათთვისსა
სწავლოდავალებებისმიცემას. 
ჯგუფისწევრებიინდივიდუალურადამუშავებენსაკითხსდაპარალელურადუზიარებენთავისმოს
აზრებებსჯგუფისდანარჩენწევრებს. 
დასახულიამოცანიდანგამომდინარეშესაძლებელიაჯგუფისმუშაობისპროცესშიწევრებსშორისმ
ოხდესფუნქციებისგადანაწილება. 
ესსტრატეგიაუზრუნველყოფსყველასტუდენტისმაქსიმალურჩართულობასსასწავლოპროცესში.  
4. პრობლემაზედაფუძნებულისწავლება (PBL) - აქტივობა, 
რომელიცახალიცოდნისმიღებისდაინტეგრაციისპროცესისსაწყისეტაპადიყენებსკონკრეტულპრ
ობლემას.  
5. შემთხვევებისშესწავლა (Case study) – 
პედაგოგისტუდენტებთანერთადგანიხილავსკონკრეტულშემთხვევებსდაისინიყოველმხრივდას
აფუძვლიანადშეისწავლიანსაკითხს. მაგალითად, 
საინჟინროუსაფრთხოებისსფეროშიესშეიძლებაიყოსკონკრეტულიავარიისანკატასტროფისგანხი
ლვა, პოლიტიკისმეცნიერებაში - კონკრეტული, მაგალითად, ყარაბახისპრობლემის (სომხეთ- 
აზერბაიჯანისკონფლიქტის) ანალიზიდაა. შ.  
6. გონებრივიიერიში (Brain storming) – 
ესაქტივობაგულისხმობსთემისფარგლებშიკონკრეტულისაკითხის/პრობლემისშესახებმაქსიმალ
ურადმეტი, სასურველიარადიკალურადგანსხვავებული, აზრის, 
იდეისჩამოყალიბებასადაგამოთქმისხელშეწყობას. 
აღნიშნულიაქტივობაგანაპირობებსპრობლემისადმიშემოქმედებითიმიდგომისგანვითარებას. 
მისიგამოყენებაეფექტიანიასტუდენტთამრავალრიცხოვანიჯგუფისარსებობისპირობებშიდაშედ
გებარამდენიმეძირითადიეტაპისგან: 
−პრობლემის/საკითხისგანსაზღვრაშემოქმედებითიკუთხით;  
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−დროისგარკვეულმონაკვეთშისაკითხისირგვლივმსმენელთამიერგამოთქმულიიდეებისკრიტიკ
ისგარეშეჩანიშვნა (ძირითადადდაფაზე);  
−შეფასებისკრიტერიუმებისგანსაზღვრაკვლევისმიზანთანიდეისშესაბამისობისდასადგენად;  
−შერჩეულიიდეებისშეფასებაწინასწარგასაზღვრულიკრიტერიუმებით;  
−გამორიცხვისგზითიმიდეებისგამორჩევა, 
რომლებიცყველაზემეტადშეესაბამებადასმულსაკითხს;  
−უმაღლესიშეფასებისმქონეიდეის, 
როგორცდასახულიპრობლემისგადაჭრისსაუკეთესოსაშუალებისგამოვლენა.  
7. როლურიდასიტუაციურითამაშები – 
წინასწარშემუშავებულისცენარისმიხედვითგანხორციელებულითამაშებისტუდენტებსსაშუალე
ბასაძლევსსხვადასხვაპოზიციიდანშეხედონსაკითხს. 
იგიეხმარებამათალტერნატიულითვალსაზრისისჩამოყალიბებაში. ისევე, როგორცდისკუსია, 
ესთამაშებიცუყალიბებსსტუდენტსსაკუთარიპოზიციისდამოუკიდებლადგამოთქმისადაკამათშ
იმისიდაცვისუნარს.  
8. დემონსტრირებისმეთოდი – 
ესმეთოდიინფორმაციისვიზუალურადწარმოდგენასგულისხმობს. 
შედეგისმიღწევისთვალსაზრისითისსაკმაოდეფექტიანია. 
ხშირშემთხვევაშიუმჯობესიამასალაერთდროულადაუდიოდავიზუალურიგზითმოვაწოდოთსტ
უდენტებს. შესასწავლიმასალისდემონსტრირებაშესაძლებელიაროგორცმასწავლებლის, 
ასევესტუდენტისმიერ. 
