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მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა 
 

პროგრამის სახელწოდება 

ტექნოლოგიური პროექტების მენეჯმენტი და ინდუსტრიული პოლიტიკა 

Management of technical projects and industrial policy  

 
ფაკულტეტი 

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის 

Power Engineering and Telecommunication    

 
პროგრამის ხელმძღვანელი 

პროფესორი მანანა მაღრაძე 

 
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია  

 პროექტების მენეჯმენტის მაგისტრი  

მიენიჭება საგანმანათლებლო პროგრამის არანაკლებ 120 კრედიტის შესრულების შემთხვევაში 

Master of Project Management 

 
სწავლების ენა 

ქართული 

 
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). 
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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 კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით. 

 
პროგრამის აღწერა 

ბაზრის გლობალიზება მკვეთრად ზრდის უახლესი ტექნოლოგიების გავრცელების შესაძლებლობას, 

მაგრამ ამასთანავე სულ უფრო ართულებს ამ მიზნით წარმოებული მმართველობითი საქმიანობის 

სათანადო ამოცანების განხორციელებას. შესაბამისად, გადაწყვეტილებების მიმღებთა წინაშე დგება 

ტექნოლოგიური განვითარების საკითხების სტრატეგიულ ჭრილში განხილვის აუცილებლობა. ხშირად 

ასეთი გადაწყვეტილებების შემუშავება ტრადიციულ დარგობრივ, კულტურულ, თუ ეროვნულ 

საზღვრებში შეუძლებელი ხდება და ინოვაციური მიდგომების გამოყენებას მოითხოვს. ამიტომ 

პროგრამა "ტექნოლოგიური პროექტების მენეჯმენტი და ინდუსტრიული პოლიტიკა" ტექნოლოგიური 

და ორგანიზაციული განვითარების ინოვაციური შესაძლებლობების სამეწარმეო პოტენციალის 

შეფასებასა და რეალიზებაზეა ორიენტირებული. შესაბამისად, პრაქტიკული და კვლევითი უნარები, 

რომლებსაც იგი საკუთარ კურსდამთავრებულებს შესძენს, უზრუნველყოფენ მათ მიერ სათანადო 

გადაწყვეტილებების მომზადებას და გრძელვადიან სამეწარმეო პოლიტიკაში ასახვას, ქმედით 

მონაწილეობას შესაბამისი პროგრამების შემუშავებასა და ხორცშესხმაში კონკრეტული პროექტების 

სახით. 

        როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო შრომის ბაზრის განვითარების ტენდენციების 

ანალიზი აჩვენებს, რომ უკვე არსებობს და პერსპექტივაშიც გაიზრდება მოთხოვნილება იმ 

ანალიტიკურ-კვლევითი საქმიანობის შემსრულებლებზე, რომლებიც დაკავშირებული არიან 

გრძელვადიანი ინდუსტრიული პოლიტიკის და შესაბამისი სტრატეგიების შემუშავებასთან და 

საწარმოთა ოპერაციული სისტემების გარდაქმნასთან, მათი ეფექტურობის და ეფექტიანობის გაზრდის 

მიზნით. აღნიშნულის უზრუნველმყოფელი სპეციალისტები უნდა იცნობდნენ თანამედროვე 

სამეწარმეო გარემოში არსებულ და სამომავლო ტექნოლოგიურ და მმართველობით ტენდენციებს, 

შეეძლოთ  მათი გავლენის შეფასება და პროგნოზირება იმისა, თუ რა ახალ ორგანიზაციულ და 

ოპერაციულ ამოცანებს დააყენებენ ისინი სამრეწველო და სერვისის საწარმოების წინაშე. საკუთარ 

გადაწყვეტილებებს ეს სპეციალისტები უპირატესად რაოდენობრივი ანალიზის მეშვეობით უნდა 

იღებდნენ, რომლის შედეგებიც მათ მიერ შემუშავებული პროგრამების და პროექტების შედგენის და 

რეალიზების საფუძველი უნდა ხდებოდეს. 

პროგრამა შედგენილია ECTS სისტემით, 1 კრედიტი უდრის 25 საათს, რომელშიც იგულისხმება 

როგორც საკონტაქტო, ისე დამოუკიდებელი მუშაობის საათები. კრედიტების განაწილება 

წარმოდგენილია პროგრამის სასწავლო გეგმაში. პროგრამა გრძელდება 2 წელი (4 სემესტრი) და 

მოიცავს 120 კრედიტს. სასწავლო კომპონენტია - 85 კრედიტი, იგი სულ 17 სასწავლო კურსის გავლას 

ითვალისწინებს, რომელთაგან 2-ს მაგისტრანტი თავად ირჩევს შემოთავაზებული ალტერნატივებიდან 

(პირველი სემესტრი). კვლევითი კომპონენტის მოცულობაა 35 კრედიტი, რომელიც მოიცავს შემდეგს: 

თეორიულ/ექსპერიმენტული კვლევა/კოლოქვიუმი - 5 კრედიტი, სამაგისტრო ნაშრომის შესრულება და 

დაცვა - 30 კრედიტი.  

სასწავლო სემესტრი მოიცავს 20 კვირას, აქედან სააუდიტორიო მეცადინოებები მიმდინარეობს 15 

კვირა, ხოლო ერთი კვირა ეთმობა შუასემესტრულ გამოცდებს. XVII კვირა ეთმობა დასკვნითი 

გამოცდებისთვის მზადებას, XVIII–XIX კვირას ტარდება დასკვნითი გამოცდები. XX კვირა, 

საჭიროების შემთხვევაში, ეთმობა დამატებით გამოცდებს. 

სასწავლო კომპონენტი 

პირველი სემესტრი მოიცავს ძირითადი სპეციალობის 5-კრედიტიან 4 სავალდებულო სასწავლო კურსს 

და  არჩევითი სასწავლო კურსების ორ ბლოკს,  რომლებიდანაც შეირჩევა თითო 5-კრედიტიანი 

სასწავლო კურსი.  

