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ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო  
 საგანმანათლებლო პროგრამა 

 ფაკულტეტი:  განათლების, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 
 სპეციალობა:  ინფორმაციული ტექნოლოგიები 
 მისანჭებელი კვალიფიკაცია:  ინფორმატიკის  ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი       
 პროგრამის მოცულობა:  240 კრედიტი 

 
 პროგრამის მიზნები: 

 მისცეს სტუდენტს ფართო ცოდნა ინფორმაციული ტექნოლოგიების  მთავარი 

პრინციპების, თეორიებისა და კონცეფციების შესახებ და ჩამოუყალიბოს ის 

პროფესიული  ჩვევები, რაც უზრუნველყოფს მის ღირსეულ დასაქმებას ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების სფეროში; 

 გამოუმუშავოს სტუდენტს პროფესიული პასუხისმგებლობა და განუვითაროს ის 

უნარები, რომელიც განაპირობებს სტუდენტის წარმატებულ შრომით კარიერას; 

 უზრუნველყოს სწავლის მაღალი ხარისხი და შედეგზე ორიენტირებული სწავლება. 

  სწავლის შედეგები:    საგანმანათლებლო პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს   
შეიძინოს ცოდნა, გამოიმუშავოს უნარები და მოახდინოს მათი დემონსტრირება  შემდეგი    
მიმართულებებით: 

ცოდნა და გაცნობიერება 
 კომპიუტერული სისტემების არქიტექტურის, ალგორითმებისა და მონაცემთა 
სტრუქტურების, ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამების, მონაცემთა 
დამუშავების თეორიის, საკომუნიკაციო ქსელების, მულტიმედიის, 
კომპიუტერული გრაფიკისა და ვებ-ტექნოლოგიების ძირითადი პრინციპებისა და  
კონცეფციების ცოდნა;     
 მათემატიკის ფუნდამენტალური მეთოდების, დისკრეტული მათემატიკის, 

ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის საფუძვლიანი ცოდნა და 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების თეორიაში მათემატიკური აპარატის მნიშვნელობის 

გაცნობიერება; საინფორმაციო სისტემების და მათი თვისობრივი მახასიათებლების 

იდენტიფიცირებისა და შეფასების მეთოდების და სათანადო ტერმინოლოგიის ცოდნა. 

           ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

 კომპიუტერული და საინფორმაციო სისტემების დაპროექტებისა და რეალიზაციის 

უნარი წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად;ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების კონკრეტული ამოცანების გადაჭრის შესაძლო გზების მოძებნის უნარი 

სათანადო სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით 

დასკვნის უნარი 

 პროფესიული ინფორმაციის იდენტიფიცირების, მოგროვების, ანალიზისა და 

გადაწყვეტილების არგუმენტირების უნარი სათანადო ტერმინოლოგიის გამოყენებით; 

 ახალი და განყენებული მონაცემების  ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული 

დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი.  

კომუნიკაციის  უნარი 

 პროფესიულ დისკუსიაში მონაწილეობისა და შედეგების დეტალური და მომცველი 

წერილობითი ანგარიშის მომზადებისა და ზეპირი წარმოდგენის უნარი როგორც 



მშობლიურ ისე ინგლისურ ენაზე; პროფესიულ ჯგუფში ეფექტურად ურთიერთობისა და 

მუშაობის უნარი  თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

შემოქმედებითად გამოყენებით. 

სწავლის უნარი 

          საკუთარი სწავლის პროცესის შეფასებისა და შემდგომი სწავლის საჭიროებების 

დადგენის უნარი რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით; 

ღირებულებები 

 ეროვნულ და საკაცობრიო ღირებულებათა ერთობლიობის ძირითადი 

მახასიათებლების ცოდნა; 

 ღირებულებათა ფორმირების პროცესში მონაწილეობისა და მათ დასამკვიდრებლად 

სწრაფვის უნარი.  

 

 

დაწყებითი განათლების საბაკალავრო  
 საგანმანათლებლო პროგრამა   

 
 ფაკულტეტი: განათლების, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

 სპეციალიზაცია:  დაწყებითი განათლების პედაგოგიკა 

 მისანჭებელი კვალიფიკაცია:  განათლების  ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი   

 პროგრამის მოცულობა:  240 კრედიტი      

 პროგრამის მიზანები: 

 მისცეს სტუდენტს განათლების სისტემის, ეროვნული სასწავლო გეგმის, ფართო და 
საფუძვლიანი ცოდნა. ჩამოუყალიბოს ის პროფესიული  ჩვევები, რაც უზრუნველყოფს 
მის ღირსეულ დასაქმებას განათლების სფეროში; 

 გამოუმუშაოს სტუდენტს საგანმანათლებლო სისტემების შეფასების და კონკრეტულ 
სიტუაციაში მათი გამოყენების უნარი; 

  გამოუმუშაოს სტუდენტს პროფესიული პასუხისმგებლობა და განუვითაროს ის 
უნარები, რომელიც განაპირობებს სტუდენტის წარმატებულ შრომით კარიერას; 

  უზრუნველყოს სწავლის მაღალი ხარისხი და შედეგზე ორიენტირებული სწავლება. 
 

 სწავლის შედეგები 
    საგანმანათლებლო პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს შეიძინოს ცოდნა,    

    გამოიმუშავოს უნარები და მოახდინოს მათი დემონსტრირება შემდეგი  

     მიმართულებებით: 

ცოდნა და გაცნობიერება 
 პედაგოგიკისა და ფსიქოლოგიის ძირითადი კონცეფციების  საფუძვლიანი ცოდნა და 

განათლების სფეროში მათი მნიშვნელობის გაცნობიერება; 
 თანამედროვე საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების,  მათემატიკის, ქართული ენისა და 

ლიტერატურის, ბუნებისმეტყველების და  ფიზიკური განვითარების ზოგადი 
თეორიებისა და სათანადო ტერმინოლოგიის ცოდნა;  

 პროფესიული პასუხისმგებლობისა და სათანადო ეთიკური ნორმების ცოდნა და  
   გაცნობიერება. 



 
 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 
 თანამედროვე საგანმანათლებლო ტექნოლოგიებისა და მეთოდების  სასწავლო 

პროცესისათვის მორგებისა და გამოყენების უნარი; 
 პროფესიული ჩვევების რეალიზაციის უნარი; 
 უმცროსკლასელთა ასაკობრივი და ინდივიდუალური განსხვავებების გათვალისწინებით 

პედაგოგიურ სიტუაციებში გარკვევისა და მათი გონივრული გადაჭრის უნარი; 
 უმცროსკლასელთა აზროვნების თავისებურებებისა და სხვა ფაქტორების 

გათვალისწინებით თვალსაჩინო დიდაქტიკური მასალის დამზადებისა და სწავლების 
პროცესში მათი გამოყენების უნარი; 

 უმცროსკლასელთა მიერ პროგრამული მასალის ათვისების ხარისხისა და სიღრმის 
შეფასების საფუძველზე სასწავლო პროცესის დაგეგმვის უნარი. 

 

                     დასკვნის უნარი 
 პროფესიული ინფორმაციის იდენტიფიცირების, მოგროვების, ანალიზისა და 

გადაწყვეტილების არგუმენტირების უნარი სათანადო ტერმინოლოგიის გამოყენებით; 
 ახალი და განყენებული მონაცემების  ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნის 

ჩამოყალიბების უნარი.  
 
 კომუნიკაციის  უნარი 

 პროფესიულ დისკუსიაში მონაწილეობისა და შედეგების დეტალური და მომცველი 
წერილობითი ანგარიშის მომზადებისა და ზეპირი წარმოდგენის უნარი, როგორც 
მშობლიურ, ისე ინგლისურ ენაზე; 

 პროფესიულ ჯგუფში ეფექტურად ურთიერთობისა და მუშაობის უნარი  თანამედროვე 
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენებით. 

 
     სწავლის უნარი 
 საკუთარი სწავლის პროცესის შეფასებისა და შემდგომი სწავლის საჭიროებების  
 დადგენის უნარი რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით. 

 

ღირებულებები 
 ეროვნულ და საკაცობრიო ღირებულებათა ერთობლიობის ძირითადი 

მახასიათებლების ცოდნა; 
 ღირებულებათა ფორმირების პროცესში მონაწილეობისა და მათ დასამკვიდრებლად 

სწრაფვის უნარი.  
 

 

 

 

 



ბიოლოგიის საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამა  

 ფაკულტეტი: განათლების, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

 სპეციალობა:  ბიოლოგია 

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  ბიოლოგიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი 

 პროგრამის მოცულობა:  240 კრედიტი 

 პროგრამის მიზანები: 

 მისცეს სტუდენტს ბიოლოგიის მთავარი პრინციპების, თეორიების და კონცეფციების 
შესახებ ფართო და საფუძვლიანი ცოდნა. ჩამოუყალიბოს ის პროფესიული  ჩვევები, 
რაც უზრუნველყოფს მის ღირსეულ დასაქმებას შესაბამის სფეროში; 

 გამოუმუშავოს სტუდენტს პროფესიული პასუხისმგებლობა და განუვითაროს ის 
უნარები, რომელიც განაპირობებს სტუდენტის წარმატებულ შრომით კარიერას; 

  უზრუნველყოს სწავლის მაღალი ხარისხი და შედეგზე ორიენტირებული სწავლება. 

    

 სწავლის შედეგები 
საგანმანათლებლო პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს შეიძინოს ცოდნა, 

გამოიმუშავოს უნარები და მოახდინოს მათი დემონსტრირება შემდეგი მიმართულებებით: 

ცოდნა და გაცნობიერება 
 ცოცხალი სამყაროს ზოგადი კანონზომიერებების, ქიმიის, ფიზიკის, მათემატიკის 
ძირითადი პრინციპებისა და კონცეფციების ცოდნა; 
 ბიოტექნოლოგიური პროცესებისა და სათანადო სტანდარტული მეთოდების 
გამოყენებით  რთული სისტემების შეფასების ცოდნა და გაცნობიერება. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების  უნარი 
 გამოყენებითი ბიოლოგიისა და ბიოლოგიის ფუნდამენტური თეორიების 
პრაქტიკული რეალიზაციის უნარი; 
 ექსპერიმენტული მუშაობის დაგეგმვის,  მისი ტრადიციული და თანამედროვე 
მეთოდების გამოყენებით შესრულების უნარი; 
   სამუშაოს შესრულების პროცესში კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენების 
უნარი. 
 

                  დასკვნის უნარი 
 პროფესიული ინფორმაციის იდენტიფიცირების, მოგროვების, ანალიზისა და 

გადაწყვეტილების არგუმენტირების უნარი სათანადო ტერმინოლოგიის გამოყენებით; 
 ახალი და განყენებული მონაცემების  ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული 

დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი. 
 

  კომუნიკაციის  უნარი 
 პროფესიულ დისკუსიაში მონაწილეობისა და შედეგების დეტალური და მომცველი 

წერილობითი ანგარიშის მომზადებისა და ზეპირი წარმოდგენის უნარი როგორც 
მშობლიურ ისე ინგლისურ ენაზე; 

 პროფესიულ ჯგუფში ეფექტურად ურთიერთობისა და მუშაობის უნარი  თანამედროვე 
საინფორმაციო და საკომუნიკკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენებით. 

 
    სწავლის უნარი 
 



 საკუთარი სწავლის პროცესის შეფასებისა და შემდგომი სწავლის საჭიროებების 
დადგენის უნარი რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით; 

     ღირებულებები 

 ეროვნულ და საკაცობრიო ღირებულებათა ერთობლიობის ძირითადი 
მახასიათებლების ცოდნა; 

 ღირებულებათა ფორმირების პროცესში მონაწილეობისა და მათ დასამკვიდრებლად 
სწრაფვის უნარი.  