ესაქტივობაგვეხმარებათვალსაჩინოგავხადოთსასწავლომასალისაღქმისსხვადასხვასაფეხური, 
დავაკონკრეტოთ, თურისიშესრულებამოუწევთსტუდენტებსდამოუკიდებლად; ამავედროს, 
ესსტრატეგიავიზუალურადწარმოაჩენსსაკითხის/პრობლემისარსს. 
დემონსტრირებაშესაძლოამარტივსახესატარებდეს.  
9. ინდუქციაგანსაზღვრავსნებისმიერიცოდნისგადაცემისისეთფორმას, 
როდესაცსწავლისპროცესშიაზრისმსვლელობაფაქტებიდანგანზოგადებისაკენარისმიმართულია
ნუმასალისგადმოცემისასპროცესიმიმდინარეობსკონკრეტულიდანზოგადისკენ.  
10. დედუქციაგანსაზღვრავსნებისმიერიცოდნისგადაცემისისეთფორმას, 
რომელიცზოგადცოდნაზედაყრდნობითახალიცოდნისაღმოჩენისლოგიკურპროცესსწარმოადგე
ნსანუპროცესიმიმდინარეობსზოგადიდანკონკრეტულისაკენ.  
11. ანალიზიგვეხმარებასასწავლომასალის, როგორცერთიმთლიანის, 
შემადგენელნაწილებადდაშლაში. 
ამითმარტივდებართულიპრობლემისშიგნითარსებულიცალკეულისაკითხებისდეტალურიგაშუ
ქება.  
12. სინთეზიგულისხმობსცალკეულისაკითხებისდაჯგუფებითერთიმთლიანისშედგენას. 
ესაქტივობახელსუწყობსპრობლემის, როგორცმთლიანისდანახვისუნარისგანვითარებას.  
13. ვერბალურიანუზეპირსიტყვიერი.ამაქტივობასმიეკუთვნებათხრობა, საუბარიდასხვ. 
აღნიშნულპროცესშიპედაგოგისიტყვებისსაშუალებითგადასცემს, ხსნისსასწავლომასალას, 
ხოლოსტუდენტებიმოსმენით, 
დამახსოვრებითადაგააზრებითმასაქტიურადაღიქვამენდაითვისებენ.  
14. წერითიმუშაობაგულისხმობსშემდეგისახისმოქმედებებს: 
ამონაწერებისადაჩანაწერებისგაკეთება, მასალისდაკონსპექტება, თეზისებისშედგენა, 
რეფერატისანესესშესრულებადასხვ.  
15. ახსნა-განმარტება – ეფუძნებამსჯელობასმოცემულისაკითხისირგვლივ. 
პედაგოგსმასალისგადმოცემისასმოჰყავსკონკრეტულიმაგალითი, 
რომლისდაწვრილებითგანხილვაცხდებამოცემულითემისფარგლებში.  
16. ქმედებაზეორიენტირებულისწავლება – 
მოითხოვსპედაგოგისადასტუდენტისაქტიურჩართულობასსწავლებისპროცესში, 
სადაცგანსაკუთრებულდატვირთვასიძენსთეორიულიმასალისპრაქტიკულიინტერპრეტაცია.  
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17. პროექტისშემუშავებადაპრეზენტაცია - 
პროექტზემუშაობისასსტუდენტირეალურიპრობლემისგადასაჭრელადიყენებსშეძენილცოდნასა
დაუნარ-ჩვევებს. პროექტითსწავლებაამაღლებსსტუდენტთამოტივაციასადაპასუხისმგებლობას. 
პროექტზემუშაობამოიცავსდაგეგმვის, კვლევის, 
პრაქტიკულიაქტივობისადაშედეგებისწარმოდგენისეტაპებსარჩეულისაკითხისშესაბამისად. 
პროექტიგანხორციელებლადჩაითვლება, თუმისიშედეგებითვალსაჩინოდდადამაჯერებლად, 
კორექტულიფორმითარისწარმოდგენილი. იგიშეიძლებაშესრულდესინდივიდუალურად, 
წყვილებშიანჯგუფურად; ასევე, ერთისაგნისფარგლებშიანრამდენიმესაგნისფარგლებში 
(საგანთაინტეგრაცია); 
დასრულებისშემდეგპროექტიშესაძლებელიაწარედგინოსფართოაუდიტორიას. 

