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დამტკიცებულია აკადემიური საბჭოს გადაწვეტილებით: 

დადგენილება N 28, 12.09.2016      

 

სამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

მენეჯმენტი 

 უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური:              მაგისტრატურა 

 სწავლების ენა:      ქართული 

 საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი:   აკადემიური 

 მიმართულება:      ბიზნესის ადმინისტრირება 

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:    ბიზნესის ადმინისტრირების          

მაგისტრი მენეჯმენტში 

 

 სწავლის ხანგრძლივობა:                  4 სემესტრი 

 სამაგისტრო პროგრამის მოცულობა:                120 კრედიტი 

 პროგრამის ხელმძღვანელები:    ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი,     

                                                                                      პროფესორი გოჩა თუთბერიძე 

                   

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  

მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს  არანაკლებ ბაკალავრის ან 

მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს საერთო სამაგისტრო 

გამოცდების/საერთაშორისო გამოცდების, შიდა/გარე მობილობის საფუძველზე ან საერთო 

სამაგისტრო გამოცდების ჩაბარების გარეშე საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 

წესის შესაბამისად. ესუ-ში სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების დამატებითი პირობებია: 

შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდები სპეციალობასა და ინგლისურ ენაში-B2 დონე (იხ. 

,,ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტის ენობრივი კომპეტენციის დადგენის 

წესი“). B2 დონის დადასტურება ასევე შესაძლებელია ინგლისური ენის შესაბამის დონეზე 

ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტით  
 

 

 

 ინგლისური ენა 

CEFR B2 

IELTS exam – 5 

BEC exam and CELS exam – Vantage 
Cambridge exam – FCE 

Pritman ESOL International 

TOEIC – 600 

TOEFL – 510 (paper - based) 
                173 (computer - based) 
                61 (internet - based) 

 

საერთო სამაგისტრო გამოცდების ჩაბარების გარეშე სწავლა დასაშვებია: 
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ა) მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს შესაბამისი 

უმაღლესი განათლების აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

ბ)  პირებისათვის ( გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე

 სტუდენტებისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა ), 

რომლებიც უცხო ქვეყანაში ცხოვრობდნენ ბოლო 1 წლის ან მეტი ხნის განმავლობაში, სწავ

ლობენ / სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ კრედიტები / კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქ

ვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებუ

ლებაში . 

გ) მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის, რომლებიც უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში ჩაირიცხნენ უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის  52-ე 

მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად. 

დ) უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლა საერთო სამაგისტრო 

გამოცდების გავლის გარეშე, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 

მიერ დადგენილი წესით და დადგენილ ვადებში დასაშვებია უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეებისათვის, რომლებმაც საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში სწავლის გაგრძელების უფლება მოიპოვეს ამ კანონის ამოქმედებამდე და 

აქვთ საქართველოში გაცემული სახელმწიფოს მიერ აღიარებული უმაღლესი განათლების 

დამადასტურებელი დოკუმენტი. 

ე) უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლა საერთო სამაგისტრო გამოცდის 

გავლის გარეშე დასაშვებია იმ პირისათვის, რომელმაც გადალახა შესაბამისი ზღვარი 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დამტკიცებული 

საერთაშორისო გამოცდების ჩამონათვალით გათვალისწინებულ გამოცდაში. 

პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან: 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №10/ნ-ით (4.02.2010) 

დამტკიცებული ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ 

შესაბამისად მობილობის წესით ჩარიცხულ სტუდენტებს;  

*მობილობისა და შიდა მობილობის უფლება სტუდენტს წარმოეშობა მხოლოდ იმ 

საგანმანათლებლო პროგრამულ მიმართულებაზე, რომელსაც შეესაბამება მის მიერ ჩაბარებული 

საერთო სამაგისტრო გამოცდის ტესტის ტიპი. 