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



სპორტის საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამა  

 

 ფაკულტეტი: განათლების, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

 სპეციალობა:  სპორტი 

 მისანჭებელი კვალიფიკაცია:  სპორტის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი   

 პროგრამის მოცულობა:  240 კრედიტი 

 პროგრამის მიზანები: 

 მისცეს სტუდენტს ადამიანის აგებულების, მოძრავი თამაშების, სპორტის ეროვნული 
სახეების, ფიზიკური კულტურის ისტორიის ფართო და საფუძვლიანი ცოდნა. 
ჩამოუყალიბოს ის პროფესიული  ჩვევები, რაც უზრუნველყოფს მის ღირსეულ 
დასაქმებას განათლების სფეროში; 

 გამოუმუშავოს სტუდენტს პროფესიული პასუხისმგებლობა და განუვითაროს ის 
უნარები, რომელიც განაპირობებს სტუდენტის წარმატებულ შრომით კარიერას; 

 უზრუნველყოს სწავლის მაღალი ხარისხი და შედეგზე ორიენტირებული სწავლება. 
 

 სწავლის შედეგები 
საგანმანათლებლო პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს შეიძინოს ცოდნა, 

გამოიმუშავოს უნარები და მოახდინოს მათი დემონსტრირება შემდეგი მიმართულებებით: 

ცოდნა და გაცნობიერება 
 სპორტული და მოძრავი თამაშების, სპორტის ეროვნული სახეების, სამკურნალო 

ფიზიკური კულტურის, მასაჟის, სპორტის მენეჯმენტის  ძირითადი თეორიებისა და 
კონცეფციების ცოდნა; 

 სპორტის სხვადასხვა სახეობების, კერძოდ კალათბურთის, ფეხბურთის, 
ფრენბურთის, ტანვარჯიშის ძირითადი თეორიების გაცნობიერება. 
 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 
 სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებების დაგეგმვისა და ჩატარების უნარი; 
 სპორტის სახეობების განვითარების სტრატეგიების  შემუშავებისა და სხვადასხვა 

პირთა სპორტში მიზიდვისა და ჩაბმის  უნარი წინასწარ განსაზღვრული ინსტრუქციების 
მიხედვით; 

            დასკვნის უნარი 
 პროფესიული ინფორმაციის იდენტიფიცირების, მოგროვების, ანალიზისა და 

გადაწყვეტილების არგუმენტირების უნარი სათანადო ტერმინოლოგიის 
გამოყენებით; 

 ახალი და განყენებული მონაცემების  ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული 
დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი.  

            კომუნიკაციის  უნარი 

 პროფესიულ დისკუსიაში მონაწილეობისა და შედეგების დეტალური და მომცველი 
წერილობითი ანგარიშის მომზადებისა და ზეპირი წარმოდგენის უნარი როგორც 
მშობლიურ, ისე ინგლისურ ენაზე; 



 პროფესიულ ჯგუფში ეფექტურად ურთიერთობისა და მუშაობის უნარი  
თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად 
გამოყენებით. 

               სწავლის უნარი 

 საკუთარი სწავლის პროცესის შეფასებისა და შემდგომი სწავლის საჭიროებების 

დადგენის უნარი რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით; 

               ღირებულებები 

 ეროვნულ და საკაცობრიო ღირებულებათა ერთობლიობის ძირითადი 
მახასიათებლების ცოდნა; 

 ღირებულებათა ფორმირების პროცესში მონაწილეობისა და მათ დასამკვიდრებლად 
სწრაფვის უნარი.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



გეოგრაფიის საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამა  

 ფაკულტეტი: განათლების, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 
 სპეციალობა:  გეოგრაფია 
 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: გეოგრაფიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი 
 პროგრამის მოცულობა:  240 კრედიტი 
 პროგრამის მიზანები: 

 მისცეს სტუდენტს ფართო ცოდნა გეოგრაფიის მთავარი პრინციპების, თეორიებისა და 
კონცეფციების შესახებ და ჩამოუყალიბოს ის პროფესიული ჩვევები, რაც 
უზრუნველყოფს მის ღირსეულ დასაქმებას გეოგრაფიულ სფეროში;  

 გამოუმუშავოს სტუდენტს პროფესიული პასუხისმგებლობა და განუვითაროს ის      
უნარები, რომელიც განაპირობებს სტუდენტის წარმატებულ შრომით კარიერას; 

   უზრუნველყოს სწავლის მაღალი ხარისხი და შედეგზე ორიენტირებული სწავლება. 
 

 სწავლის შედეგები 
საგანმანათლებლო პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს შეიძინოს ცოდნა, 
გამოიმუშავოს უნარები და მოახდინოს მათი დემონსტრირება შემდეგი მიმართულებებით: 

ცოდნა და გაცნობიერება 
 გეოგრაფიული გარსის და მისი შემადგენელი კომპონენტების სივრცე-

დროითი       თავისებურებების თეორიის,  გეოგრაფიული მეცნიერების სისტემის, 
მოწინავე      შეხედულებების, უმთავრესი თეორიების პრინციპების,  და 
კონცეფციების,       ცოდნა;   

 გარემოს და საზოგადოების ურთიერთკავშირის შედეგად 
წარმოქმნილი       გეოეკოლოგიური, სოციალურ-ეკონომიკური, პოლიტიკური  
პრობლემების             ცოდნა და მათთან დაკავშირებული ბუნებრივი რესურსების 
რაციონალური       ათვისების  და გარემოს დაცვის   აქტუალობის გაცნობიერება;  

 გეოგრაფიული გარემოს თვისობრივი მახასიათებლების იდენტიფიცირებისა 
და    შეფასების  მეთოდების,   სათანადო ტერმინოლოგიის და ნომენკლატურის 
ცოდნა.  

 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების  უნარი 

 გეოგრაფიული გარემოში ჩასატარებელი სამუშაოების დაპროექტებისა 
და    რეალიზაციის უნარი წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესბამისად;  

 გამოყენებითი გეოგრაფიული კონკრეტული ამოცანების გადაჭრის 
შესაძლო    გზების მოძებნის უნარი სათანადო სტანდარტული  მეთოდების 
გამოყენებით.   

 
დასკვნის უნარი  

 პროფესიული  ინფორმაციის იდენტიფიცირების, მოგროვების, ანალიზისა 
და   გადაწყვეტილების არგუმენტირების უნარი გეოგრაფიული 
ტერმინოლოგიის    გამოყენებით; 

 ახალი და განყენებული მონაცემების ანალიზის საფუძველზე  
დასაბუთებული      დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი. 

 
კომუნიკაციის უნარი 



 პროფესიულ დისკუსიაში მონაწილეობიისა და შედეგების 
დეტალური    მომცველი წერილობითი ანგარიშის მომზადებისა და ზეპირი 
წარმოდგენის უნარი  როგორც მშობლიურ, ისე  ინგლისურ ენაზე; 

 პროფესიულ ჯგუფებში ეფექტურად ურთიერთობისა და მუშაობის  
უნარი   თანამედროვე გეოგრაფიული ცოდნის შემოქმედებითად გამოყენებით. 

 
სწავლის უნარი 

 საკუთარი სწავლის პროცესის შეფასებისა და შემდგომი სწავლის 
საჭიროების   დადგენის უნარი რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით; 

 ღირებულებები  

 ეროვნულ და საკაცობრიო ღირებულებათთა ერთობლიობის 
ძირითადი  მახასიათებლების ცოდნა; 

 ღირებულებათა ფორმირების პროცესში მონაწილეობისა და მათ 
დასამკვიდრებლად   სწრაფვის  უნარი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



მათემატიკის საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამა  

 ფაკულტეტი: განათლების, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

 სპეციალობა:  მათემატიკა 

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  მათემატიკის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი 

 პროგრამის მოცულობა:  240 კრედიტი 

 პროგრამის მიზანები: 

 მისცეს სტუდენტს ფართო ცოდნა მათემატიკის ფუნდამენტურ თეორიასა და მისი 
გამოყენების ძირითად ასპექტებში. ჩამოუყალიბოს ის პროფესიული  ჩვევები, რაც 
უზრუნველყოფს მის ღირსეულ დასაქმებას შესაბამის სფეროში; 

  გამოუმუშავოს სტუდენტს პროფესიული პასუხისმგებლობა და განუვითაროს ის 
უნარები, რომელიც განაპირობებს სტუდენტის წარმატებულ შრომით კარიერას; 

  უზრუნველყოს სწავლის მაღალი ხარისხი და შედეგზე ორიენტირებული სწავლება. 

 სწავლის შედეგები 
საგანმანათლებლო პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს შეიძინოს ცოდნა, 

გამოიმუშავოს უნარები და მოახდინოს მათი დემონსტრირება შემდეგი მიმართულებებით: 

ცოდნა და გაცნობიერება 

 მათემატიკური ანალიზის,  წრფივი ალგებრისა და ანალიზური გეომეტრიის,  
დიფერენციალური გეომეტრიის, ფუნქციონალური ანალიზის, ალბათობის თეორიისა 
და მათემატიკური სტატისტიკის   ძირითადი პრინციპებისა და  კონცეფციების ცოდნა;       

  თეორემებს შორის მიზეზ-შედეგობრივი კავშირის დადგნა, დამტკიცების   პროცესის 
აღქმა და გაცნობიერება; 

 რაოდენობრივი მონაცემებიდან თვისობრივი ინფორმაციის ამოღება და გაცნობიერება. 
 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

 სათანადო მათემატიკური მეთოდების გამოყენებით კონკრეტული ამოცანების 
გადაჭრის შესაძლო გზების მოძებნის უნარი წინასწარ განსაზღვრული მითითებების 
შესაბამისად;  

 სათანადო ტერმინოლოგიის გამოყენებით პროფესიული ინფორმაციის 
იდენტიფიცირების, მოგროვების, ანალიზისა და გადაწყვეტილების არგუმენტირების 
უნარი; 

 სამუშაოს შესრულების პროცესში კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენების 
უნარი. 

                     დასკვნის უნარი 
 პროფესიული ინფორმაციის იდენტიფიცირების, მოგროვების, ანალიზისა და           

გადაწყვეტილების არგუმენტირების უნარი სათანადო ტერმინოლოგიის გამოყენებით; 
 ახალი და განყენებული მონაცემების  ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული 

დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი.  



                     კომუნიკაციის  უნარი 
 პროფესიულ დისკუსიაში მონაწილეობისა და შედეგების დეტალური და მომცველი 

წერილობითი ანგარიშის მომზადებისა და ზეპირი წარმოდგენის უნარი როგორც 
მშობლიურ ისე ინგლისურ ენაზე; 

 პროფესიულ ჯგუფში ეფექტურად ურთიერთობისა და მუშაობის უნარი  
თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად 
გამოყენებით. 

    სწავლის უნარი 

 საკუთარი სწავლის პროცესის შეფასებისა და შემდგომი სწავლის საჭიროებების 
დადგენის უნარი რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით; 

     ღირებულებები 
 ეროვნულ და საკაცობრიო ღირებულებათა ერთობლიობის ძირითადი 

მახასიათებლების ცოდნა; 
 ღირებულებათა ფორმირების პროცესში მონაწილეობისა და მათ დასამკვიდრებლად 

სწრაფვის უნარი. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ისტორიის საბაკალავრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 ფაკულტეტი:  ჰუმანიტარული 

 სპეციალობა:  ისტორია  

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ  
მეცნიერებათა  ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი 

 პროგრამის მოცულობა: 240 კრედიტი 

 პროგრამის მიზნები: 
• მისცეს სტუდენტს ფართო ცოდნა  
საქართველოსა და მსოფლიო ისტორიაში,  
გააცნოს თეორიულ-მეთოდოლოგიური და ემპირიული მასალა და ჩამოუყალიბოს 

პროფესიული ჩვევები, რაც უზრუნველყოფს მის ღირსეულ დასაქმებას; 
• გამოუმუშაოს სტუდენტს პროფესიული პასუხისმგებლობა და განუვითაროს უნარები, 

რომელიც განაპირობებს სტუდენტის წარმატებულ შრომით კარიერას;  

• უზრუნველყოს სწავლის მაღალი ხარისხი და შედეგზე ორიენტირებული სწავლება.  