 
სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა 

შეფასებახდება 100 ქულიანისკალით.  
დადებითიშეფასებებია: 
• (A) - ფრიადი - შეფასების 91-100 ქულა;  
• (B) - ძალიანკარგი - შეფასების 81-90 ქულა; 
• (C) - კარგი - შეფასების 71-80 ქულა; 
• (D) - დამაკმაყოფილებელი - შეფასების 61-70 ქულა; 
• (E) - საკმარისი - შეფასების 51-60 ქულა.  
 
უარყოფითიშეფასებებია: 
• (FX) - ვერჩააბარა - შეფასების 41-50 ქულა, რაცნიშნავს, 
რომსტუდენტსჩასაბარებლადმეტიმუშაობასჭირდებადაეძლევადამოუკიდებელიმუშაო
ბითდამატებითგამოცდაზეერთხელგასვლისუფლება; 
• (F) - ჩაიჭრა - შეფასების 40 ქულადანაკლები, რაცნიშნავს, 
რომსტუდენტისმიერჩატარებულისამუშაოარარისსაკმარისიდამასსაგანიახლიდანაქვსშე
სასწავლი. 

 
დასაქმების სფერო 

ბანკები, მიკროსაფინანსოორგანიზაციები, საკრედიტოკავშირები,სადაზღვევოკომპანიები, 
საინვესტიციოფონდები, საბროკეროდა სალიზინგო კომპანიები, საწარმოები. 

 
სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

ბაკალავრიატის პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია სწავლის გაგრძელება შესაბამისი 
და მომიჯნავე პროფილის სამაგისტრო  პროგრამებზე.   

 



- 8 -    (სულ 16 გვ.) 

პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური და  მატერიალური რესურსი 

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

 
თანდართული სილაბუსების რაოდენობა: 74 
 
პროგრამის საგნობრივი დატვირთვა 

№ 

 
 

საგანი 
დაშვების 

წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 

I წელი II წელი III წელი IV წელი 

სემესტრი 

I II III IV V VI VII VIII 

I. სავალდებულო სასწავლო კურსები 30 30 30 25 20 20 30 30 

1 ფილოსოფიის შესავალი არ აქვს 5        

2 ეკონომიკის საფუძვლები არ აქვს 5        

3 
ინფორმაციული ტექნოლოგიები 

ბიზნესში 
არ აქვს 

4        

4 
მათემატიკა ეკონომიკასა და ბიზნესში -

1 
არ აქვს 

5        

5 
უცხოური ენა (ინგლისური B 1.1, 

გერმანული B 1.1, ფრანგული B 1.1, 
რუსული B1.1) 

არ აქვს 6        

6 
ფული, ფულის მიმოქცევისა და 

კრედიტის საფუძვლები 
 

არ აქვს 
5        

7 ბიზნესის ფსიქოლოგია 
ფილოსოფიის 

შესავალი 
 4       

8 
მათემატიკა ეკონომიკასა და ბიზნესში -

2 

მათემატიკა 
ეკონომიკასა და 

ბიზნესში -1 
 5       

9 
უცხოური ენა (ინგლისური B 1.2, 

გერმანული B 1.2, ფრანგული B 1.2, 
რუსული B 1.2) 

უცხოური ენა 
(ინგლისური B 
1.1, გერმანული 

B 1.1, 
ფრანგული B 
1.1, რუსული 

B1.1) 

 6       

10 ბიზნესის საფუძვლები არ აქვს  5       

11 ფინანსების საფუძვლები 
ეკონომიკის 
საფუძვლები 

 5       

12 
ალბათობის თეორია და მათემატიკური 

სტატისტიკა 2.1 

მათემატიკა 
ეკონომიკასა და 

ბიზნესში -2 
  5      

13 
უცხოური ენა (ინგლისური B 2.1, 

გერმანული B 2.1, ფრანგული B 2.1, 
რუსული B 2.1) 