მეორე სემესტრი მოიცავს ექვს სავალდებულო 5-კრედიტიან სასწავლო კურსს; 

მესამე სემესტრი მოიცავს 5 სავალდებულო 5-კრედიტიან სასწავლო კურსს, რომელთაგანაც 1 მოიცავს 

საწარმოო პრაქტიკას და 5 კრედიტიან კვლევით კომპონენტს. 

http://www.gtu.ge/study/index.php
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მეოთხე სემესტრი  მთლიანად დათმობილი აქვს სამაგისტრო ნაშრომის შესრულება და დაცვა (30 

კრედიტი). 

შუალედური შეფასების მაქსიმალური ჯამური მაჩვენებელია 60 ქულა, აქედან: შუასემესტრული 

გამოცდის მაქსიმალური შეფასება შეადგენს 30 ქულას, მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი – 15 

ქულას, მიმდინარე აქტივობის მაქსიმალური შეფასებაა 30 ქულა, მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 

— 15 ქულა; დასკვნითი/დამატებითი გამოცდის მაქსიმალური შეფასებაა 40 ქულა, მინიმალური 

კომპეტენციის ზღვარი — 20 ქულა. 

დამატებითი გამოცდა ტარდება დასკვნითი გამოცდის შემდეგ მინიმუმ 5 დღიანი შუალედით. 

კვლევითი კომპონენტი 

პროგრამის კვლევითი კომპონენტის სავალდებულო ელემენტებია:  თეორიული/ექსპერიმენტული 

კვლევა/კოლოქვიუმი (5 კრედიტი), სამაგისტრო ნაშრომის შესრულება და დაცვა (30 კრედიტი). 

კვლევით კომპონენტს მაგისტრანტი ასრულებს სამაგისტრო ნაშრომის თემის მიხედვით. 

თეორიული/ექსპერიმენტული კვლევა/კოლოქვიუმის შესრულებას მაგისტრანტი იწყებს სწავლების 

მეორე წელს, მესამე სემესტრში. თეორიული/ექსპერიმენტული კვლევის ძირითადი მიზანია 

მაგისტრანტის მიერ დამოუკიდებელი მუშაობის უნარის გამომუშავება, მკაფიო წარმოდგენის შექმნა 

მთავარი პროფესიული ამოცანების გადასაწყვეტად, კვლევის თანამედროვე მეთოდების დაუფლება, 

მუშაობის დროს წამოჭრილი საკითხების დამოუკიდებლად ჩამოყალიბება და გადაჭრა. კოლოკვიუმის  

მიზანია მაგისტრანტის ცოდნის სისტემატიზაცია, გაწეული მუშაობის შედეგების 

წარმოდგენა/პრეზენტაცია, პროფესიულ საზოგადოებასთან კომუნიკაციისათვის აუცილებელი უნარის 

გამომუშავება. პრეზენტაციისას მაგისტრანტმა უნდა აჩვენოს რა მოცულობით და სიღრმითაა 

გამოკვლეული კონკრეტული საკითხი, წარმოადგინოს  მიღებული შედეგები. 

თეორიული/ექსპერიმენტული კვლევის ძირითადი მიზანია მაგისტრანტის მიერ დამოუკიდებელი 

მუშაობის უნარის გამომუშავება, მკაფიო წარმოდგენის შექმნა მთავარი პროფესიული ამოცანების 

გადასაწყვეტად, კვლევის თანამედროვე მეთოდების დაუფლება, მუშაობის დროს წამოჭრილი 

საკითხების დამოუკიდებლად ჩამოყალიბება და გადაჭრა.  

        კოლოკვიუმის შეფასების მიზნით კვლევის შედეგები შესაბამისი სასწავლო სემესტრის 

დასრულებამდე (არაუგვიანეს მე-17 სასწავლო კვირისა) წერილობით წარედგინება ფაკულტეტის 

დეკანს, რომელიც ქმნის 3-5 კაცისაგან შემდგარ კომისიას. კომისიაში უნდა შევიდნენ შესაბამისი 

მიმართულების/დარგის აკადემიური პერსონალის წარმომადგენლები. კომისიის მუშაობას უნდა 

დაესწროს მაგისტრანტის ხელმძღვანელი. კომისიაზე მაგისტრანტი აკეთებს კვლევის შედეგების 

პრეზენტაციას (10-15 წთ). კომისიის თითოეული წევრი კოლოკვიუმს აფასებს 5 კომპონენტის 

საფუძველზე. კოლოქვიუმის, საკვალიფიკაციო ნაშრომის შეფასების კრიტერიუმები და სკალები, 

აგრეთვე დეტალური ინფორმაცია მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის კვლევითი 

კომპონენტის შეფასების წესის შესახებ, მოცემულია მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის 

კვლევითი კომპონენტის შეფასების წესში სტუ-ს ვებ გვერდზე: 

https://gtu.ge/pdf/magistraturis_debuleba_danarTi_4_2019.pdf  
მეოთხე  სემესტრში  მაგისტრანტი ასრულებს მუშაობას და იცავს სამაგისტრო ნაშრომს - 30 კრედიტი. 

სამაგისტრო ნაშრომის დაცვაზე დაიშვება პირი, რომელმაც შეასრულა საგანმანათლებლო პროგრამით 

გათვალისწინებული ყველა კომპონენტი, გარდა კომპონენტისა “საკვალიფიკაციო ნაშრომის 

შესრულება და დაცვა”, დააგროვა 90 (ოთხმოცდაათი) კრედიტი. საკვალიფიკაციო ნაშრომი კვლევითი 

კომპონენტის ძირითადი ნაწილია. დასრულებული საკვალიფიკაციო ნაშრომი უნდა წარმოადგენდეს 

მაგისტრანტის დამოუკიდებელი კვლევითი მუშაობის შედეგს.  

დასრულებული საკვალიფიკაციო ნაშრომის წარდგენის, საჯარო დაცვისა და საბოლოო შეფასების 

პროცედურები დადგენილია უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებული „დებულებით 

მაგისტრატურის შესახებ“. 

    საკვალიფიკაციო ნაშრომის შეფასება ხდება 100 ქულით. აუცილებელია მისი საჯარო დაცვა; 

საკვალიფიკაციო ნაშრომის საჯარო დაცვას აფასებს 5-7 წევრისაგან შემდგარი საგამოცდო კომისია 100 

ქულიანი შეფასების სისტემით. 