 სწავლის შედეგები: 

       საგანმანათლებლო პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს ტუდენტს შეიძინოს ცოდნა, 
გამოიმუშავოს უნარები და მოახდინოს მათი დემონსტრირება შემდეგი მიმართულებებით:  

                   ცოდნა და გაცნობიერება 

 პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურის ისტორიის ძირითადი 
პრინციპებისა და  კონცეფციების ცოდნა;       
 საისტორიო მეცნიერების მეთოდების და სათანადო ტერმინოლოგიის ცოდნა;  
 პროფესიული პასუხისმგებლობისა და სათანადო ეთიკური ნორმების ცოდნა და 

გაცნობიერება.  
                      ცოდნის  პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 
 შეუძლია კვლევითი ან პრაქტიკული სამუშაოს შესრულება წინასწარ განსაზღვრული 

რეკომენდაციების/ინსტრუქციების მიხედვით;  
 კონკრეტული ამოცანების გადაჭრის შესაძლო გზების მოძიება სათანადო სტანდარტული 

მეთოდების გამოყენებით;  
 პროფესიული ინფორმაციის იდენტიფიცირება, მოგროვება, ანალიზი და 

გადაწყვეტილების არგუმენტირება სათანადო ტერმინოლოგიის გამოყენებით;  
 პროფესიული და სხვა სახის სამუშაოების შესრულებისას ეთიკური, 

უსაფრთხოების და ჰიგიენური ნორმების დაცვა;  
                       დასკვნის  უნარი 

 ახალი და განყენებული მონაცემების  ანალიზი და მათი ინტერპრეტაცია     
ისტორიის სათანადო მეთოდების გამოყენებით;  

    მინიმალური ხელმძღვანელობის პირობებში აბსტრაქტული მონაცემებისა და 
კონცეფციების გამოყენება პრობლემის გადასაჭრელად;  

   სამუშაოს დაგეგმვა პრიორიტეტების  გათვალისწინებით;  
   პროფესიულ დისკუსიაში მონაწილეობა და შედეგების დეტალური და მომცველი 

წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ზეპირი წარმოდგენა როგორც მშობლიურ 
ისე ინგლისურ ენაზე.  

   პროფესიულ ჯგუფში ეფექტურად ურთიერთობა და მუშაობა;  
   კულტურული მრავალფეროვნების პატივისცემის დემონსტრირება;  



   საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით.  
 

                        კომუნიკაციის უნარი 

 პროფესიულ დისკუსიაში მონაწილეობა და შედეგების დეტალური და მომცველი 
წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ზეპირი წარმოდგენა როგორც მშობლიურ, 
ისე უცხოურ ენაზე.  

 პროფესიულ ჯგუფში ეფექტურად ურთიერთობა და მუშაობა; 

         სწავლის უნარი 

 საკუთარი სწავლის პროცესის შეფასებისა და შემდგომი სწავლის საჭიროებების 
დადგენის უნარი რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით. 
 

                  ღირებულებები 

  პროგრამა წარმოადგენს კურსების მთლიანობას, რომლის გავლის შემდეგ 
ბაკალავრს გააჩნია სათანადო ცოდნა ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო 
ღირებულებებისა და ფასეულებების (ტოლერანტული დამოკიდებულება 
სხვადსხვა ეთნიკური, რასობრივი, რელიგიური, გენდერული და ა.შ. ჯგუფების 
მიმართ) ჩამოყალიბებისა და დამკვიდრების ეტაპების შესახებ, იცის ეროვნულ და 
საკაცობრიო ღირებულებათა ერთობლიობის ძირითადი მახასიათებლები, 
გამომუშავებული აქვს ღირებულებათა ფორმირების პროცესში მონაწილეობის 
უნარი და მზაობა მათ დასამკვიდრებლად. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო  

საგანმანათლებლო პროგრამა   
 ფაკულტეტი: ჰუმანიტარული  
 სპეციალობა: ფილოლოგია 

    სპეციალიზაცია :  ქართული ფილოლოგია 

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა  ბაკალავრის  აკადემიური  
ხარისხი. 

 პროგრამის მოცულობა: 240  კრედიტი 
 პროგრამის მიზნები:  

 მისცეს სტუდენტს ფართო ცოდნა ქართული ენისა და ლიტერატურის  მთავარი 
პრინციპების, თეორიებისა და კონცეფციების შესახებ. ჩამოუყალიბოს ის პროფესიული 
ჩვევები, რაც უზრუნველყოფს მის ღირსეულ  დასაქმებას ქართული ენისა და 
ლიტერატურის სფეროში; 

 გამოუმუშაოს სტუდენტს პროფესიული პასუხისმგებლობა და სათანადო ეთიკური 
ნორმები, განუვითაროს  ის უნარები, რომელიც განაპირობებს 

                     სტუდენტის ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას და  წარმატებულ შრომით კარიერას; 

 უზრუნველყოს სწავლის მაღალი ხარისხი და შედეგზე ორიენტირებული სწავლება. 
 

 სწავლების შედეგები: 

საგანმანათლებლო პროგრამა შესაძებლობას აძლევს სტუდენტს შეიძინოს  ცოდნა, 
გამოიმუშაოს უნარები და  მოახდინოს მათი დემონსტრირება შემდეგი  

                       მიმართულებით: 

                    ცოდნა და გაცნობიერება 
 ქართული ენისა და ლიტერატურის   მთავარი პრინციპების, თეორიებისა და 

კონცეფციების  ცოდნა.  
 გაცნობიერებული პროფესიული პასუხისმგებლობა და სათანადო ეთიკური  
  ნორმები.  

 ქართული ენისა და ლიტერატურის   ტერმინოლოგიის ცოდნა. 
 პროფესიულ დისკუსიაში მონაწილეობის, შედეგების დეტალური წერილობითი  

ანგარიშის მომზადებისა  და ზეპირად  წარმოდგენის ცოდნა. 
 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების  უნარი 

 კონკრეტული ამოცანების გადაჭრის შესაძლო გზების მოძებნა სათანადო  
სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით; 
 პროფესიული ინფორმაციის იდენტიფიცირება, მოგროვება, ანალიზი და 

გადაწყვეტილების არგუმენტირება სათანადო ტერმინოლოგიის გამოყენებით; 
 პროფესიული და სხვა სახის სამუშაოების შესრულებისას ეთიკური, უსაფრთხოების და 

ჰიგიენური ნორმების დაცვა; 

 

               დასკვნის უნარი 

 ახალი  მონაცემების  ანალიზი და მათი ინტერპრეტაცია. 
 მინიმალური ხელმძღვანელობის პირობებში აბსტრაქტული მონაცემებისა და 

კონცეფციების გამოყენება პრობლემის გადასაჭრელად; 



 სამუშაო დაგეგმვა პრიორიტეტების გათვალისწინებით; 
               

               კომუნიკაციის უნარი 

  პროფესიულ დისკუსიაში მონაწილეობა და შედეგების დეტალური და მომცველი 
წერილობითი ანგარიშის  მომზადება და ზეპირი წარმოდგენა როგორც მშობლიურ ,ისე 
ინგლისურ ენაზე.  

 პროფესიულ ჯგუფებში ეფექტურად ურთიერთობა და მუშაობა; 
 
                სწავლის უნარი 

 
 საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით.  

 

ღირებულებები 

 კულტურული მრავალფეროვნების პატივისცემის დემონსტრირება; 
 კურსდამთავრებულს ქართული ფილოლოგიის უმდიდრესი მემკვიდრეობის შესწავლა 

საშუალებას მისცემს, გაიაზროს კაცობრიობის კულტურული, ზნეობრივი და 
მორალური ფასეულობები, გამოუმუშავდეს უნარი, შეაფასოს და რეალურად აღიქვას 
კაცობრიობის მონაპოვარი, გაუფრთხილდეს საკუთარს და პატივი სცეს სხვისას   

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო 

 საგანმანათლებლო პროგრამა 

 
 ფაკულტეტი: ჰუმანიტარული  

 სპეციალობა: ფილოლოგია 

 სპეციალიზაცია : ინგლისური ფილოლოგია 

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა  ბაკალავრის 

აკადემიური ხარისხი    

 პროგრამის მოცულობა:  240 კრედიტი  

 პროგრამის  მიზნები:  

 მისცეს სტუდენტს ინგლისური ენის სისტემური და კომუნიკაციური ასპექტების, 
ინგლისური ენის თეორიისა და ლიტერატურათმცოდნეობის ძირითადი პრინციპებისა 
და კონცეფციების ფართო ცოდნა და ჩამოუყალიბოს ის პროფესიული ჩვევები, რომელიც 
უზრუნველყოფს მის ღირსეულ დასაქმებას;  

 გამოუმუშავოს სტუდენტს პროფესიული პასუხისმგებლობა და განუვითაროს ის 
უნარები, რომელიც განაპირობებს მის წარმატებულ შრომით კარიერას;   

 უზრუნველყოს სწავლის მაღალი ხარისხი და შედეგზე ორიენტირებული სწავლება.    
 

 სწავლის შედეგები: 
საგანმანათლებლო პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს შეიძინოს ცოდნა, 

გამოიმუშავოს უნარები და მოახდინოს მათი დემონსტრირება შემდეგი მიმართულებებით: 

 დარგის ცოდნა და გაცნობიერება 

 პრაქტიკული ენის ენობრივ-სისტემური და კომუნიკაციური ასპექტების  ცოდნა;  
 ინგლისური ენის თეორიის (დიაქრონიულსა და სინქრონიულ ჭრილში) ძირითადი 

პრინციპებისა და კონცეფციების, დარგობრივი ტერმინოლოგიის, ცალკეულ 
დისციპლინათა ძირითადი პრობლემატიკისა და შესაბამისი მეთოდოლოგიის 
ცოდნა; 

 ლიტერატურათმცოდნეობის ძირითადი მიმართულებებისა და ჟანრების ცოდნა;  
 პროფესიული პასუხისმგებლობისა და სათანადო ეთიკური ნორმების გაცნობიერება.                  