უცხოური ენა 
(ინგლისური B 
1.2, გერმანული 

B 1.2, 
ფრანგული B 

1.2, რუსული B 

  5      
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1.2) 

14 მენეჯმენტის საფუძვლები არ აქვს   5      

15 საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები არ აქვს   5      

16 მარკეტინგის საფუძვლები არ აქვს   5      

17 საბანკო საქმის საფუძვლები 
ფინანსების 

საფუძვლები 
  5      

18 
უცხოური ენა (ინგლისური B 2.2, 

გერმანული B 2.2, ფრანგული B 2.2,  
რუსული B 2.2) 

უცხოური ენა 
(ინგლისური B 
2.1, გერმანული 

B 2.1, 
ფრანგული B 

2.1, რუსული B 
2.1) 

   5     

19 ფინანსური აღრიცხვა 
საბუღალტრო 

აღრიცხვის 
საფუძვლები 

   6     

20 ალგორითმების თეორიის საფუძვლები 
ინფორმაციული 
ტექნოლოგიები 

ბიზნესში 
   5     

21 სადაზღვევო საქმის საფუძვლები 
ფინანსების 

საფუძვლები 
   5     

22 
საბანკო ინჟინერინგისა და მართვის 

საფუძვლები 
საბანკო საქმის 
საფუძვლები 

   4     

23 ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბანკში 
საბანკო საქმის 
საფუძვლები 

    
 

5 
   

24 
კორპორაციული ფინანსების 

საფუძვლები 
ფინანსების 

საფუძვლები 
    6    

25 რისკების მართვის საფუძვლები 
საბანკო საქმის 
საფუძვლები 

    4    

26 
ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები 

ფინანსურ ინდუსტრიაში 
ფინანსების 

საფუძვლები 
     5   

27 
ფასიანი ქაღალდები და ფინანსური 

ბაზრები 
ფინანსების 

საფუძვლები 
     6   

28 მონეტარული პოლიტიკა 

ფული, ფულის 
მიმოქცევისა 

და კრედიტის 
საფუძვლები 

     4   

29 ფინანსური ინვესტიციები 
ფინანსების 

საფუძვლები 
     

 
5 

  

30 საბანკო ოპერაციები და პროცესები 
საბანკო საქმის 
საფუძვლები       

 
5  

31 
საბანკო ოპერაციებისა და პროცესების 

სააღრიცხვო უზრუნველყოფა 
საბანკო საქმის 
საფუძვლები       

 
5  

32 ბანკის საოპერაციო სისტემები 

საბანკოინჟინე
რინგისადამარ
თვისსაფუძვლ

ები 

      
 

5 
 

33 ბიზნესის საგადასახადო რეგულირება 
ფინანსების 

საფუძვლები 
      

 
5 
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34 
საფინანსო და საბანკო საქმიანობის 

ნორმატიული რეგულირება 
საბანკო საქმის 
საფუძვლები 

      
 

5 
 

35 
საბანკო პროექტების მართვის 

სისტემები 

საბანკო 
ინჟინერინგისა 

და მართვის 
საფუძვლები 

       
 
 

6 

36 საანგარიშსწორებო სისტემები 
ბანკის 

საოპერაციო 
სისტემები 

       
 

5 

37 Excel–ი ბიზნესში 
კორპორაციულ

ი ფინანსების 
საფუძვლები 

       4 

38 ფინანსური სისტემების მართვა 
საბანკო საქმის 
საფუძვლები  

       
 

5 

39 
პრაქტიკა - „საბანკო საცალო 

პროდუქტების პოზიციონირება და 
გაყიდვა“ 

ინფორმაციული 
ტექნოლოგიები 

ბანკში; 
მარკეტინგის 
საფუძვლები 

      
 

5 
 

40 საბაკალავრო ნაშრომი 

საბანკო 
ოპერაციები და 
პროცესები; სა-
ბანკო ოპერაცი-
ებისა და პროცე-
სების სააღრიცხ-
ვო უზრუნველ-