საკვალიფიკაციო ნაშრომის შესრულების და დაცვის წესი იხ. სტუ-ს ვებ გვერდზე: 

https://gtu.ge/pdf/magistraturis_debuleba_danarTi_4_2019.pdf 

მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი ნაშრომის გაფორმების ინსტრუქცია 

მოცემულია  სტუ-ს ვებ გვერდზე: https://gtu.ge/pdf/magistraturis_debuleba_danarti_5_2019.pdf. ბრძანებას 

https://gtu.ge/pdf/magistraturis_debuleba_danarTi_4_2019.pdf
https://gtu.ge/pdf/magistraturis_debuleba_danarTi_4_2019.pdf
https://gtu.ge/pdf/magistraturis_debuleba_danarti_5_2019.pdf


- 4 -     (სულ 15 გვ.) 

 

 

 

 

მაგისტრანტის ხელმძღვანელისა და სამაგისტრო ნაშრომის დასახელების შესახებ გამოსცემს დეკანი 

მაგისტრანტის პერსონალური სამუშაო გეგმის შესაბამისად, რომლის ფორმაც იხილეთ მისამართზე: 

https://gtu.ge/pdf/magistraturis_debuleba_danarTi_3_2019.pdf 

 

პროგრამის მიზანი 

პროგრამის მიზანია მენეჯერების მომზადება, რომლებიც გადაწყვეტილების რაოდენობრივი 

მოდელების გამოყენებით, შეძლებენ საწარმოთა საქმიანობის სტრატეგიული და ფინანსური ანალიზის 

ჩატარებას, შესაბამისი რისკების შეფასებას და მათ ასახვას ეკონომიკის განვითარების ხელშემწყობი 

ტექნოლოგიური ინოვაციების ასათვისებელ პროგრამებსა და პროექტებში, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ სწარმოო სისტემების, მათ შორის ლოგისტიკური სისტემების, თანამედროვე 

ინჟინერინგსა და მართვას. 

 

სწავლის შედეგები და კომპეტენტურობები (ზოგადი და დარგობრივი) 

1. ინოვაციების სფეროში ცოდნისა და უახლესი მიღწევების კრიტიკული გააზრების საფუძველზე, 

პროგნოზირებს და აფასებს ეკონომიკურ-ტექნოლოგიური განვითარების ტენდენციებს; 

ამზადებს რეკომენდაციებს ტექნოლოგიურ სისტემებში მიმდინარე პროცესებისა და  მათი 

მიმდინარეობის მართვის, აგრეთვე ტექნოლოგიების გამოყენებასთან დაკავშირებული 

სამეწარმეო პრობლემების გადაწყვეტის შესახებ; 

2. აღწერს ინოვაციათა განვითარების პროცესებს და მათი მართვისთვის გამოყენებულ ზოგად 

მიდგომებს; აიდენტიფიცირებს ტექნოლოგიურ ინოვაციათა სამეწარმეო პოტენციალს და 

განსაზღვრავს მათი ათვისებისთვის საჭირო ღონისძიებებს; აგროვებს და შესაბამისი 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მეშვეობით აანალიზებს ამ ღონისძიებების რეალიზების 

ამსახველ  ინფორმაციას; საჭიროების შემთხვევაში, გეგმავს და ატარებს სათანადო 

მაკორექტირებელ ღონისძიებებს; 

3. აყალიბებს საწარმოს მისიისა და მიზნების შესაბამის სტრატეგიას, გეგმავს და წარმართავს მათ 

მიღწევაზე მიმართულ ოპერაციულ პროცესებს, რომლებსაც აჯგუფებს საწარმოო ნაკადებში, 

უზრუნველყოფს ამ ნაკადების შედეგიანი მიმდინარეობისთვის საჭირო მოქმედებებს: აგროვებს 

და აანალიზებს მოთხოვნებს საწარმოთა ოპერაციული საქმიანობის რესურსულ 

უზრუნველყოფისადმი, აგეგმარებს საწარმოს ლოგისტიკას, ადგენს შესაბამისი მიწოდების 

ჯაჭვების სტრუქტურას, აორგანიზებს სასაწყობო მეურნეობის ოპტიმალურ მუშაობას, აფასებს 

საწარმოო პროცესების მიმდინარეობის ლოგისტიკური უზრუნველყოფის სისტემების 

ეფექტურობას; 

4. ორგანიზაციის კონკურენტუნარიანობის ასამაღლებლად გეგმავს სტრატეგიული მიზნების 

მიღწევაზე მიმართულ პროგრამებსა და პროექტებს, ახორციელებს საპროექტო რისკების,  

ფინანსურის და ლოგისტიკურის ჩათვლით, ხარისხობრივ და რაოდენობრივ ანალიზს, 

ამუშავებს რისკებზე რეაგირების სტრატეგიას; განსაზღვრავს პროგრამის/პროექტის  

სარეალიზაციო სამუშაოების საბაზისო გეგმას; ორგანიზებას უკეთებს პროექტის ხარისხის 

უზრუნველმყოფელ ღონისძიებების შესრულებას; პროექტების მართვის პროგრამული 

საშუალებების გამოყენებით ახდენს პროექტის მიმდინარეობის კონტროლს; 

5. დაინტერესებული მხარეების (სტეიკჰოლდერების) მოთხოვნილებათა ანალიზის საფუძველზე, 

ირჩევს საწარმოო სისტემის განმსაზღვრელ მახასიათებლებს და მათი პარამეტრების შესაბამის 

მნიშვნელობებს, ადგენს სათანადო მრავალდონიანი სამეწარმეო სისტემის იერარქიულ მოდელს, 

აკეთებს დასკვნებს მისი ვალიდურობის, შემდგომი განვითარების საჭიროებისა და 

შესაძლებლობის შესახებ; უზრუნველყოფს სისტემური ხასიათის გადაწყვეტილებების 

თავსებადობას სამეწარმეო ორგანიზაციის მისიასა, სტრატეგიულ მიზნებსა და შესაბამის 

ტაქტიკურ ამოცანებთან; 

6. აღწერს საწარმოში არსებულ და დასაგეგმარებელ ბიზნეს პროცესებს, აკავშირებს  პირველადი 