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 
 პრაქტიკული ენის დამოუკიდებლად გამოყენება ზეპირი და წერილობითი ფორმით;  
 კვლევითი და/ან პრაქტიკული ხასიათის სამუშაოს შესრულება წინასწარ 

განსაზღვრული რეკომენდაციების მიხედვით; 
 კომპეტენტურობა ინტერკულტურულ გარემოში. 
დასკვნის უნარი 

 სფეროსათვის დამახასითებელი ინფორმაციების (შესაბამისად, თეორიული და 
პრაქტიკული მასალის) შეგროვება და განმარტება, შესასწავლი პრობლემატიკის 
ანალიზი სათანადო მეთოდების გამოყენებით, დასაბუთებული / 
არგუმენტირებული დასკვნის ჩამოყალიბება; 

კომუნიკაციის უნარი 



 პროფესიულ დისკუსიაში მონაწილეობა, შედეგების შესახებ დეტალური წერილობითი 
ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის ზეპირად გადაცემა ქართულ და უცხოურ 
ენებზე; 

 პროფესიულ ჯგუფში ეფექტურად ურთიერთობა და მუშაობა; 
 იცნობს და შემოქმედებითად იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიებს, მათ შორის დარგობრივ სფეროში; 
სწავლის უნარი 

 საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა რესურსების ფართო სპექტრის 
გამოყენებით; საკუთარი სწავლის შეფასება და შემდგომი სწავლის საჭიროებების 
განსაზღვრა; 

ღირებულებები 

 პროგრამა წარმოადგენს კურსების მთლიანობას, რომლის გავლის შემდეგ 
ბაკალავრს გააჩნია სათანადო ცოდნა ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო 
ღირებულებებისა და ფასეულებების (ტოლერანტული დამოკიდებულება 
სხვადსხვა ეთნიკური, რასობრივი, რელიგიური, გენდერული და ა.შ. ჯგუფების 
მიმართ) ჩამოყალიბებისა და დამკვიდრების ეტაპების შესახებ, იცის ეროვნულ 
და საკაცობრიო ღირებულებათა ერთობლიობის ძირითადი მახასიათებლები 
გამომუშავებული აქვს ღირებულებათა ფორმირების პროცესში მონაწილეობის 
უნარი და მზაობა მათ დასამკვიდრებლად. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



გერმანული ფილოლოგიის საბაკალავრო  

საგანმანათლებლო პროგრამა 
 ფაკულტეტი: ჰუმანიტარული  

 სპეციალობა: ფილოლოგია 

 სპეციალიზაცია : გერმანული ფილოლოგია 

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა  ბაკალავრის აკადემიური 

ხარისხი    

 პროგრამის მოცულობა:  240 კრედიტი 

 პროგრამის  მიზნები:  

 მისცეს სტუდენტს გერმანული ენის სისტემური და კომუნიკაციური ასპექტების, 
გერმანული ენის თეორიისა და ლიტერატურათმცოდნეობის ძირითადი პრინციპებისა და 
კონცეფციების ფართო ცოდნა და ჩამოუყალიბოს ის პროფესიული ჩვევები, რომელიც 
უზრუნველყოფს მის ღირსეულ დასაქმებას;  

 გამოუმუშავოს სტუდენტს პროფესიული პასუხისმგებლობა და განუვითაროს ის უნარები, 
რომელიც განაპირობებს მის წარმატებულ შრომით კარიერას;   

 უზრუნველყოს სწავლის მაღალი ხარისხი და შედეგზე ორიენტირებული სწავლება.    
 

 სწავლის შედეგები: 
საგანმანათლებლო პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს შეიძინოს ცოდნა, 

გამოიმუშავოს უნარები და მოახდინოს მათი დემონსტრირება შემდეგი მიმართულებებით: 

            დარგის ცოდნა და გაცნობიერება 
 პრაქტიკული ენის ენობრივ-სისტემური და კომუნიკაციური ასპექტების  ცოდნა;  
  გერმანული ენის თეორიის (დიაქრონიულსა და სინქრონიულ ჭრილში) ძირითადი 

პრინციპებისა და კონცეფციების, დარგობრივი ტერმინოლოგიის, ცალკეულ დისციპლინათა 
ძირითადი პრობლემატიკისა და შესაბამისი მეთოდოლოგიის ცოდნა; 

 ლიტერატურათმცოდნეობის ძირითადი მიმართულებებისა და ჟანრების ცოდნა;  

 პროფესიული პასუხისმგებლობისა და სათანადო ეთიკური ნორმების გაცნობიერება. 
             ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

 პრაქტიკული ენის დამოუკიდებლად გამოყენება ზეპირი და წერილობითი ფორმით;  
 კვლევითი და/ან პრაქტიკული ხასიათის სამუშაოს შესრულება წინასწარ 

განსაზღვრული რეკომენდაციების მიხედვით; 
 კომპეტენტურობა ინტერკულტურულ გარემოში. 

            დასკვნის უნარი 
 სფეროსათვის დამახასითებელი ინფორმაციების (შესაბამისად, თეორიული და 

პრაქტიკული მასალის) შეგროვება და განმარტება, შესასწავლი პრობლემატიკის 
ანალიზი სათანადო მეთოდების გამოყენებით, დასაბუთებული / 
არგუმენტირებული დასკვნის ჩამოყალიბება; 

            კომუნიკაციის უნარი 
 პროფესიულ დისკუსიაში მონაწილეობა, შედეგების შესახებ დეტალური 

წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის ზეპირად გადაცემა ქართულ 
და უცხოურ ენებზე; 

 პროფესიულ ჯგუფში ეფექტურად ურთიერთობა და მუშაობა; 
 იცნობს და შემოქმედებითად იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, მათ შორის დარგობრივ სფეროში; 



             სწავლის უნარი 
 საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით; 

საკუთარი სწავლის შეფასება და შემდგომი სწავლის საჭიროებების განსაზღვრა; 
              ღირებულებები 

 პროგრამა წარმოადგენს კურსების მთლიანობას, რომლის გავლის შემდეგ ბაკალავრს 
გააჩნია სათანადო ცოდნა ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებისა და 
ფასეულებების (ტოლერანტული დამოკიდებულება სხვადსხვა ეთნიკური, 
რასობრივი, რელიგიური,  

 გენდერული და ა.შ. ჯგუფების მიმართ) ჩამოყალიბებისა და დამკვიდრების ეტაპების 
შესახებ, იცის ეროვნულ და საკაცობრიო ღირებულებათა ერთობლიობის ძირითადი 
მახასიათებლები გამომუშავებული აქვს ღირებულებათა ფორმირების პროცესში 
მონაწილეობის უნარი და მზაობა მათ დასამკვიდრებლად. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



რუსული  ფილოლოგიის საბაკალავრო 

საგანმანათლებლო  პროგრამა 
 ფაკულტეტი:  ჰუმანიტარული 

 სპეციალობა:  ფილოლოგია 

 სპეციალიზაცია : რუსული  ფილოლოგია 

 მისანიჭებელი  კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა ბაკალავრის  აკადემიური   

ხარისხი 

 პროგრამის  მოცულობა:   240  კრედიტი 

 პროგრამის  მიზნები: 

 მისცეს სტუდენტს  ფუნდამენტალური კლასიკური ფილოლოგიური განათლება თეორიულ, 

გამოყენებით და საკომუნიკაციო  ასპექტებში; 

 მოამზადოს სტუდენტი სათარჯიმანო საქმიანობისა და ინტერკულტურული კომუნიკაციების 
სფეროში მუშაობისთვის; 

 გამოუმუშაოს სტუდენტს  ტექსტის სხვადასხვა ტიპების მრავალსპექტრიანი მუშაობისა და 
ეროვნებათშორის წერითი და ზეპირი კომუნიკაციის უნარები; 

 შეასწავლოს სტუდენტს ლინგვისტური, ლიტერატურათმცოდნეობითი და 
კულტუროლოგიური დისციპლინების  ფართო კომპლექსი, რომელიც  მოამზადებს მას 
კვლევითი საქმიანობისათვის და მაგისტრატურაში  სწავლების გასაგრძელებლად. 

 სწავლის  შედეგები: 

საგანმანათლებლო პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს შეიძინოს ცოდნა, 
გამოიმუშავოს  უნარები  და  მოახდინოს  მათი  დემონსტრირება  შემდეგი  მიმართულებებით: 

             ცოდნა  და  გაცნობიერება 
 იცოდეს  თანამედროვე  სალიტერატურო  რუსული  ენის  ნორმები; 
 იცოდეს  თანამედროვე  სალიტერატურო  რუსული  ენის  ნათესაური კავშირები  და მისი 

ტიპოლოგიური  თანაფარდობა  სხვა ენებთან, მისი ისტორია, თანამედროვე მდგომარეობა და  
განვითარების ტენდენციები; 

 დაეუფლოს სხვადასხვა ტიპის ტექსტების (შექმნას, ინტერპრეტაციას, ტრანსფორმაციას), 
დოკუმენტების  რეფერირებისა და ანოტირების,  სამეცნიერო ნაშრომებისა და მხატვრული 
ნაწარმოების    თარგმნის   უნარებს; 

 შეძლოს ლიტერატურული პროცესის  კანონზომიერების,  მხატვრული ნაწარმოების   მნიშვნელობის  
გააზრება, მისი თავისებურებისა და მწერლის  შემოქმედების  გაანალიზება. 

 დაეუფლოს ენობრივი და ლიტერატურული ფაქტების  შეგროვება-ანალიზის საბაზო 

 უნარებს ტრადიციული მეთოდებისა და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების 
გამოყენებით. 

 რუსული  ენისა    და   ლიტერატურის  თეორიული  კონცეფციების  გადატანა პროფესიულ  გარემოში; 
 რუსული  ენისა    და  ლიტერატურის  აქტუალური პროცესების  გამოკვლევა       უახლესი   სამეცნიერო   
მიღწევების   გათვალისწინებით. 
             ცოდნის  პრაქტიკაში  გამოყენების  უნარი 

 შეძლოს   ფუნდამენტალური  ფილოლოგიური ცოდნის  პრაქტიკული (გამოყენებითი)  გამოყენება 
ჰუმანიტარული  საქმიანობის სხვადასხვა სფეროში. 
 იცოდეს  სათანადო ფილოლოგიური   ტერმინოლოგია და მათზე მუშაობის  მეთოდები;   
 თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით აწარმოოს ბიბლიოგრაფიული  სამუშაო. 
 შეძლოს  ფილოლოგიური  საქმიანობის  ძირითად  სფეროებში პრაქტიკული ამოცანების  გადაწყვეტის  
მეთოდებისა და ხერხების გამოყენება; 
 შეძლოს  სპეციალიზირებული სამეცნიერო ლიტერატურის ანალიზი;  ზეპირი და  წერითი  პრეზენტაციის   
ჩაატარება; 



 შეძლოს პროფესიული ინფორმაციის  იდენტიფიცირება, მოგროვება, ანალიზი და  მოსაზრებათა 
არგუმენტირება  სათანადო  ტერმინოლოგიის  გამოყენებით; 
 შეძლოს ენის თეორიისა და ლიტერატურის სფეროში მიღებული ცოდნის  გამოყენება  სამეცნიერო-
კვლევით, გამოყენებით, საპროექტო და საორგანიზაციო - მმართველობით  საქმიანობაში; 
 ფლობდეს ინტერნეტის სისტემაში  ინფორმაციის  მოძიების,  მოპოვებული მასალის ფილოლოგიური 
ინფორმაციის სტატისტიკური დამუშავების    მეთოდებს და , სხვადასხვა სახეობების ტექსტის 
რედაქტირების  უნარებს. 
           დასკვნის  გაკეთების უნარი 

 პროფესიული ინფორმაციის  იდენტიფიცირება, მოგროვება, ანალიზი და   მოსაზრებათა არგუმენტირება  
სათანადო  ტერმინოლოგიის  გამოყენებით; 
 ფილოლოგიის  ისტორიის, თანამედროვე მდგომარეობისა  და  განვითარების  პერსპექტივის  ცოდნა ; 
 ინფორმაციის  მოძიების, შენახვის, გადამუშავების  ძირითადი მეთოდების და კომპიუტერთან, როგორც  
ინფორმაციის მართვის საშუალებასთან, მუშაობის  უნარების დაეუფლება .  
           კომუნიკაციის უნარი 

 პროგრამის ძირითადი ენების შესწავლის შედეგად  კურსდამთავრებული შეიძენს  ლინგვისტიკურ უნარებს 
რუსულ და ინგლისურ ენაზე (B2 დონე); 
 შეძლებს რუსულ ენაზე   აკადემიურ  და პროფესიულ საზოგადოებაში დამაჯერებელი, მკაფიო, 
დამოუკიდებელ  და  კომპეტენტურ  კომუნიკაციას, თანამედროვე  საინფორმაციო  და საკომუნიკაციო  
ტექნოლოგიების    სპეციფიკურ  კონტექსტში  თავისუფლად  გამოყენებას; 
 გამოიმუშავებს კოლეგებთან, კოლექტივში  მუშაობის უნარს; პროფესიულ  დონეზე   კომუნიკაციის  ყველა  
ფორმის  გამოყენების  უნარს; 
        სწავლის უნარი 

 კურსდამთავრებული შეიძენს    დამოუკიდებელი  პროფესიული  სასწავლო  პროცესის  ორგანიზაციის, 
შეფასების  და მართვის  რესურსების  ფართო  სპექტრის  გამოყენების უნარს.  