ყოფა;ბანკის 
საოპერაციო 
სისტემები 

       10 

არჩევითი სასწავლო კურსები  5   5    

41 დემოკრატია და მოქალაქეობა არ აქვს  

 

      

42 სოციოლოგია არ აქვს        

43 საქართველოს ისტორია და კულტურა არ აქვს        

44 მენეჯერული აღრიცხვა 
საბუღალტრო 

აღრიცხვის 
საფუძვლები 

    

 
 
 
 

   

45 ელექტრონული კომერცია 
მარკეტინგის 
საფუძვლები 

       

46 პროექტების მენეჯმენტი 
მენეჯმენტის 
საფუძვლები 

       

47 საჯარო ფინანსები 
ფინანსების 

საფუძვლები 
       

II. თავისუფალი კომპონენტების სასწავლო კურსები    5 10 10   

48 ქვეყანათმცოდნეობა არ აქვს    5     

49 პოლიტოლოგია არ აქვს    5     

50 რელიგიების ისტორია არ აქვს    5     

51 ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა არ აქვს     5    

52 ფერთმცოდნეობა არ აქვს     5    
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სწავლის შედეგების რუკა 

№ საგანი 

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 

 I. სავალდებულო სასწავლო კურსები       

1 ფილოსოფიის შესავალი       

2 ეკონომიკის საფუძვლები       

3 ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბიზნესში       

4 მათემატიკა ეკონომიკასა და ბიზნესში -1       

5 
უცხოური ენა (ინგლისური B 1.1, გერმანული B 1.1, 

ფრანგული B 1.1, რუსული B1.1) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

6 
ფული, ფულის მიმოქცევისა და კრედიტის 

საფუძვლები 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7 ბიზნესის ფსიქოლოგია       

8 მათემატიკა ეკონომიკასა და ბიზნესში -2       

9 
უცხოური ენა (ინგლისური B 1.2, გერმანული B 1.2, 

ფრანგული B 1.2, რუსული B 1.2) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

10 ბიზნესის საფუძვლები       

11 ფინანსების საფუძვლები       

12 
ალბათობის თეორია და მათემატიკური 

სტატისტიკა 2.1 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

53 მიწის ადმინისტრირება არ აქვს     5    

54 
საზოგადოებრივი სექტორის 

ეკონომიკა 
არ აქვს     5    

55 წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები არ აქვს     5    

56 საინჟინრო მენეჯმენტის საფუძვლები არ აქვს     5    

57 ძვირფასი ქვები, კეთილშობილი 
ლითონები და მათი რესურსები 

არ აქვს       
5 

  

58 სამეწარმეო  სამართლის საფუძვლები არ აქვს      5   

59 გამწვანება და დეკორი არ აქვს      5   

60 
მიმდინარე დისკუსი მოდერნიზმის 

ირგვლივ 
არ აქვს      5   

61 
ტექნოლოგიური სისტემები და 

საწარმოო პროცესები 
არ აქვს      5   

62 შრომის უსაფრთხოება არ აქვს      5   

სემესტრში 30 30 30 30 30 30 30 30 

წელიწადში 60 60 60 60 

სულ 240 
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13 
უცხოური ენა (ინგლისური B 2.1, გერმანული B 2.1, 

ფრანგული B 2.1, რუსული B 2.1) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

14 მენეჯმენტის საფუძვლები       

15 საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები       

16 მარკეტინგის საფუძვლები       

17 საბანკო საქმის საფუძვლები       

18 
უცხოური ენა (ინგლისური B 2.2, გერმანული B 2.2, 

ფრანგული B 2.2,  რუსული B 2.2) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

19 ფინანსური აღრიცხვა       

20 ალგორითმების თეორიის საფუძვლები       

21 სადაზღვევო საქმის საფუძვლები       

22 საბანკო ინჟინერინგისა და მართვის საფუძვლები 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