და დამხმარე პროცესების შესაძლებლობებს საწარმოს მიერ მიღწეულ 

კონკურენტუნარიანობასთან, განსაზღვრავს მათი მოდერნიზების აუცილებლობას; 

სტრატეგიული სარგებლის მაქსიმიზების მიზნით ადგენს ახალ ორგანიზაციულ მოდელებს და 

https://gtu.ge/pdf/magistraturis_debuleba_danarTi_3_2019.pdf
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ასაბუთებს მათი სარეალიზაციო პროექტების განხორციელების საჭიროებას; 

7. სტრატეგიული გადაწყვეტილებების რეალიზებისა და მენეჯმენტის კომპლექსური  

პრობლემების გადაჭრისას, ოპერირებს სათანადო ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

გამოყენებით; რეალური სიტუაციის აღმწერი ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე, ირჩევს 

გადაწყვეტილების მიღების შესაბამის რაოდენობრივ მოდელებს და სარგებლობს იმიტაციური 

მოდელირებით; 

8. ორგანიზაციის ეფექტურად მუშაობის უზრუნველყოფის მიზნით, განსაზღვრავს ადამიანური 

რესურსების მართვის სტრატეგიებს; შეიმუშავებს ორგანიზაციაში ადამიანური რესურსების მეტი 

ეფექტურობით გამოყენების გზებს, ირჩევს და იყენებს წარმოქმნილი კონფლიქტების აღმოფხვრის 

აპრობირებულ მეთოდებს; 

9. ბიზნეს-დოკუმენტებთან მუშაობის პროცესში, ანალიზის, სინთეზისა და შედარების გზით 

აზუსტებს მონაცემებს და სრულფასოვანი ფორმით, შინარსითა და შესაბამისი სტილით 

წარადგენს ინფორმაციას როგორც სტეიკჰოლდერებთან, ისე მთლიანად საზოგადოებასთან; 

აწარმოებს მიმდინარე დოკუმენტაციას, ადგენს განაცხადებს, რეზიუმეებს და ეფექტური 

კომუნიკაციისა და მოლაპარაკების თანმხლებ სხვა დოკუმენტებს; 

10. დამოუკიდებლად, საკუთარი კვლევების განხორციელების გზით, არაპროგნოზირებად 

გარემოში ახალი სტრატეგიული მიდგომების მეშვეობით პოულობს და იყენებს პრობლემების 

გადაწყვეტის ახალ, ორიგინალურ გზებს; იღებს პასუხიმგებლობას საკუთარი საქმიანობის 

შედეგებზე; აცნობიერებს საკუთარი პროფესიული ზრდის აუცილებლობას და გეგმავს 

მომავალი განვითარების პერსპექტივებს; მოქმედებს ეთიკური პრინციპების დაცვით, პატივს 

სცემს სხვის აზრს, ასაბუთებს საკუთარ პოზიციას  და მონაწილეობს პიროვნული და 

მოქალაქეობრივი ღირებულებების ფორმირებისა და დამკვიდრების პროცესში. 

 

სწავლის შედეგების მიღწევის (სწავლება-სწავლის) მეთოდები 

 ლექცია   სემინარი (ჯგუფში მუშაობა)  პრაქტიკული  ლაბორატორიული  პრაქტიკა    

 საკურსო სამუშაო/პროექტი   სამაგისტრო ნაშრომი   კონსულტაცია   დამოუკიდებელი 

მუშაობა   

სწავლის პროცესში კონკრეტული სასწავლო კურსის პროგრამის სპეციფიკიდან გამომდინარე, 

გამოიყენება სწავლება-სწავლის მეთოდების ქვემოთ მოცემული აქტივობები, რომლებიც ასახულია 

შესაბამის სასწავლო კურსის პროგრამებში (სილაბუსებში): 
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. ჯგუფური (collaborative) მუშაობა – ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს სტუდენტთა ჯგუფურად 

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;  

3. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - მეთოდი, რომელიც ახალი ცოდნის მიღების და 

ინტეგრაციის პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს კონკრეტულ პრობლემას; 

4. 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.; 

5. გონებრივი იერიში (Brain storming) – ეს მეთოდი გულისხმობს თემის ფარგლებში კონკრეტული 

საკითხის/პრობლემის შესახებ მაქსიმალურად მეტი, სასურველია რადიკალურად განსხვავებული, 
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აზრის, იდეის ჩამოყალიბებასა და გამოთქმის ხელშეწყობას. აღნიშნული მეთოდი განაპირობებს 

პრობლემისადმი შემოქმედებითი მიდგომის განვითარებას. მეთოდის გამოყენება ეფექტიანია მხოლოდ 

საკმარისად 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;  

6. 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;  

7. ანალიზის მეთოდი – გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი მთლიანის, შემადგენელ 

ნაწილებად დაშლაში. ამით მარტივდება რთული პრობლემის შიგნით არსებული ცალკეული 

საკითხების დეტალური გაშუქება;  

8. სინთეზის მეთოდი – გულისხმობს ცალკეული საკითხების დაჯგუფებით ერთი მთლიანის შედგენას. 

ეს მეთოდი ხელს უწყობს პრობლემის, როგორც მთლიანის დანახვის უნარის განვითარებას; 

9. ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი. ამ მეთოდს მიეკუთვნება ლექცია, თხრობა, საუბარი და 

სხვ. აღნიშნულ პროცესში პედაგოგი სიტყვების საშუალებით გადასცემს, ხსნის სასწავლო მასალას, 

ხოლო სტუდენტები მოსმენით, დამახსოვრებითა და გააზრებით მას აქტიურად აღიქვამენ და 

ითვისებენ; 

10. წერითი მუშაობის მეთოდი – რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის მოქმედებებს: ამონაწერებისა 

და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, რეფერატის ან ესეს 

შესრულება და სხვ.; 

11. ახსნა-განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. პედაგოგს 

მასალის გადმოცემისას მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით განხილვაც ხდება 

მოცემული თემის ფარგლებში;  

12. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს პედაგოგისა და სტუდენტის აქტიურ 

ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული მასალის 

პრაქტიკული ინტერპრეტაცია.  