 ღირებულებები 

 კურსდამთავრებული შეიძენს    გადაწყვეტილების მიღებისა, და პრობლემების გადაჭრისა და ახალ  
სიტუაციაში ადაპტირების  უნარებს. 

 შეიძენს  ინტერკულტურული   ურთიერთობის  პრაქტიკულ  გამოცდილებას;   
 დაიცავს  პროფესიულ - ეთიკური  ნორმებს. 

~ 

 

ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის საბაკალავრო 
საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 ფაკულტეტი: სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის  

 სპეციალობა:  მენეჯმენტი  

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ბიზნესის  ადმინისტრირების  ბაკალავრის აკადემიური 

ხარისხი 

 პროგრამის მოცულობა:  240  კრედიტი 

 პროგრამის მიზნები: 
 მისცეს სტუდენტს ფართო ცოდნა   ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის 

თეორიული და პრაქტიკული ასპექტების შესახებ  და ჩამოუყალიბოს პროფესიული  
კარიერისათვის აუცილებელი  უნარ - ჩვევები, რომელიც  უზრუნველყოფს მის 
ღირსეულ დასაქმებას ბიზნესის ადმინისტრირების  სფეროში; 



 გამოუმუშავოს სტუდენტს პროფესიული პასუხისმგებლობა და განუვითაროს ის 
უნარები, რომელიც განაპირობებს სტუდენტის წარმატებულ შრომით კარიერას; 

 უზრუნველყოს სწავლის მაღალი ხარისხი და შედეგზე ორიენტირებული სწავლება. 

 სწავლის შედეგები: 

   საგანმანათლებლო პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს შეიძინოს ცოდნა,   
         გამოიმუშავოს უნარები და მოახდინოს მათი დემონსტრირება შემდეგი მიმართულებებით: 

     
   ცოდნა და გაცნობიერება 

 ბიზნესის საფუძვლების, მარკეტინგის, საფინანსო, სტრატეგიული და ადამიანური 
რესურსების მენეჯმენტის ძირითადი პრინციპებისა და კონცეფციების ცოდნა; 

 საერთაშორისო ბიზნესისა და მარკეტინგის საფუძვლიანი ცოდნა; 
 ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის სფეროს ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს 

თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას. ბიზნესის ორგანიზაციისა და 
მართვის სფეროს კომპლექსური საკითხების გაცნობიერება. 

      
      ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

 შეუძლია კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის სამუშაოს შესრულება წინასწარ  
განსაზღვრული რეკომენდაციების/ ინსტრუქციების მიხედვით; 

 ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის  სფეროს    კონკრეტული ამოცანების გადაჭრის 
შესაძლო გზების მოძებნის უნარი სათანადო სტანდარტული მეთოდების 
გამოყენებით; 
 

                  დასკვნის უნარი 
   პროფესიული ინფორმაციის იდენტიფიცირების, მოგროვების, ანალიზისა და 

გადაწყვეტილების არგუმენტირების უნარი სათანადო ტერმინოლოგიის გამოყენებით; 
 ახალი და განყენებული მონაცემების ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული 

დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი. 

 
        კომუნიკაციის უნარი 

 პროფესიულ დისკუსიაში მონაწილეობისა და შედეგების დეტალური და მომცველი 
წერილობითი ანგარიშის მომზადებისა და ზეპირი წარმოდგენის უნარი, როგორც 
მშობლიურ ისე ინგლისურ ენაზე; 

 პროფესიულ ჯგუფში ეფექტურად ურთიერთობისა და მუშაობის უნარი თანამედროვე 
საინფორმციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენებით. 

  
 სწავლის  უნარი 
 საკუთარი სწავლის პროცესის შეფასებისა და შემდგომი სწავლის საჭიროებების  

დადგენის უნარი რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით. 
 

 ღირებულებები 
 ეროვნულ და საკაცობრიო ღირებულებათა ერთობლიობის ძირითადი 

მახასიათებელების ცოდნა; 
 ღირებულებათა ფორმირების პროცესში მონაწილეობისა და მათ დასამკვიდრებლად 

სწრაფვის უნარი. 
 

 



 

საბუღალტრო და საგადასახადო  
საქმის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა 

 ფაკულტეტი: სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის  
სპეციალობა: საბუღალტრო  აღრიცხვა 
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების  ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი 
პროგრამის მოცულობა:  240 კრედიტი 
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები: საბუღალტრო და საგადასახადო საქმის საბაკალავრო 

საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტი შეიძლება გახდეს სრული  ზოგადი განათლების მქონე 

პირი, რომელიც ჩაირიცხება უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და 

სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ბაკალავრიატში  საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით. 

პროგრამის მიზნები: 

 მისცეს სტუდენტს ფართო ცოდნა მმართველობითი 

     საქმიანობის  თეორიული და პრაქტიკული ასპექტების   შესახებ  და ჩამოუყალიბოს 
პროფესიული  კარიერისათვის აუცილებელი  უნარ - ჩვევები, 

      რომელიც  უზრუნველყოფს მის ღირსეულ დასაქმებას 
      საჯარო და სხვა ორგანიზაციულ-სამართლებრივი 
      ფორმის ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებში; 
 გამოუმუშავოს სტუდენტს პროფესიული პასუხისმგებლო– 

ბა და განუვითაროს ის უნარები, რომელიც განაპირობებს 
 სტუდენტის წარმატებულ შრომით კარიერას; 

 უზრუნველყოს სწავლის მაღალი ხარისხი და შედეგზე ორიენტირებული სწავლება. 
სწავლის შედეგები: 

საგანმანათლებლო პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს  

სტუდენტს შეიძინოს ცოდნა, გამოიმუშავოს უნარები და მოახდინოს მათი დემონსტრირება შემდეგი 

მიმართულებებით: 

ცოდნა და გაცნობიერება 
 ბუღალტერიის საფუძვლების, მენეჯერული და ფინანსური აღრიცხვის, საგადასახადო 

საქმის  ძირითადი პრინციპებისა და კონცეფციების ცოდნა; 
 ეკონომიკური ანალიზის, ბანკებში აღრიცხვის და კომპიუტერული ბუღალტერიის 

საფუძვლიანი ცოდნა; 
 საბუღალტრო და საგადასახადო სფეროს ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს 

თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას. საბუღალტრო და საგადასახადო 
სფეროს კომპლექსური საკითხების გაცნობიერება; 

 
     ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

 შეუძლია კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის სამუშაოს შესრულება წინასწარ     
    განსაზღვრული რეკომენდაციების /ინსტრუქციების  მიხედვით; 

    საბუღალტრო და საგადასახადო სფეროს კონკრეტული ამოცანების     გადაჭრის   
                     შესაძლო გზების მოძებნის უნარი სათანადო სტანდარტული  მეთოდების  
                     გამოყენებით; 
        
               დასკვნის უნარი 



 პროფესიული ინფორმაციის იდენტიფიცირების, მოგროვების, ანალიზისა და 
გადაწყვეტილების არგუმენტირების უნარი სათანადო ტერმინოლოგიის გამოყენებით; 

 ახალი და განყენებული მონაცემების ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული 
დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი. 

 
                კომუნიკაციის უნარი 

 პროფესიულ დისკუსიაში მონაწილეობისა და შედეგების დეტალური და მომცველი 
წერილობითი ანგარიშის მომზადებისა და ზეპირი წარმოდგენის უნარი, როგორც 
მშობლიურ ისე ინგლისურ ენაზე; 

 პროფესიულ ჯგუფში ეფექტურად ურთიერთობისა და მუშაობის უნარი თანამედროვე 
საინფორმციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენებით. 

 
სწავლის  უნარი 

 საკუთარი სწავლის პროცესის შეფასებისა და შემდგომი სწავლის საჭიროებების 
დადგენის უნარი რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით. 
 

ღირებულებები 
 ეროვნულ და საკაცობრიო ღირებულებათა ერთობლიობის ძირითადი 

მახასიათებელების ცოდნა; 
 ღირებულებათა ფორმირების პროცესში მონაწილეობისა და მათ დასამკვიდრებლად 

სწრაფვის უნარი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ფინანსების საბაკალავრო   საგანმანათლებლო პროგრამა  

 ფაკულტეტი:  სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის  

 სპეციალობა:  ფინანსები  
 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრის 

აკადემიური ხარისხი 
 პროგრამის მოცულობა:   240  კრედიტი 

 
 პროგრამის მიზნები: 

 მისცეს სტუდენტს ფართო ცოდნა   ფინანსების, საბანკო და სადაზღვევო საქმის 
თეორიული და პრაქტიკული ასპექტების შესახებ  და ჩამოუყალიბოს პროფესიული  
კარიერისათვის აუცილებელი  უნარ - ჩვევები, რომელიც  უზრუნველყოფს მის 
ღირსეულ დასაქმებას ბიზნესის მართვის სფეროში; 

 გამოუმუშავოს სტუდენტს პროფესიული პასუხისმგებლობა და განუვითაროს ის 
უნარები, რომელიც განაპირობებს სტუდენტის წარმატებულ შრომით კარიერას; 

 უზრუნველყოს სწავლის მაღალი ხარისხი და შედეგზე ორიენტირებული სწავლება. 
 

 სწავლის შედეგები: 
  საგანმანათლებლო პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს შეიძინოს ცოდნა, 

გამოიმუშავოს უნარები და მოახდინოს მათი დემონსტრირება შემდეგი მიმართულებებით: 

             ცოდნა და გაცნობიერება 
 ფინანსური მეცნიერების საფუძვლების, საინვესტიციო, საბანკო და სადაზღვევო 

საქმიანობის, ძირითადი პრინციპებისა და კონცეფციების ცოდნა; 
 საქართველოს ფინანსების, საფინანსო მენეჯმენტის, სახელმწიფო ბიუჯეტის 

საფუძვლიანი ცოდნა; 
 ფინანსების, საბანკო და სადაზღვევო სფეროს ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს 

თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას. საფინანსო, საბანკო და 
სადაზღვევო სფეროს კომპლექსური საკითხების გაცნობიერება; 

 
              ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

 შეუძლია კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის სამუშაოს შესრულება წინასწარ    
განსაზღვრული რეკომენდაციების/ ინსტრუქციების  მიხედვით; 

 საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო სფეროს კონკრეტული ამოცანების გადაჭრის 
შესაძლო გზების მოძებნის უნარი სათანადო სტანდარტული მეთოდების 
გამოყენებით;    

              
            დასკვნის უნარი 

  პროფესიული ინფორმაციის იდენტიფიცირების, მოგროვების, ანალიზისა და 
გადაწყვეტილების არგუმენტირების უნარი სათანადო ტერმინოლოგიის გამოყენებით; 

 ახალი და განყენებული მონაცემების ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული 
დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი. 

კომუნიკაციის უნარი 



 პროფესიულ დისკუსიაში მონაწილეობისა და შედეგების დეტალური და მომცველი 
წერილობითი ანგარიშის მომზადებისა და ზეპირი წარმოდგენის უნარი, როგორც 
მშობლიურ ისე ინგლისურ ენაზე; 

 პროფესიულ ჯგუფში ეფექტურად ურთიერთობისა და მუშაობის უნარი 
თანამედროვე საინფორმციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად 
გამოყენებით. 

სწავლის  უნარი 

 საკუთარი სწავლის პროცესის შეფასებისა და შემდგომი სწავლის საჭიროებების  
დადგენის უნარი რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით. 