23 ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბანკში       

24 კორპორაციული ფინანსების საფუძვლები       

25 რისკების მართვის საფუძვლები       

26 
ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები ფინანსურ 

ინდუსტრიაში 
      

27 ფასიანი ქაღალდები და ფინანსური ბაზრები       

28 მონეტარული პოლიტიკა       

29 ფინანსური ინვესტიციები       

30 საბანკო ოპერაციები და პროცესები       

31 
საბანკო ოპერაციებისა და პროცესების სააღრიცხვო 

უზრუნველყოფა 
      

32 ბანკის საოპერაციო სისტემები       

33 ბიზნესის საგადასახადო რეგულირება       

34 საფინანსო და საბანკო საქმიანობის ნორმატიული 
რეგულირება 

      

35 საბანკო პროექტების მართვის სისტემები       

36 საანგარიშსწორებო სისტემები       

37 Excel–ი ბიზნესში       

38 ფინანსური სისტემების მართვა       

39 
პრაქტიკა - „საბანკო საცალო პროდუქტების 

პოზიციონირება და გაყიდვა“ 
      

40 საბაკალავრო ნაშრომი       

 არჩევითი სასწავლო კურსები       

41 დემოკრატია და მოქალაქეობა       

42 სოციოლოგია       

43 საქართველოს ისტორია და კულტურა       

44 მენეჯერული აღრიცხვა       

45 ელექტრონული კომერცია       

46 პროექტების მენეჯმენტი       

47 საჯარო ფინანსები       

 
II. თავისუფალი კომპონენტების სასწავლო  

კურსები 
      

48 ქვეყანათმცოდნეობა       

49 პოლიტოლოგია       

50 რელიგიების ისტორია       
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51 ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა       

52 ფერთმცოდნეობა       

53 მიწის ადმინისტრირება       

54 საზოგადოებრივი სექტორის ეკონომიკა       

55 წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები       

56 საინჟინრო მენეჯმენტის საფუძვლები       

57 
ძვირფასი ქვები, კეთილშობილი ლითონები და 

მათი რესურსები 
      

58 სამეწარმეო  სამართლის საფუძვლები       
59 გამწვანება და დეკორი       

60 მიმდინარე დისკუსი მოდერნიზმის ირგვლივ       

61 ტექნოლოგიური სისტემები და საწარმოო პროცესები       

62 შრომის უსაფრთხოება       

 
 
 
პროგრამის სასწავლო გეგმა 
 

№ 

 
 

საგნის კოდი 
 
 

საგანი 

EC
TS

  
/ს

აა
თ

ი 

საათი 
ლ

ექ
ცი

ა 

სე
მი

ნა
რ

ი 
(ჯ

გუ
ფ

ში
 მ

უ
შა

ო
ბა

) 

პრ
აქ

ტ
იკ

უ
ლ

ი 

ლ
აბ

ო
რ

ატ
ო

რ
იუ

ლ
ი 

პრ
აქ

ტ
იკ

ა 

სა
კუ

რ
სო

 ს
ამ

უ
შა

ო
/პ

რ
ო

ექ
ტ

ი 

შუ
ას

ემ
ეს

ტ
რ

უ
ლ

ი 
გა

მო
ცდ

ა 

დ
ას

კვ
ნი

თ
ი 

გა
მო

ცდ
ა 

დ
ამ

ო
უ

კი
დ

ებ
ელ

ი 
მუ

შა
ო

ბა
 

 I. სავალდებულო სასწავლო კურსები           
1 HEL30112G1-LS ფილოსოფიის შესავალი 5\125 15 30     2 2 76 
2 SOS11112G1-LS ეკონომიკის საფუძვლები 5\125 15 30     2 2 76 

3 ICT11608G1-LB 
ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები ბიზნესში 
4\100 15   15   1 1 68 

4 MAS35208G1-LP 
მათემატიკა ეკონომიკასა და 

ბიზნესში -1 5\125 15  30    1 2 77 

5 

LEH10212G1-P 
LEH11012G1-P 
LEH10612G1-P 
LEH11412G1-P 

უცხოური ენა (ინგლისური B 
1.1, გერმანული B 1.1, 

ფრანგული B 1.1, რუსული B 
1.1) 