13. 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 შესაძლებელია წარედგინოს ფართო აუდიტორიას. 
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სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა 

შეფასება ხდება 100 ქულიანი სკალით. 

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 41-50ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი 

მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ 

გასვლის უფლება; 

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

სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

დასაქმების სფერო 

ნებისმიერი საწარმო, სამეცნიერო ორგანიზაცია, თუ სახელმწიფო მართვის ორგანო, სადაც 

ხორციელდება   ტექნოლოგიებთან მიმართებაში სამეწარმეო სტრატეგიების შემუშავებასთან 

დაკავშირებული პროგრამები  და პროექტები, რომლებიც საჭიროებენ კვლევითი, ინჟინერინგის და 

მმართველობითი ფუნქციების შესრულებას, დაკავშირებულს ოპერაციული სისტემების 

გარდაქმნასთან ინოვაციური მიდგომების გამოყენების საფუძველზე, ინდუსტრიული გრძელვადიანი 

პოლიტიკის შემუშავებასა და რეალიზებასთან.   

 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, კორპორაციები, სადაზღვევო, საშუამავლო და სადისტრიბუციო 

კომპანიები, საინვესტიციო ფონდები, საექსპორტო-საიმპორტო სააგენტოები და სხვა); 

 სამეცნიერო და ანალიტიკურ სტრუქტურებში; 

 სახელმწიფო და კერძო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში; 

 საერთაშორისო ორგანიზაციებში; 

 სახელმწიფო და კერძო ერთობლივ საწარმოებში; 

 მცირე და საშუალო ბიზნესში; 

 მრეწველობის სხვადასხვა დარგში; 

 სატრანსპორტო–საექსპედიტორო სფეროში. 

 

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამები 

 

პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური და  მატერიალური რესურსი 

პროგრამა უზრუნველყოფილია შესაბამისი ადამიანური და მატერიალური რესურსით, CV-ები და დამატებითი 

ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ დოკუმენტაციაში. პროგრამა უზრუნველყოფილია მატერიალურ-ტექნიკური 

რესურსით (მატერიალური რესურსის დამადასტურებელი დოკუმენტი თან ერთვის პროგრამას): ენერგეტიკისა და 

ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის (სტუ-ს მე-8 კორპუსი) სასწავლო აუდიტორიები, ტექნიკური და სამეწარმეო 

სისტემების მოდელირების ლაბორატორია (სტუ-ს მე-9 კორპუსი), კომპიუტერული კლასები, სტუ-ს ბიბლიოთეკა. 

პროგრამული სისტემები: 

Excel Examples for Quantitative Methods, რომელსაც თანდართული აქვს მეთოდური მასალა:   Excel QM. H. J. Weiss. 

Pearson Education, Inc. 2012. 174 p.; 

პროგრამების მართვის კომპიუტერული პაკეტები: Microsoft Project, Expert Choice; 
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SAP ERP 6.0 Enhancement Package 4 GBI system, რომელსაც თანდართული აქვს მეთოდური მასალა: SAP ERP Using 

Global Bike Inc. 2.0, Stefan Weidner, Nov 2009; 

ბიზნესპროცესების მოდელირების ლაბორატორია - პროგრამული პაკეტი Arena; 

პროგრამირების LabVIEW პაკეტი. 

პროგრამას განახორციელებს  შემდეგი აკადემიური პერსონალი: 

არჩილ სამადაშვილი, პროფესორი, ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი - სამეწარმეო და ტექნოლოგიურ 

ინოვაციათა მენეჯმენტი, საწარმოო და ბიზნესპროცესების ინჟინერინგი, სისტემათა ინჟინერინგი, ოპერაციათა 

სტრატეგიული მენეჯმენტი; 

კონსტანტინე ხმალაძე, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი -  ეკონომიკური განვითარება და  

ტექნოლოგიები, პროექტების რისკების მენეჯმენტი, ინოვაციათა მარკეტინგი, საწარმოს ეკონომიკა; 

მანანა მაღრაძე, პროფესორი, ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი - ლოგისტიკური სისტემების მოდელირება, 

პროგრამების და პროექტების მართვა; 

ავთანდილ ასათიანი, ასოცირებული პროფესორი, პედაგოგიკის მეცნიერებათა კანდიდატი - კომუნიკაცია და 

მოლაპარაკება ბიზნესში; 

თეიმურაზ ბერძენიშვილი, პროფესორი, ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი - სტრატეგიული მენეჯმენტის 

კონცეფციები, საწარმოო მართვის სისტემები; 

ქეთევან ქუთათელაძე, პროფესორი, ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი - პროექტირების მეთოდები; 

ნატო ბებიაშვილი, ასოცირებული პროფესორი - საინვესტიციო პროექტების ფინანსური მენეჯმენტი; 

მანანა სამადაშვილი, ასისტენტ-პროფესორი, ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი - პერსონალის მართვის 

მოდელები და მეთოდები; 

გიორგი ნაჭყეპია, ასოცირებული პროფესორი, ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი - გადაწყვეტილების მიღების 

რაოდენობრივი მოდელები; 

რუსუდან გოცირიძე, პროფესორი - ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური ენა), დარგობრივი ტექსტის თარგმანის 

თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური); 

ია ჩიქვინიძე, ასოცირებული პროფესორი - ბიზნესკომუნიკაცია (ფრანგული ენა), დარგობრივი ტექსტის თარგმანის 

თეორია და პრაქტიკა (ფრანგული); 

ია ბურდული, ასოცირებული პროფესორი - ბიზნესკომუნიკაცია (გერმანული ენა), დარგობრივი ტექსტის 

თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (გერმანული); 

ტატიანა მეგრელიშვილი, ასოცირებული პროფესორი - ბიზნესკომუნიკაცია (რუსული ენა), დარგობრივი ტექსტის 

თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (რუსული). 