ღირებულებები 

 ეროვნულ და საკაცობრიო ღირებულებათა ერთობლიობის ძირითადი 
მახასიათებელების ცოდნა; 
 ღირებულებათა ფორმირების პროცესში მონაწილეობისა და მათ დასამკვიდრებლად 
სწრაფვის უნარი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ტურიზმის საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამა  

 ფაკულტეტი:  სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა  და სამართალმცოდნეობის  

 სპეციალობა:   ტურიზმი 

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების  ბაკალავრის    

აკადემიური ხარისხი 

 პროგრამის მოცულობა:  240 კრედიტი 

 პროგრამის მიზნები:              

 საბაკალავრო პროგრამის დატვირთვის ფარგლებში მოამზადოს ბიზნესის            
ადმინისტრირების  ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მქონე სპეციალისტი, 
რომელსაც ექნება მართვის ორგანიზებისათვის საჭირო საფუძვლიანი თეორიული 
ცოდნა, მენეჯერისათვის აუცილებელი პრაქტიკული უნარ–ჩვევები და შეძლებს 
საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ტურიზმის სფეროში ბიზნეს–პროცესებისა და 
ორგანიზაციების ეფექტურ ადმინისტრირებას; 

 გამოუმუშავოს სტუდენტს პროფესიული პასუხისმგებლობა და განუვითაროს ის 
უნარები, რომელიც განაპირობებს სტუდენტის წარმატებულ შრომით კარიერას; 

 უზრუნველყოს სწავლის მაღალი ხარისხი და შედეგზე ორიენტირებული სწავლება. 
         

  სწავლის შედეგები: 
                         ცოდნა და გაცნობიერება 

 ზოგადად ბიზნესის მართვის და, კერძოდ, ტურიზმის  სფეროს ძირითადი  
პრინციპებისა და  კონცეფციების ცოდნა;       

 სათანადო ტერმინოლოგიის და პროფესიულ სფეროში მუშაობის მეთოდების ცოდნა;  
 პროფესიული პასუხისმგებლობისა და სათანადო ეთიკური ნორმების ცოდნა და 

გაცნობიერება. 
 

                           ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების  უნარი 

 ბიზნესპროექტების რეალიზაცია წინასწარ განსაზღვრული 
რეკომენდაციების/ინსტრუქციების მიხედვით; 

 დარგობრივ სფეროში კომპლექსური პრობლემების ამოცნობა/იდენტიფიცირება და 
მათი გადაჭრა ; 

 ინფორმაციის მოკვლევა, მოპოვება, დამუშავება, მიწოდება, კლასიფიცირება და 
შენახვა მარკეტინგის სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით; 

 გადაწყვეტილების არგუმენტირება სათანადო ტერმინოლოგიის გამოყენებით; 
 პროფესიული და სხვა სახის სამუშაოების შესრულებისას ეთიკური, უსაფრთხოების 

და ჰიგიენური ნორმების დაცვა. 
 

                       დასკვნის უნარი  

 ახალი და განყენებული მონაცემების  ანალიზი და მათი ინტერპრეტაცია ტურიზმის 
სფეროსათვის შესაბამისი მეთოდების გამოყენებით;  



 ტურიზმის სფეროს პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი ანალიზი  
სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით. 
 

                        კომუნიკაციის უნარი 

 პროფესიულ დისკუსიაში მონაწილეობა და შედეგების დეტალური და მომცველი 
წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ზეპირი წარმოდგენა როგორც მშობლიურ, ისე 
ინგლისურ ენაზე.  

 თანამედროვე საინფორმაციო  და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ცოდნა და 
გამოყენება  ტურიზმის  სფეროსათვის   სპეციფიკურ კონტექსტში; ახალი 
საინფორმაციო ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად ათვისება. 

 პროფესიულ ჯგუფში ეფექტურად ურთიერთობა და მუშაობა. 
 

                       სწავლის  უნარი 

 საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება; 
 შემდგომი სწავლის საჭიროების დადგენა. 
  

                       ღირებულებები 

 კულტურული მრავალფეროვნების პატივისცემის დემონსტრირება; 
 ღირებულებების ფორმირებაში მონაწილეობა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



აგრობიზნესის მენეჯმენტის საბაკალავრო 

 საგანმანათლებლო პროგრამა  

 
 ფაკულტეტი:  სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის  

 სპეციალობა:   მენეჯმენტი  

 სპეციალიზაცია: აგრობიზნესის მენეჯმენტი 

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  ბიზნესის ადმინისტრირების  ბაკალავრის   აკადემიური 
ხარისხი 

 პროგრამის მოცულობა:   240  კრედიტი 

 პროგრამის მიზნები: 
 მისცეს სტუდენტს  ფართო ცოდნა აგრობიზნესის მენეჯმენტის თეორიული და 

პრაქტიკული ასპექტების შესახებ და ჩამოუყალიბოს მენეჯერის პროფესიული  
კარიერისათვის აუცილებელი  უნარ - ჩვევები, რომელიც  უზრუნველყოფს მის 
ღირსეულ დასაქმებას აგრარული  ბიზნესის სფეროში; 

 გამოუმუშავოს სტუდენტს პროფესიული პასუხისმგებლობა და განუვითაროს ის 
უნარები, რომელიც განაპირობებს სტუდენტის წარმატებულ შრომით კარიერას 
აგრარულ სფეროში ბიზნეს–საქმიანობის წარმართვისათვის; 

 უზრუნველყოს სწავლის მაღალი ხარისხი და შედეგზე ორიენტირებული სწავლება. 
 

 სწავლის შედეგები: 
 აგრობიზნესის მენეჯმენტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს 

სტუდენტს შეიძინოს ცოდნა, გამოიმუშავოს უნარები და მოახდინოს მათი დემონსტრირება შემდეგი 

მიმართულებებით: 

ცოდნა და გაცნობიერება 

  ბიზნესის საფუძვლების, მენეჯმენტის, აგრარული მიმართულების დარგების, სოფლის 
მეურნეობის ეკონომიკის თეორიული ცოდნა და  გაცნობიერება. 
• აქვთ აგრარულ სფეროში ბიზნესის წარმართვისა და კონკურენციის, გადასახადებისა და 

შემოსავლების  შესახებ ფართო ცოდნა; 

•    აცნობიერებენ აგრარულ სფეროში მეწარმეობის განვითარების, სასოფლო-სამეურნეო 

წარმოების ეკონომიკური ეფექტიანობის როლს, მნიშვნელობასა და საკითხებს; 

•    გაცნობილი არიან ბიზნესის პროგნოზირებისა და დაგეგმვის მეთოდებს და ხერხებს, 

საწარმოო-საფინანსო და ბიზნეს-საქმიანობის ეფექტურობის შეფასების მეთოდებს, აგრეთვე 

აგრარული წარმოების ეფექტურ მეთოდებს და მართვის პრინციპებს; 

  ფლობენ მართვის მეცნიერების თანამედროვე პრინციპეპსა და მეთოდებს, პროფესიული 

საქმიანობისთვის აუცილებელ ცოდნას; 

 
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

 დამოუკიდებლად შეუძლია ახალი და განყენებული მონაცემებისა და/ან     სიტუაციების 

ანალიზი  მენეჯმენტის  შესაბამისი   მეთოდების გამოყენებით; 

 მინიმალური ზედამხედველობის/ ხელმძღვანელობის პირობებში შეუძლია  ეკონომიკური 

მონაცემებისა და კონცეფციების ტრანსფორმაცია აგრარული სფეროს საჭიროებისათვის და   

პრობლემის გადაჭრის ახალი გზების შემუშავება; 

 



დასკვნის უნარი 

 თავისი პასუხისმგებლობის სფეროში შეუძლია სამუშაოს დაწყებამდე     სამუშაოს  

შესრულების გეგმის შედგენა,  აგრო და ბიზნეს–საქმიანობის პრიორიტეტების გამოყოფა,   

მუშაობის პროცესში საჭირო რესურსების უზრუნველყოფა და გამოყენება, ჯგუფის 

გამოცდილ წევრებთან/ ხელმძღვანელთან კონსულტირება; 

 

კომუნიკაციის უნარი 

 პროფესიულ დისკუსიაში მონაწილეობა და შედეგების დეტალური და მომცველი 

წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ზეპირი წარმოდგენა,      როგორც მშობლიურ   ისე 

ინგლისურ  ენაზე; 

 პროფესიულ ჯგუფში ეფექტურად ურთიერთობა და მუშაობა; 

 

სწავლის უნარი 

 საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით. 

 

ღირებულებები 

 პროფესიული პასუხისმგებლობა; 

 კულტურული მრავალფეროვნების პატივისცემის დემონსტრირება; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ჟურნალისტიკის საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამა   

 ფაკულტეტი:   სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა  და სამართალმცოდნეობის 

 სპეციალობა:    ჟურნალისტიკა 

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:   სოციალური მეცნიერებების  ბაკალავრის  აკადემიური 

ხარისხი       

 პროგრამის მოცულობა:   240 კრედიტი 

 პროგრამის მიზნები:    

 მისცეს სტუდენტს ფართო ცოდნა ჟურნალისტიკის მთავარი პრინციპების, თეორიებისა 
და კონცეფციების შესახებ და ჩამოუყალიბოს ის პროფესიული  ჩვევები, რაც 
უზრუნველყოფს მის ღირსეულ დასაქმებას:  

 გამოუმუშაოს სტუდენტს პროფესიული პასუხისმგებლობა და განუვითაროს ის 

უნარები, რომელიც განაპირობებს სტუდენტის წარმატებულ კარიერას; 

 უზრუნველყოს სწავლის მაღალი ხარისხი და შედეგზე ორიენტირებული სწავლება. 

 სწავლის შედეგები:  საგანმანათლებლო პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს 
შეიძინოს ცოდნა, გამოიმუშაოს უნარები და მოახდინოს მათი დემონსტრირება შემდეგი 
მიმართულებებით: 

   ცოდნა და გაცნობიერება 

 ჟურნალისტური ოსტატობისა და თანამედროვე ჟურნალისტიკის პრობლემატიკის, 

კულტუროლოგიის, რადიო- და ტელეჟურნალისტიკის, მედიამენეჯმენტის ძირითადი 

პრინციპებისა და  კონცეფციების ცოდნა;       

 ქართული ენის საფუძვლიანი ცოდნა და ჟურნალისტიკაში მისი მნიშვნელობის 

გაცნობიერება;  

 ინფორმაციის იდენტიფიცირებისა და მისი  მოკვლევის, მოპოვების, შეფასების, 

დამუშავების და მიწოდების  მეთოდების და სათანადო ტერმინოლოგიის ცოდნა; 

 პროფესიული პასუხისმგებლობისა და სათანადო ეთიკური ნორმების ცოდნა და 

გაცნობიერება. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების  უნარი 

 მედიაპროექტების (სატელევიზიო და რადიორეპორტაჟი, საგაზეთო პუბლიკაცია) 

რეალიზაცია წინასწარ განსაზღვრული რეკომენდაციების/ინსტრუქციების მიხედვით; 

 ინფორმაციის მოკვლევა, მოპოვება, დამუშავება, მიწოდება, კლასიფიცირება და შენახვა 

ჟურნალისტიკის სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით; 

 გადაწყვეტილების არგუმენტირება სათანადო ტერმინოლოგიის გამოყენებით; 

 პროფესიული და სხვა სახის სამუშაოების შესრულებისას ეთიკური, უსაფრთხოების და 

ჰიგიენური ნორმების დაცვა. 

დასკვნის უნარი 

 ახალი და განყენებული მონაცემების  ანალიზი და მათი ინტერპრეტაცია 

ჟურნალისტიკის შესაბამისი მეთოდების გამოყენებით;  

 მინიმალური ხელმძღვანელობის პირობებში აბსტრაქტული მონაცემებისა და კონცეფციების 

გამოყენება პრობლემის გადასაჭრელად; 

 ჟურნალისტიკის პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრისათვის სათანადო 

ცოდნისა და მეთოდების გამოყენება. 