6\150   60    1 1 88 

6  
BUA20113G1-LS 

ფული, ფულის მიმოქცევისა 
და კრედიტის საფუძვლები 

5\125 15 30     1 1 78 

7 SOS30112G1-LS ბიზნესის ფსიქოლოგია 4\100 15 15     1 1 68 

8 MAS35308G1-LP 
მათემატიკა ეკონომიკასა და 

ბიზნესში -2 
5\125 15  30    1 

 
2 
 

77 

9 LEH10312G1-P უცხოური ენა (ინგლისური B 6\150   60    1 1 88 
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LEH11112G1-P 
LEH10712G1-P 
LEH11512G1-P 

1.2, გერმანული B 1.2, 
ფრანგული B 1.2, რუსული B 

1.2) 
10 BUA43513G1-LSP ბიზნესის საფუძვლები 5\125 15 24 6    2 2 76 
11 BUA20213G1-LS ფინანსების საფუძვლები 5\125 15 30     1 3 76 

12 MAS21308G1-LP 
ალბათობის თეორია და 

მათემატიკური სტატისტიკა 
ეკონომიკასა და ბიზნესში 

5\125 15  30    1 2 77 

13 

LEH10412G1-P 
LEH11212G1-P 
LEH10812G1-P 
LEH11612G1-P 

უცხოური ენა (ინგლისური B 
2.1, გერმანული B 2.1, 

ფრანგული B 2.1, რუსული B 
2.1) 

5\125   45    1 1 78 

14 BUA34313G1-LS მენეჯმენტის საფუძვლები 5\125 15 30     2 2 76 

15 BUA10513G1-LSP 
საბუღალტრო აღრიცხვის 

საფუძვლები 
5\125 15 16 14    1 

 
 

1 
 

78 

16 BUA50813G1-LS მარკეტინგის საფუძვლები 5\125 15 30     2 2 76 

17 
 
BUA20313G1-LS საბანკო საქმის საფუძვლები 5\125 15 30     1 3 76 

18 

LEH10512G1-P 
LEH11312G1-P 
LEH10912G1-P 
LEH11712G1-P 

უცხოური ენა (ინგლისური B 
2.2, გერმანული B 2.2, 

ფრანგული B 2.2, რუსული B 
2.2) 

5\125   45    1 1 78 

19 BUA10713G1-LS ფინანსური აღრიცხვა 6\150 30 20 10    1 3 86 

20 ICT30713G1-LP 
ალგორითმების თეორიის 

საფუძვლები 
5\125 15  30    1 

 
1 
 

78 

21 BUA20413G1-LS 
სადაზღვევო საქმის 

საფუძვლები 
5\125 15 30     1 3 76 

22 BUA20513G1-LB საბანკო ინჟინერინგისა და 
მართვის საფუძვლები 

4\100 15   15   1 1 68 

23 BUA20613G1-LB 
ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები ბანკში 
5\125 15   30   1 

 
1 

 
78 

24 BUA20713G1-LP კორპორაციული ფინანსების 
საფუძვლები 

6\150 15  45    1 
 

3 
 

86 

25 BUA20813G1-LP 
რისკების მართვის 

საფუძვლები 
4\100 15  15    1 1 68 

26 BUA20913G1-LS 
ტექნოლოგიური 

გადაწყვეტილებები 
ფინანსურ ინდუსტრიაში 

5\125 15 30     1 1 
78 

27 BUA21013G1-LP 
ფასიანი ქაღალდები და 

ფინანსური ბაზრები 
6\150 30  30    1 

 
3 
 

86 

28 BUA21113G1-LS მონეტარული პოლიტიკა 4\100 15 15     1 
 

1 
 

68 

29 BUA21213G1-LS ფინანსური ინვესტიციები 5\125 15 30     1 3 76 

30 BUA21313G1-LS 
საბანკო ოპერაციები და 

პროცესები 5\125 15 30     1 
 

1 
 

78 

31 BUA21413G1-LP საბანკო ოპერაციებისა და 5\125 15  30    1 1 78 
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პროცესების სააღრიცხვო 
უზრუნველყოფა 