 

თანდართული სილაბუსების რაოდენობა: 25 

 

პროგრამის საგნობრივი დატვირთვა 

№ 

 

 

საგანი 
დაშვების 

წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 

I წელი II წელი 

სემესტრი 

I II III IV 

1 

ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური ენა) 

არ აქვს 5    
ბიზნესკომუნიკაცია (ფრანგული ენა) 

ბიზნესკომუნიკაცია (გერმანული ენა) 

ბიზნესკომუნიკაცია (რუსული ენა) 

2 

დარგობრივი ტექსტის თარგმანის თეორია და 

პრაქტიკა (ინგლისური 

არ აქვს  5   

დარგობრივი ტექსტის თარგმანის თეორია და 

პრაქტიკა (ფრანგული) 

დარგობრივი ტექსტის თარგმანის თეორია და 

პრაქტიკა (გერმანული)  

დარგობრივი ტექსტის თარგმანის თეორია და 

პრაქტიკა (რუსული) 
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3 
გადაწყვეტილების მიღების რაოდენობრივი 

მოდელები  
არ აქვს 5    

4 კომუნიკაცია და მოლაპარაკება  ბიზნესში  არ აქვს 5    

5 
სამეწარმეო და ტექნოლოგიურ ინოვაციათა 

მენეჯმენტი 
არ აქვს 5    

6 ეკონომიკური განვითარება და ტექნოლოგიები არ აქვს  5   

7 საწარმოო და ბიზნესპროცესების ინჟინერინგი  

სამეწარმეო და 

ტექნოლოგიურ 

ინოვაციათა 

მენეჯმენტი 

 5   

8 სტრატეგიული მენეჯმენტის კონცეფციები 

სამეწარმეო და 

ტექნოლოგიურ 

ინოვაციათა 

მენეჯმენტი 

 5   

9 ლოგისტიკური სისტემების მოდელირება  არ აქვს  5   

10 სისტემათა ინჟინერინგი  არ აქვს  5   

11 
ოპერაციათა სტრატეგიული მენეჯმენტი 

 

გადაწყვეტილების 

მიღების 

რაოდენობრივი 

მოდელები 

  5  

12 საინვესტიციო პროექტების ფინანსური მენეჯმენტი 

ეკონომიკური 

განვითარება და 

ტექნოლოგიები 

  5  

13 პროგრამების და პროექტების მართვა  

სტრატეგიული 

მენეჯმენტის 

კონცეპციები 

  5  

14 პერსონალის მართვის მოდელები და მეთოდები 

კომუნიკაცია და 

მოლაპარაკება  

ბიზნესში 

  5  

15 პროექტების რისკების მენეჯმენტი 

სტრატეგიული 

მენეჯმენტის 

კონცეპციები 

  5  

 არჩევითი სასწავლო კურსები      

1 
საწარმოს ეკონომიკა  

არ აქვს 5 
   

პროექტირების მეთოდები     

2 
ინოვაციათა მარკეტინგი 

არ აქვს 5 
   

საწარმოო მართვის სისტემები    

სემესტრში: 30 30 25  

სულ: 85  

კვლევითი კომპონენტი: 

 თეორიული /ექსპერიმენტული კვლევა/კოლოქვიუმი არ აქვს   5  

 

სამაგისტრო ნაშრომის შესრულება და დაცვა ყველა 

ძირითადი, 

სასწავლო და 

   30 
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კვლევითი 

კომპონენტი 

სულ სემესტრში: 30 30 30 30 

სულ წელიწადში: 60 60 

სულ: 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პროგრამის სასწავლო გეგმა 

№ 
საგნის 

კოდი 
საგანი 

E
ST

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

 მ
უ

შა
ო

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
შა

ო
/პ

რ
ო

ექ
ტ

ი
 

შუ
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
 მ

უ
შ

აო
ბ

ა 

1 
LEH12412

G1-LP 

ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური 

ენა) 
5/125 15  30    2 2 76 

2 
LEH12212

G1-LP 

ბიზნესკომუნიკაცია (ფრანგული 

ენა) 
5/125 15  30    2 2 76 

3 
LEH12612

G1-LP 

ბიზნესკომუნიკაცია (გერმანული 

ენა) 
5/125 15  30    2 2 76 

4 
LEH12812

G1-LP 
ბიზნესკომუნიკაცია (რუსული ენა) 5/125 15  30    2 2 76 

5 
LEH12512

G1-LP 

დარგობრივი ტექსტის თარგმანის 

თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) 
5/125 15  30    2 2 76 

6 
LEH12312

G1-LP 

დარგობრივი ტექსტის თარგმანის 

თეორია და პრაქტიკა (ფრანგული) 
5/125 15  30    2 2 76 

7 
LEH12712

G1-LP 

დარგობრივი ტექსტის თარგმანის 

თეორია და პრაქტიკა (გერმანული) 
5/125 15  30    2 2 76 

8 
LEH12912

G1-LP 

დარგობრივი ტექსტის თარგმანის 

თეორია და პრაქტიკა (რუსული) 
5/125 15  30    2 2 76 

9 
MAS31202

G2-LB 

გადაწყვეტილების მიღების 

რაოდენობრივი მოდელები 
5/125 15   30   1 2 77 

10 
BUA36802

G1-LS 

კომუნიკაცია და მოლაპარაკება  

ბიზნესში 
5/125 15 30     1 2 77 

11 
BUA36402

G1-LB 

სამეწარმეო და ტექნოლოგიურ 

ინოვაციათა მენეჯმენტი 
5/125 15   30   1 2 77 



- 11 -     (სულ 15 გვ.) 