კომუნიკაციის უნარი   

 პროფესიულ დისკუსიაში მონაწილეობა და შედეგების დეტალური და მომცველი 

წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ზეპირი წარმოდგენა როგორც მშობლიურ, ისე 

ინგლისურ ენაზე.  

 თანამედროვე საინფორმაციო  და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ცოდნა და გამოყენება  

ჟურნალისტიკის სფეროსათვის   სპეციფიკურ კონტექსტში;  ახალი საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად ათვისება. 

 პროფესიულ ჯგუფში ეფექტურად ურთიერთობა და მუშაობა. 

სწავლის  უნარი 

 საკუთარი სწავლის პროცესის შეფასებისა და შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენის 

უნარი რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით. 

ღირებულებები 

 კულტურული მრავალფეროვნების პატივისცემის დემონსტრირება; 

 ღირებულებების ფორმირებაში მონაწილეობა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა. 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



სამართალმცოდნეობის   საბაკალავრო  
 საგანმანათლებლო პროგრამა  

 
 ფაკულტეტი:  სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა  და  სამართალმცოდნეობის  

 სპეციალობა:   სამართალმცოდნეობა 

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: სამართლის  ბაკალავრის აკადემიური    ხარისხი 

 პროგრამის მოცულობა:  240 კრედიტი 

 პროგრამის მიზნები: 
 მოამზადოს მაღალი იურიდიული კულტურის მქონე სპეციალისტი, რომელსაც 

ექნება ფართო ცოდნა სამართლის არსისა და ბუნების შესახებ, აგრეთვე  ცოდნა – 
სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის დარგებში, რაც 
უზრუნველყოფს მის წარმატებულ დასაქმებას;  

 გამოუმუშაოს სტუდენტს პროფესიული პასუხისმგებლობა და განუვითაროს ის 
უნარები, რომელიც განაპირობებს მის წარმატებულ კარიერას; 

 უზრუნველყოს სწავლის მაღალი ხარისხი და შედეგზე ორიენტირებული სწავლება. 

  სწავლის შედეგები: 
                  საგანმანათლებლო პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს, შეიძინოს ცოდნა, 

გამოიმუშაოს უნარები და მოახდინოს მათი დემონსტრირება შემდეგი მიმართულებებით: 

                   ცოდნა და გაცნობიერება 

 აქვს ეროვნული სამართლის სისტემის ძირითადი თავისებურებების, პრინციპებისა 
და ინსტიტუტების ფართო, ხოლო საჯარო, კერძო, სისხლის ან საერთაშორისო 
სამართლის - სიღრმისეული ცოდნა; 

 გაცნობიერებული აქვს სამართლის არსი და სამართლის ფუნდამენტური 
პრინციპების მნიშვნელობა სამართლებრივი სისტემის ფორმირებისათვის. 

 კურსდამთავრებულმა იცის: განმარტების მეთოდები; სახელმწიფო მოწყობისა და 
ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხები; ადამიანის ძირითადი უფლებები 
და თავისუფლებები; საერთაშორისო საჯარო სამართლის  ძირითადი პრინციპები; 
სახელშეკრულებო და კანონისმიერი  ვალდებულებითი  
 

 ურთიერთობები; ქონებრივი სამართალი; ადმინისტრაციული სამართლის არსი და 

პრინციპები; დანაშაულის არსი, სახეები და სისხლისსამართლებრივი  

 პასუხისმგებლობის თავისებურებები; სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და 

სისხლის სამართალწარმოება; ქართული სამართლის ისტორიული წყაროები. 
               ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

 აქვს სამართლებრივი პრობლემების იდენტიფიცირების, მათი გადაწყვეტისათვის 
ნორმატიული საფუძვლების მოძიების, განმარტებისა და გამოყენების უნარი. 

 შეუძლია იურიდიული შინაარსის დოკუმენტების (ნორმატიული აქტის პროექტის, 
ხელშეკრულების, საჩივრის, სარჩელის და ა.შ.) შედგენა. 
 

            დასკვნის უნარი  

 აქვს სამართლებრივი პრობლემის მრავალმხრივი ხედვისა და ანალიზის საფუძველზე მისი 
გადაწყვეტის თეზისის განვითარებისა და შერჩეული მიდგომის დასაბუთების უნარი. 

 



            კომუნიკაციის უნარი 

 აქვს ინფორმაციის მშობლიურ და უცხოურ ენებზე მოძიების და იურიდიული 
ტერმინოლოგიის გამოყენებით ზეპირი და წერილობით ფორმით გადაცემის უნარი. 

 თანამედროვე საინფორმაციო  და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ცოდნა და გამოყენება  
სამართლის   სფეროსათვის   სპეციფიკურ კონტექსტში; ახალი საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად ათვისება. 

 

             სწავლის  უნარი 

 აქვს საკანონმდებლო ცვლილებების, სასამართლო პრაქტიკის, მეცნიერების 
სიახლეების მიდევნებისა და ცოდნის მუდმივად განახლების უნარი. 

 

              ღირებულებები 

 იცნობს იურისტის საქმიანობის ეთიკის ფარგლებს. 
 მოწოდებულია, ხელი შეუწყოს ინდივიდთა უფლებების განხორციელებას და იმოქმედოს 

სამართლიანობის, ადამიანის უფლებების, სოციალური და დემოკრატიული 
ფასეულობების გათვალისწინებით. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



საჯარო მმართველობის  საბაკალავრო 
  საგანმანათლებლო პროგრამა 

  
 ფაკულტეტი:  სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა  და სამართალმცოდნეობის  

 სპეციალობა:   საჯარო მმართველობა 

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საჯარო მმართველობის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი     

 პროგრამის მოცულობა:  240 კრედიტი 
 პროგრამის მიზნები: 

 მოამზადოს მაღალი  კულტურის მქონე საჯარო მოხელე, რომელსაც ექნება ფართო 
ცოდნა საჯარო ორგანოების არსისა და   საქმიანობის შესახებ,  რაც უზრუნველყოფს მის 
წარმატებულ დასაქმებას;  

 გამოუმუშაოს სტუდენტს პროფესიული პასუხისმგებლობა და განუვითაროს ის 
უნარები, რომელიც განაპირობებს მის წარმატებულ  კარიერას საჯარო ორგანოებში; 

 უზრუნველყოს სწავლის მაღალი ხარისხი და შედეგზე ორიენტირებული სწავლება. 

 სწავლის შედეგები: 
                  საგანმანათლებლო პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს, შეიძინოს ცოდნა, 

გამოიმუშაოს უნარები და მოახდინოს მათი დემონსტრირება შემდეგი მიმართულებებით: 

              ცოდნა და გაცნობიერება 

 საჯარო მმართველობის სფეროს ძირითადი პრინციპებისა და კონცეფციების ცოდნა; 
 საჯარო ორგანოებში მმართველობითი საქმიანობის კომპლექსური საკითხების 

გაცნობიერება. 
              ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების  უნარი 

 საჯარო მმართველობის სფეროში  პრობლემების ამოცნობა და მათი გადაჭრა; 
 მონაცემთა ინტერპრეტაცია, პრობლემების იდენტიფიცირება საჯარო 

მმართველობის  სფეროს სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით; 
 მმართველობითი საქმიანობის დოკუმენტირება, საქმეთა გაფორმება, დოკუმენტური 

ინფორმაციის დასამუშავებლად თანამედროვე ტექნიკურ საშუალებათა გამოყენება; 
 გადაწყვეტილების არგუმენტირება სათანადო ტერმინოლოგიის გამოყენებით; 
    პროფესიული და სხვა სახის სამუშაოების შესრულებისას ეთიკური, 

უსაფრთხოების და ჰიგიენური ნორმების დაცვა; 
 

             დასკვნის უნარი  

 ახალი და განყენებული მონაცემების  ანალიზი და მათი ინტერპრეტაცია საჯარო 
მმართველობის  სფეროსათვის შესაბამისი მეთოდების გამოყენებით;  

 საჯარო მმართველობის  სფეროს პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი ანალიზი 
სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით. 
 

            კომუნიკაციის უნარი 

 პროფესიულ დისკუსიაში მონაწილეობა და შედეგების დეტალური და მომცველი 
წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ზეპირი წარმოდგენა როგორც მშობლიურ, ისე 
ინგლისურ ენაზე; 



 თანამედროვე საინფორმაციო  და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ცოდნა და 
გამოყენება  სამართლის   სფეროსათვის   სპეციფიკურ კონტექსტში; ახალი 
საინფორმაციო ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად ათვისება. 

 მოქალაქეებთან  და კოლეგებთან, აგრეთვე პროფესიულ ჯგუფში ეფექტურად 
ურთიერთობა და მუშაობა. 

            

              სწავლის  უნარი 

 საკუთარი სწავლის პროცესის შეფასებისა და შემდგომი სწავლის საჭიროებების 
დადგენის უნარი რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით. 

               ღირებულებები 

 კულტურული მრავალფეროვნების პატივისცემის დემონსტრირება; 
 ღირებულებების ფორმირებაში მონაწილეობა და მათ დასამკვიდრებლად 

სწრაფვა. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ფსიქოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა  

 ფაკულტეტი:  სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის  

 სპეციალობა:  ფსიქოლოგია 
 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  სოციალური მეცნიერებების  ბაკალავრის   

აკადემიური ხარისხი 

 პროგრამის მოცულობა:   240  კრედიტი 

 პროგრამის მიზნები: 
 მისცეს სტუდენტს  ფართო ცოდნა ფსიქოლოგიის თეორიული და პრაქტიკული 

ასპექტების შესახებ  და ჩამოუყალიბოს პროფესიული  კარიერისათვის აუცილებელი  
უნარ - ჩვევები, რომელიც  უზრუნველყოფს მის ღირსეულ დასაქმებას სოციალურ 
სფეროში; 

 გამოუმუშავოს სტუდენტს ფსიქოლოგის  პროფესიული პასუხისმგებლობა და 
განუვითაროს ის უნარები, რომელიც განაპირობებს სტუდენტის წარმატებულ შრომით 
კარიერას; 

 უზრუნველყოს სწავლის მაღალი ხარისხი და შედეგზე ორიენტირებული სწავლება. 

 
 

 სწავლის შედეგები: 
 ფსიქოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს 

შეიძინოს ცოდნა, გამოიმუშავოს უნარები და მოახდინოს მათი დემონსტრირება შემდეგი 

მიმართულებებით: 

ცოდნა და გაცნობიერება 
  ფსიქოლოგიის კონკრეტულად და ასევე, ზოგადად, სოციალური მეცნიერებების  
ძირითადი არსისა და კონცეფციების ფართო თეორიული ცოდნა და  გაცნობიერება. 
  აცნობიერებენ პიროვნების ფორმირებისა და განვითარების ძირითად პრინციპებს, 
საზოგადოებაში ღირსეული ადგილის დაკავებისათვის მათი  როლის  მნიშვნელობასა და 
კონცეპტუალურ საკითხებს; 
 
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 
 დამოუკიდებლად შეუძლია ახალი და განყენებული მონაცემებისა და/ან     სიტუაციების 

ანალიზი  შესაბამისი ფსიქოლოგიური   მეთოდების გამოყენებით; 
 

     მინიმალური ზედამხედველობის/ ხელმძღვანელობის პირობებში შეუძლია   
მონაცემებისა და კონცეფციების ტრანსფორმაცია შესაბამისი სფეროს 
საჭიროებისათვის და   პრობლემის გადაჭრის ახალი გზების შემუშავება; 
 

         დასკვნის უნარი 
 თავისი პასუხისმგებლობის სფეროში შეუძლია სამუშაოს დაწყებამდე     სამუშაოს  

შესრულების გეგმის შედგენა,  პრიორიტეტების გამოყოფა,   მუშაობის პროცესში 
საჭირო რესურსების უზრუნველყოფა და გამოყენება, ჯგუფის გამოცდილ 
წევრებთან/ ხელმძღვანელთან კონსულტირება; 
 



                      კომუნიკაციის უნარი 
 პროფესიულ დისკუსიაში მონაწილეობა და შედეგების დეტალური და  მომცველი 

წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ზეპირი წარმოდგენა,      როგორც 
მშობლიურ   ისე ინგლისურ  ენაზე; 

 პროფესიულ ჯგუფში ეფექტურად ურთიერთობა და მუშაობა; 
 

          სწავლის უნარი 
 საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით. 