32 BUA21513G1-LB 
ბანკის საოპერაციო 

სისტემები 
5\125 15   30   1 1 78 

33 BUA21613G1-LS 
ბიზნესის საგადასახადო 

რეგულირება 
5\125 15 30     1 

 
1 
 

78 

34 BUA21713G1-LS 
საფინანსო და საბანკო 

საქმიანობის ნორმატიული 
რეგულირება 

5\125 15 30     1 
 

1 
 

78 

35 BUA21813G1-LB საბანკო პროექტების 
მართვის სისტემები 

6\150 30   30   1 
 

3 
 

86 

36 BUA21913G1-LB 
საანგარიშსწორებო 

სისტემები 
5\125 15   30   1 1 78 

37 BUA22013G1-LB Excel–ი ბიზნესში 4\100 15   15   1 1 68 

38 BUA22113G1-LS 
ფინანსური სისტემების 

მართვა 
 

5\125 
 

15 
 

30     
 

1 
 

1 
 

78 

39 BUA27413G1-R 
პრაქტიკა - „საბანკო საცალო 

პროდუქტების 
პოზიციონირება და გაყიდვა“ 

5\125   15  30  1 1 78 

40 
BUA28213G1-K 
 საბაკალავრო ნაშრომი 10\250      60    0.5 189.5 

 არჩევითი სასწავლო კურსები           

41 SOS20413G1-LS 
დემოკრატია და 

მოქალაქეობა 
5\125 15 30     2 2 76 

42 SOS40212G1-LS სოციოლოგია 5\125 15 30     1 1 78 

43 HEL20312G1-LS 
საქართველოს ისტორია და 

კულტურა 
5\125 15 30     1 1 78 

44 BUA11113G1-LSP მენეჯერული აღრიცხვა 5\125 15 15 15    1 2 77 
45 BUA51213G1-LP ელექტრონული კომერცია 5\125 15  30    1 1 78 
46 BUA34413G1-LSP პროექტების მენეჯმენტი 5\125 15 18 12    2 4 74 
47 BUA26113G1-LS საჯარო ფინანსები 5\125 15 30     2 2 76 

 
II. თავისუფალი კომპონენტების სასწავლო 

კურსები 
          

48 BUA44713G1-LS ქვეყანათმცოდნეობა 5\125 15 30     2 2 76 
49 SOS20213G1-LS პოლიტოლოგია 5\125 15 30     2 2 76 
50 HEL10112G1-LS რელიგიების ისტორია 5\125 15 30     1 1 78 
51 BUA22213G1-LS ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა 5\125 15 30     1 1 78 
52 AAC60106G1-LK ფერთმცოდნეობა 5\125 15     30 1 2 77 
53 BUA43013G1-LS მიწის ადმინისტრირება 5\125 15 30     1 1 78 

54 BUA42913G1-LS 
საზოგადოებრივი სექტორის 

ეკონომიკა 
5\125 15 30     1 2 77 

55 LEH11912G1-LS 
წერითი და ზეპირი 

კომუნიკაციები 
5\125 15 30     2 2 76 

56 BUA36302G1-LSB საინჟინრო მენეჯმენტის 
საფუძვლები 

5\125 15 10  20   1 2 77 

57 PHS30103G1-LB 
ძვირფასი ქვები, 

კეთილშობილი ლითონები 
და მათი რესურსები 

5\125 15   30   1 1 78 

58 LAW10213G1-LS 
სამეწარმეო  სამართლის 

საფუძვლები 
5\125 15 30     2 2 76 

59 AAC60206G1-LK გამწვანება და დეკორი 5\125 15     30 1 2 77 
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60 HEL20106G1-LS 
მიმდინარე დისკუსი 

მოდერნიზმის ირგვლივ 
5\125 30 15     1 1 78 

61 EET68802G1-LS ტექნოლოგიური სისტემები 
და საწარმოო პროცესები 

5\125 15 30     1 2 77 

62 HHS20103G1-LSB შრომის უსაფრთხოება 5\125 15 15  15   1 1 78 
 
 
პროგრამის ხელმძღვანელი   რატი ბურდიაშვილი 
 
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის  
ხარისხის უზრუნველყოფის                   ნინო ჩიკვილაძე 
სამსახურის ხელმძღვანელი 
 
ფაკულტეტის დეკანი         რუსუდან ქუთათელაძე 
 

მიღებულია 
ბიზნეს-ინჟინერინგის 
ფაკულტეტის საბჭოს 
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