 

 

 

 

12 
SOS11502G

2-LS 

ეკონომიკური განვითარება და 

ტექნოლოგიები 
5/125 15 30     1 2 77 

13 
EET40402

G4-LSBK 

საწარმოო და ბიზნესპროცესების 

ინჟინერინგი 
5/125 15 6  15  9 1 2 77 

14 
BUA39002

G2-LS 

სტრატეგიული მენეჯმენტის 

კონცეფციები 
5/125 15 30     1 2 77 

15 
BUA36902

G1-LP 

ლოგისტიკური სისტემების 

მოდელირება 
5/125 15  30    1 2 77 

16 
EET06702

G1-LB 

სისტემათა ინჟინერინგი  
5/125 15   30   1 2 77 

17 
BUA39302

G2-LB 

ოპერაციათა სტრატეგიული 

მენეჯმენტი 
5/125 15   30   1 2 77 

18 
BUA20502

G2-LP 

საინვესტიციო პროექტების 

ფინანსური მენეჯმენტი 
5/125 15  30    1 2 77 

19 
BUA39102

G2-LBK 

პროგრამების და პროექტების 

მართვა 
5/125 15   10  20 1 2 77 

20 
BUA37102

G1-LP 

პერსონალის მართვის მოდელები 

და მეთოდები 
5/125 15  30    1 2 77 

21 
BUA39202

G2-LSR 

პროექტების რისკების მენეჯმენტი 
5/125 15 15   15  1 2 77 

არჩევითი სასწავლო კურსები 

22 
SOS11902G

1-LP 

საწარმოს ეკონომიკა 
5/125 15  30    1 2 77 

23 
BUA38902

G2-LP 

პროექტირების მეთოდები 
5/125 15  30    1 2 77 

24 
BUA54802

G1-LS 

ინოვაციათა მარკეტინგი 
5/125 15 30     1 2 77 

25 
EET40302

G4-LS 

საწარმოო მართვის სისტემები 
5/125 15 30     1 2 77 

 

 

პროგრამის ხელმძღვანელი                                                                                                             მანანა მაღრაძე 

 

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის  სამსახურის უფროსი                                                            ქეთევან ქუთათელაძე 

 

ფაკულტეტის დეკანი                                                                                                                          გია არაბიძე 

                                                                                                                                          

             შეთანხმებულია 

სტუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან                                    ირმა ინაშვილი 
 

              მიღებულია 
ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის  

ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე 

23 იანვარი 2020 წელი 

 

ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე                                                                      გია არაბიძე 

 

 



 

 

დანართი 1 

პროგრამის სწავლის შედეგი1
 

 

სასწავლო კურსი 

პროგრამის 

სწავლის 

შედეგი 1 

პროგრამის 

სწავლის 

შედეგი 2 

პროგრამის 

სწავლის 

შედეგი 3 

პროგრამის 

სწავლის 

შედეგი 4 

პროგრამის 

სწავლის 

შედეგი 5 

პროგრამის 

სწავლის 

შედეგი 6 

პროგრამის 

სწავლის 

შედეგი 7 

პროგრამის 

სწავლის 

შედეგი 8 

პროგრამის 

სწავლის 

შედეგი 9 

პროგრამის 

სწავლის 

შედეგი 10 

ბიზნესკომუნიკაცია       1 1 1 1 

დარგობრივი ტექსტის 

თარგმანის თეორია და 

პრაქტიკა 

      1  1  

გადაწყვეტილების 

მიღების 

რაოდენობრივი 

მოდელები 

  1 1 1 1 1    

კომუნიკაცია და 

მოლაპარაკება  

ბიზნესში 

1       2 2 1 

სამეწარმეო და 

ტექნოლოგიურ 

ინოვაციათა 

მენეჯმენტი 

1 1 1 1 1 1    1 

ეკონომიკური 

განვითარება და 

ტექნოლოგიები 

2   2 2 2 2    

საწარმოო და 

ბიზნესპროცესების 

ინჟინერინგი 

 2   2 2   2 2 

სტრატეგიული 

მენეჯმენტის 

კონცეფციები 

2 2 2 2 2 2 2 2  2 

ლოგისტიკური 

სისტემების 

მოდელირება 

  2 2  2 2    

სისტემათა 

ინჟინერინგი 
2 2   2      

ოპერაციათა 

სტრატეგიული 

მენეჯმენტი 

3 3 3  3 3  3  3 

                                                 
1 პროგრამის სწავლის შედეგებში მიუთითეთ შესაბამისი რიცხვები: გაცნობა  -1; გაღრმავება  - 2; განმტკიცება  - 3. 



 

საინვესტიციო 

პროექტების 

ფინანსური მენეჯმენტი 

   3 3 3 3    

პროგრამების და 

პროექტების მართვა 
 3 3 3 3 3 3 3  3 

პერსონალის მართვის 

მოდელები და 

მეთოდები 

       3 3 3 

პროექტების რისკების 

მენეჯმენტი 
3   3 3     3 

 

 დანართი 2 

პროგრამის მიზნებისა და სწავლის შედეგების რუკა2 
 
 

მენეჯერების მომზადება, რომლებიც, 

გადაწყვეტილების რაოდენობრივი 

მოდელების გამოყენებით, შესძლებენ 

საწარმოთა საქმიანობის 

სტრატეგიული და ფინანსური 

ანალიზის ჩატარებას, 

მენეჯერების მომზადება, რომლებიც, 

გადაწყვეტილების რაოდენობრივი მოდელების 

გამოყენებით, შესძლებენ შესაბამისი რისკების 

შეფასებას და მათ ასახვას ეკონომიკის 

განვითარების ხელშემწყობი ტექნოლოგიური 

ინოვაციების ასათვისებელ პროგრამებსა და 

პროექტებში, 

მენეჯერების მომზადება, 

რომლებიც უზრუნველყოფენ 

სწარმოო სისტემების, მათ 

შორის ლოგისტიკური 

სისტემების, თანამედროვე 

ინჟინერინგსა და მართვას. 

ინოვაციების სფეროში ცოდნისა და უახლესი მიღწევების კრიტიკული 

გააზრების საფუძველზე, პროგნოზირებს და აფასებს ეკონომიკურ-

ტექნოლოგიური განვითარების ტენდენციებს; ამზადებს რეკომენდაციებს 

ტექნოლოგიურ სისტემებში მიმდინარე პროცესებისა და  მათი მიმდინარეობის 

მართვის, აგრეთვე ტექნოლოგიების გამოყენებასთან დაკავშირებული 

სამეწარმეო პრობლემების გადაწყვეტის შესახებ.  

 

   

აღწერს ინოვაციათა განვითარების პროცესებს და მათი მართვისთვის 

გამოყენებულ ზოგად მიდგომებს; აიდენტიფიცირებს ტექნოლოგიურ 

ინოვაციათა სამეწარმეო პოტენციალს და განსაზღვრავს მათი ათვისებისთვის 

საჭირო ღონისძიებებს; აგროვებს და შესაბამისი ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების მეშვეობით აანალიზებს ამ ღონისძიებების რეალიზების 

ამსახველ  ინფორმაციას, საჭიროების შემთხვევაში, გეგმავს და ატარებს 

სათანადო მაკორექტირებელ ღონისძიებებს. 