 

          ღირებულებები 
 პროფესიული პასუხისმგებლობა; 
 ემპატიის უნარის გამომუშავება; 
 კულტურული მრავალფეროვნების პატივისცემის დემონსტრირება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



აგრონომიის  საბაკალავრო   საგანმანათლებლო პროგრამა  

 

 ფაკულტეტი:  სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის  

 სპეციალობა:  აგრონომია 

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  აგრარულ მეცნიერებათა  ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი 

 პროგრამის მოცულობა:   240  კრედიტი 

 პროგრამის მიზნები: 
 მისცეს სტუდენტს ფართო ცოდნა   აგრონომიის თეორიული და პრაქტიკული 

ასპექტების შესახებ  და ჩამოუყალიბოს პროფესიული  კარიერისათვის აუცილებელი  
უნარ - ჩვევები, რომელიც  უზრუნველყოფს მის ღირსეულ დასაქმებას აგრარულ  
სფეროში; 

 გამოუმუშავოს სტუდენტს პროფესიული პასუხისმგებლობა და განუვითაროს ის 
უნარები, რომელიც განაპირობებს სტუდენტის წარმატებულ შრომით კარიერას; 

 უზრუნველყოს სწავლის მაღალი ხარისხი და შედეგზე ორიენტირებული სწავლება. 
 

 სწავლის შედეგები: 
 საგანმანათლებლო პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს შეიძინოს ცოდნა, 

გამოიმუშავოს უნარები და მოახდინოს მათი დემონსტრირება შემდეგი მიმართულებებით: 

      ცოდნა და გაცნობიერება 
 ბიოლოგიის ფუნდამენტური მეცნიერებების, აგრონომიული გამოყენებით 

მეცნიერებების  ძირითადი პრინციპებისა და კონცეფციების ცოდნა; 
 მცენარეში მიმდინარე პროცესების, ნიადაგის  თავისებურებების, ბუნებრივ-

ეკოლოგიური პირობების  საფუძვლიანი ცოდნა; 
 აგრარული სფეროს ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების 

კრიტიკულ გააზრებას. სოფლის მეურნეობის, აგროტექნიკის, აგროქიმიის, 
ნიადაგმცოდნეობის, მცენარეთა  დაცვის და  სხვა დარგებში კომპლექსური საკითხების 
გაცნობიერება; 
 

        ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

 შეუძლია კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის სამუშაოს შესრულება წინასწარ  

განსაზღვრული რეკომენდაციების/ ინსტრუქციების  მიხედვით; 
 

 აგრარული  სფეროს კონკრეტული ამოცანების გადაჭრის შესაძლო გზების მოძებნის უნარი 
თანამედროვე აგროტექნიკური ღონისძიებების, ექსპერიმენტული მუშაობის 
ტრადიციული და თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით;   

 

დასკვნის უნარი 
   პროფესიული ინფორმაციის იდენტიფიცირების, მოგროვების, ანალიზისა და 
გადაწყვეტილების არგუმენტირების უნარი სათანადო ტერმინოლოგიის გამოყენებით; 
 ახალი და განყენებული მონაცემების ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნის 
ჩამოყალიბების უნარი. 

 



                  კომუნიკაციის უნარი 
 პროფესიულ დისკუსიაში მონაწილეობისა და შედეგების დეტალური და მომცველი 

წერილობითი ანგარიშის მომზადებისა და ზეპირი წარმოდგენის უნარი, როგორც 
მშობლიურ ისე ინგლისურ ენაზე; 

 პროფესიულ ჯგუფში ეფექტურად ურთიერთობისა და მუშაობის უნარი თანამედროვე 
საინფორმციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენებით. 
 

სწავლის  უნარი 
 საკუთარი სწავლის პროცესის შეფასებისა და შემდგომი სწავლის საჭიროებების 

დადგენის უნარი რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით. 
 

ღირებულებები 
 ეროვნულ და საკაცობრიო ღირებულებათა ერთობლიობის ძირითადი 

მახასიათებელების ცოდნა; 
 ღირებულებათა ფორმირების პროცესში მონაწილეობისა და მათ დასამკვიდრებლად 

სწრაფვის უნარი. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

სპორტის მენეჯმენტის საბაკალავრო  
  საგანმანათლებლო პროგრამა  

 ფაკულტეტი:  სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის  

 სპეციალობა:  მენეჯმენტი 
 სპეციალიზაცია: სპორტის მენეჯმენტი 
 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  ბიზნესის ადმინისტრირების  ბაკალავრის აკადემიური 

ხარისხი 
 პროგრამის მოცულობა:   240  კრედიტი 
 პროგრამის მიზნები: 
მისცეს სტუდენტს ფართო ცოდნა სპორტის მენეჯმენტის თეორიული და პრაქტიკული 

ასპექტების შესახებ  და ჩამოუყალიბოს პროფესიული  კარიერისათვის აუცილებელი  უნარ - 

ჩვევები, რომელიც  უზრუნველყოფს მის ღირსეულ დასაქმებას  სპორტის   სფეროში; 

გამოუმუშავოს სტუდენტს პროფესიული პასუხისმგებლობა და განუვითაროს ის უნარები, 

რომელიც განაპირობებს სტუდენტის წარმატებულ შრომით კარიერას; 

უზრუნველყოს სწავლის მაღალი ხარისხი და შედეგზე ორიენტირებული სწავლება. 

 

 სწავლის შედეგები: 
 საგანმანათლებლო პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს შეიძინოს ცოდნა, 

გამოიმუშავოს უნარები და მოახდინოს მათი დემონსტრირება შემდეგი მიმართულებებით: 

     ცოდნა და გაცნობიერება 
 ფუნდამენტალური პრინციპები: სტრატეგიული და ოპერაციული მენეჯმენტის, 

მარკეტინგის,  ადამიანური რესურსების მართვის, საფინანსო , საინფორმაციო 
სისტემებისა და ბიზნესის სხვა ფუნქციონალურ სფეროებში. 

 სპორტის ბიზნესის სფეროში  აუცილებელი თეორიული და პრაქტიკული საკითხები 
 სპორტის ინფრასტურქურის აგების ძირითადი პრინციპები                      
 სპორტის ბიზნესის სფეროში სტრატეგიული გეგმების შედგენისა და 

განხორციელების თეორიული ასპექტები 
 სპორტის კომერციალიზაციის ძირითადი ასპექტები  

        ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

 სპორტის სფეროში ბიზნეს-გარემოს ანალიზს, მიღებული შედეგების შეჯერებასა და 

სინთეზს, განზოგადებული დასკვნების გაკეთებას; 
 პროფესიული ინფორმაციის იდენტიფიცირების, მოგროვების, ანალიზისა და  

გადაწყვეტილების არგუმენტირების უნარი სათანადო ტერმინოლოგიის 
გამოყენებით; 

 ახალი და განყენებული მონაცემების ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული 
დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი. 

კომუნიკაციის უნარი 
 პროფესიულ დისკუსიაში მონაწილეობისა და შედეგების დეტალური და მომცველი 

წერილობითი ანგარიშის მომზადებისა და ზეპირი წარმოდგენის უნარი, როგორც 
მშობლიურ ისე ინგლისურ ენაზე; 



 პროფესიულ ჯგუფში ეფექტურად ურთიერთობისა და მუშაობის უნარი თანამედროვე 
საინფორმციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენებით. 

 
სწავლის  უნარი 

 საკუთარი სწავლის პროცესის შეფასებისა და შემდგომი სწავლის საჭიროებების 
დადგენის უნარი რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით. 

 

ღირებულებები 
 ეროვნულ და საკაცობრიო ღირებულებათა ერთობლიობის ძირითადი 

მახასიათებელების ცოდნა; 
 ღირებულებათა ფორმირების პროცესში მონაწილეობისა და მათ დასამკვიდრებლად 

სწრაფვის უნარი. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სტუდენტთა 
მიღწევების შეფასება ხორციელდება შემდეგი მოთხოვნების 

დაცვით: 
 

1. კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ სილაბუსით დაგეგმილი 

სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, რაც გამოიხატება ამ წესის მე-7 პუნქტის ,,ა” 

ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ერთ-ერთი დადებითი შეფასებით.  

 

2. დაუშვებელია სტუდენტის მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების ერთჯერადად -   

მხოლოდ დასკვნითი გამოცდის საფუძველზე შეფასება. სტუდენტის გაწეული შრომის 

შეფასება გარკვეული შეფარდებით უნდა ითვალისწინებდეს:  
               ა) შუალედურ შეფასებებს;  
               ბ) დასკვნითი გამოცდის შეფასებას.  
 

3. სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება 100 ქულის ტოლია.  
 

4. დასკვნითი გამოცდა არ უნდა შეფასდეს 40 ქულაზე მეტით.  
 

      5.   დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური  

            შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით  

            უგროვდება 51 ქულა.  

 

      6.  სტუდენტი, რომელმაც შუალედური შეფასებებით დააგროვა ამ წესის მე-7 პუნქტის 



           ,,ა” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ერთ-ერთი შეფასებისათვის საკმარისი ქულათა   

            ჯამი, არ არის ვალდებული გავიდეს დასკვნით გამოცდაზე, თუ საგანმანათლებლო  

            პროგრამით ან კურსის სილაბუსით სხვა რამ არაა გათვალისწინებული.  

 

      7.   შეფასების სისტემა უშვებს:  

                 ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას:  
                ა.ა) (A) ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;  

                ა.ბ) (B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%;  

                ა.გ) (C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%;  

                ა.დ) (D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%;  

                 ა.ე) (E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%;  

 

 

                    ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას:  
                 ბ.ა) (FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ   

                        სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა  

                        დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის  

                         უფლება.  

                 ბ.ბ) (F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ  

                         სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი  

                         ახლიდან აქვს შესასწავლი.  

          8.  ამ წესის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული შეფასებების მიღება ხდება  

                 შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის შეფასების დაჯამების  

                 საფუძველზე.  

           9.  სტუდენტს დამატებით გამოცდაზე გასვლის უფლება აქვს იმავე სემესტრში.   

                 დასკვნით და შესაბამის დამატებით გამოცდას შორის შუალედი უნდა იყოს არა   

                 ნაკლებ 10 სამუშაო დღისა.  

           10. შეფასების კომპონენტები და მათი ხვედრითი წილი წარმოდგენილი უნდა იყოს 

                 თითოეული კურსის სილაბუსში და უნდა ეცნობოს სტუდენტს სემესტრის  

                 დასაწყისში. 

           11. შეფასების მეთოდები უნდა შეესაბამებოდეს სილაბუსით განსაზღვრული სწავლის  

                სავარაუდო შედეგებს.  

          12.  სტუდენტის შეფასება შესაძლებელია სხვადასხვა კომპონენტებით. შეფასებისას  

                უმჯობესია, გათვალისწინებული იყოს არა უმეტეს 5 და არანაკლებ  3  

                კომპონენტისა. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