 

   

აყალიბებს საწარმოს მისიისა და მიზნების შესაბამის სტრატეგიას, გეგმავს და 

წარმართავს მათ მიღწევაზე მიმართულ ოპერაციულ პროცესებს, რომლებსაც 

აჯგუფებს საწარმოო ნაკადებში, უზრუნველყოფს ამ ნაკადების შედეგიანი 

მიმდინარეობისთვის საჭირო მოქმედებებს: აგროვებს და აანალიზებს 

მოთხოვნებს საწარმოთა ოპერაციული საქმიანობის რესურსულ 

   

                                                 
2 პ როგ რა მ ი ს  ს წ ა ვ ლი ს  შ ე დე გ ე ბ ი  მ ონ ი შ ნ ე თ „√“ ს ი მ ბ ოლოთი . 

 



 

უზრუნველყოფისადმი, აგეგმარებს საწარმოს ლოგისტიკას, ადგენს შესაბამისი 

მიწოდების ჯაჭვების სტრუქტურას, აორგანიზებს სასაწყობო მეურნეობის 

ოპტიმალურ მუშაობას, აფასებს საწარმოო პროცესების მიმდინარეობის 

ლოგისტიკური უზრუნველყოფის სისტემების ეფექტურობას. 

 

ორგანიზაციის კონკურენტუნარიანობის ასამაღლებლად გეგმავს 

სტრატეგიული მიზნების მიღწევაზე მიმართულ პროგრამებსა და პროექტებს, 

ახორციელებს საპროექტო რისკების,  ფინანსურის და ლოგისტიკურის 

ჩათვლით, ხარისხობრივ და რაოდენობრივ ანალიზს, ამუშავებს რისკებზე 

რეაგირების სტრატეგიას; განსაზღვრავს პროგრამის/პროექტის  სარეალიზაციო 

სამუშაოების საბაზისო გეგმას; აოორგანიზებს უკეთებს პროექტის ხარისხის 

უზრუნველმყოფელ ღონისძიებების შესრულებას; პროექტების მართვის 

პროგრამული საშუალებების გამოყენებით ახდენს პროექტის მიმდინარეობის 

კონტროლს. 

 

   

დაინტერესებული მხარეების (სტეიკჰოლდერების) მოთხოვნილებათა 

ანალიზის საფუძველზე, ირჩევს საწარმოო სისტემის განმსაზღვრელ 

მახასიათებლებს და მათი პარამეტრების შესაბამის მნიშვნელობებს, ადგენს 

სათანადო მრავალდონიანი სამეწარმეო სისტემის იერარქიულ მოდელს, 

აკეთებს დასკვნებს მისი ვალიდურობის, შემდგომი განვითარების საჭიროებისა 

და შესაძლებლობის შესახებ; უზრუნველყოფს სისტემური ხასიათის 

გადაწყვეტილებების თავსებადობას სამეწარმეო ორგანიზაციის მისიასა, 

სტრატეგიულ მიზნებსა და შესაბამის ტაქტიკურ ამოცანებთან. 

   

აღწერს საწარმოში არსებულ და დასაგეგმარებელ ბიზნეს პროცესებს, 

აკავშირებს  პირველადი და დამხმარე პროცესების შესაძლებლობებს საწარმოს 

მიერ მიღწეულ კონკურენტუნარიანობასთან, განსაზღვრავს მათი 

მოდერნიზების აუცილებლობას; სტრატეგიული სარგებლის მაქსიმიზების 

მიზნით ადგენს ახალ ორგანიზაციულ მოდელებს და ასაბუთებს მათი 

სარეალიზაციო პროექტების განხორციელების საჭიროებას; 

 

   

სტრატეგიული გადაწყვეტილებების რეალიზებისა და მენეჯმენტის 

კომპლექსური  პრობლემების გადაჭრისას, ოპერირებს სათანადო 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით; რეალური სიტუაციის აღმწერი 

ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე, ირჩევს გადაწყვეტილების მიღების 

შესაბამის რაოდენობრივ მოდელებს და სარგებლობს იმიტაციური 

მოდელირებით; 

   

ორგანიზაციის ეფექტურად მუშაობის უზრუნველყოფის მიზნით, განსაზღვრავს 

ადამიანური რესურსების მართვის სტრატეგიებს; შეიმუშავებს ორგანიზაციაში 

ადამიანური რესურსების მეტი ეფექტურობით გამოყენების გზებს, ირჩევს და იყენებს 

წარმოქმნილი კონფლიქტების აღმოფხვრის აპრობირებულ მეთოდებს. 

   

ბიზნეს-დოკუმენტებთან მუშაობის პროცესში, ანალიზის, სინთეზისა და 

შედარების გზით აზუსტებს მონაცემებს და სრუფასოვანი ფორმით, შინარსითა 

და შესაბამისი სტილით წარადგენს ინფორმაციას როგორც 

სტეიკჰოლდერებთან, ისე მთლიანად საზოგადოებასთან; აწარმოებს მიმდინარე 

დოკუმენტაციას, ადგენს განაცხადებს, რეზიუმეებს და ეფექტური 

კომუნიკაციისა და მოლაპარაკების თანმხლებ სხვა დოკუმენტებს. 

   

დამოუკიდებლად, როგორც წესი საკუთარი კვლევების განხორციელები გზით, 

პოულობს და იყენებს პრობლემების გადაწყვეტის ახალ, ორიგინალურ გზებს;    



 

იღებს პასუხიმგებლობას საკუთარი საქმიანობის შედეგებზე; აცნობიერებს 

საკუთარი პროფესიული ზრდის აუცილებლობას და გეგმავს მომავალი 

განვითარების პერსპექტივებს; მოქმედებს ეთიკური პრინციპების დაცვით, 

პატივს სცემს სხვის აზრს, ასაბუთებს საკუთარ პოზიციას  და ავლენს 

ღირებულებებისადმი მაღალ მიდრეკილებას. 

 

 