 

პროგრამის აქტუალობა 

გარე სამყაროდან მზარდი ზემოქმედების პირობებში, ნებისმიერი ორგანიზაციისათვის 

სასიცოცხლო ამოცანას წარმოადგენს მმართველობითი პროცესების კვალიფიციურად 

განხორციელება და თანამედროვე მენეჯმენტის შესაძლებლობების სრულფასოვნად 

გამოყენება. ორგანიზაციის წარმატებული საქმიანობისათვის აუცილებელი 

კვალიფიციური მართვა მოითხოვს მართვის თანამედროვე მეთოდების მცოდნე, 

მაღალკვალიფიციური მმართველობითი კადრების მომზადებას. მენეჯმენტის  

საგანმანათლებლო სამაგისტრო პროგრამის მომზადების აქტუალობა განპირობებულია 
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ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე და  თანამედროვე კომპანიების მხრიდან გაზრდილი 

მოთხოვნილებით ისეთ სპეციალისტებზე, რომლებსაც აუცილებელ თეორიულ ცოდნასთან 

ერთად, აქვთ გლობალურ ბიზნესში მიმდინარე მოვლენებისა და პროცესების ანალიზის 

უნარი და შეუძლიათ ოპტიმალური გადაწყვეტილებების მიღება (საშუალო და უმაღლესი 

რგოლის მენეჯმენტის დონეზე) და ამასთან ერთად, გაცნობერებული აქვთ ბიზნესის 

სოციალური პასუხისმგებლობაც- დაგეგმონ და განახორციელონ სამუშაო პროცესები ისე, 

რომ ისინი შეესაბამებოდნენ, როგორც კომპანიის (ორგანიზაციის), ასევე საზოგადოების 

ინტერესებს, შესწევთ უნარი კერძო და სახელმწიფო ინტერესები მოაქციონ ჰარმონიულ 

ურთიერთობათა ჩარჩოში. 

პროგრამის მიზანი 

ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის მისიიდან გამომდინარე,  მენეჯმენტის სამაგისტრო 

პროგრამის მიზანია მოამზადოს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები მენეჯმენტის 

სფეროსთვის, რომლებსაც ექნებათ ღრმა და სისტემური ცოდნა ბიზნეს-ორგანიზაციების 

(სახელმწიფო, კომერციული და არაკომერციული სუბიექტების, საერთაშორისო 

ორგანიზაციების და სხვ.) ეკონომიკური გარემოს და ამ ორგანიზაციების მართვის შესახებ 

და შეძლებენ მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას, შესაბამისად, ადგილობრივი და 

საერთაშორისო შრომის ბაზრის მოთხოვნების დაკმაყოფილებას მაგისტრისათვის 

დადგენილი კომპეტენციის ფარგლებში.  

 

პრობლემებზე ორიენტირებულ სწავლება საშუალებას მისცემს სტუდენტებს 

ჩამოყალიბდნენ თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამის მენეჯერებად, რომლებიც შეძლებენ 

გადაწყვიტონ მათი სამუშაო ადგილიდან გამომდინარე პრობლემები, განავითარონ და 

შემოქმედებითად გამოიყენონ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტში მიღებული ცოდნა.  

პროგრამის ერთ-ერთი ძირითადი ამოცანაა, მაქსიმალურად დაუახლოვოს სტუდენტი 

პრაქტიკას, როგორც საჯარო და კერძო სექტორის ორგანიზაციებში სტაჟირებებით, ასევე, 

პროფესიულ წრეებთან აქტიური თანამშრომლობის სხვადასხვა ფორმების გამოყენებით.  

პროგრამის მოცულობა 

 სამაგისტრო პროგრამა აგებულია ECTS  სისტემის საფუძველზე, სტუდენტზეა 

ორიენტირებული და ემყარება სტუდენტის აკადემიურ დატვირთვას, რომელიც საჭიროა 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნების მისაღწევად. 

 პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს 2 აკადემიურ წელს ანუ 4 სემესტრს და მოიცავს 120 

კრედიტს; 

 1 კრედიტი მოიცავს 25 ასტრონომიულ საათს; 

 კრედიტი დროის ერთეულში (სთ.) ასახავს სამუშაოს იმ მოცულობას, რომელიც საჭიროა 

სტუდენტის მიერ პროგრამის შესაბამისი  სასწავლო კურსის ასათვისებლად და სწავლის 

შედეგების მისაღწევად. კრედიტი ითვალისწინებს საკონტაქტო და დამოუკიდებელ 

მუშაობას. 
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 სემესტრის განმავლობაში სტუდენტმა უნდა დაძლიოს 30 კრედიტი (30 კრედიტი = 750 

სთ.), ხოლო წელიწადში - 60 კრედიტი, თუმცა, პროგრამის სპეციფიკიდან და სტუდენტის 

ინდივიდუალური დატვირთვიდან გამომდინარე, წელიწადში კრედიტების რაოდენობა 

შეიძლება იყოს 60-ზე ნაკლები ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 75-ისა; 

 უნივერსიტეტი უფლებამოსილია, საგანმანათლებლო მიზნებიდან გამომდინარე, 

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში განახორციელოს სწავლება-

სწავლის პროცესი არასრული დატვირთვით. 

 სწავლება-სწავლის არასრული დატვირთვის რეჟიმი ნიშნავს სტუდენტის სასწავლო 

დატვირთვას კვირაში დამოუკიდებელი და საკონტაქტო საათების ჯამური მოცულობით 

არაუმეტეს 25 საათისა. 

 სწავლება-სწავლის არასრული დატვირთვის განსაზღვრისას ერთი აკადემიური წელი 

მოიცავს საშუალოდ 30 (ECTS) კრედიტს.  

 პროგრამის ფარგლებში სტუდენტის დატვირთვა ითვალისწინებს საკონტაქტო და 

დამოუკიდებელ მუშაობა. 

პროგრამის სტრუქტურა 

პროგრამა მოიცავს   120 კრედიტს, აქედან: 

 სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები       75 კრედიტი   

 სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები                  15 კრედიტი   

 პროფესიული პრაქტიკა                                                           10 კრედიტი 

 სამაგისტრო ნაშრომი                                                                20 კრედიტი 

 

ერთი აკადემიური სასწავლო წელი მოიცავს 40 კვირას, ერთი სემესტრი 20 კვირას, მათ  

შორის 15 კვირა  სასწავლო, დანარჩენი 5 კვირა სასესიო. კერძოდ, მე–17 და მე–18 კვირა 

დასკვნითი გამოცდების პერიოდი, მე–19 და მე–20 კვირა დამატებითი დასკვნითი 

გამოცდების პერიოდი. დასკვნით და შესაბამის დამატებით გამოცდას შორის შუალედი 

უნდა იყოს შედეგების გამოცხადებიდან არა ნაკლებ 5 დღე. 

წინამდებარე პროგრამაში ხდება სავალდებულო  და არჩევითი კომპონენტების 

კომბინირება და ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის მენეჯმენტში აკადემიური ხარის-

ხის შესაბამისი კომპეტენციების ჩამოყალიბება სამაგისტრო პროგრამის სხვადასხვა სასწავ-

ლო კომპონენტების შესწავლის შედეგად მიღწეული ცოდნის და უნარების სინთეზის სა-

ფუძველზე. უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოში განსაზღვრული მაგისტრის 

კომპეტენციებისა და მენეჯმენტში ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრისადმი დასაქ-

მების ბაზრის მოთხოვნათა გათვალისწინებით, მაგისტრის მომზადება მიმდინარეობს 

ძირითადი ცოდნის (სპეციალობის/სპეციალიზაციის) სასწავლო კომპონენტების მეშვეო-

ბით. ძირითადი ცოდნის საკითხებს მოიცავს მენეჯმენტში ბიზნესის ადმინისტრირების 

მაგისტრის პროფესიული საქმიანობისათვის აუცილებელი კომპეტენციების გამომუშავების 

მიზნით ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროსთან და მენეჯმენტთან დაკავშირებული 

სავალდებულო კომპონენტები: სასწავლო კურსები, პროფესიული პრაქტიკა და 

სამაგისტრო ნაშრომი. პროგრამის ფარგლებში არჩევით კომპონენტებში მოიაზრება 
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სპეციალობის გაღრმავებისკენ მიმართული სასწავლო კურსები, მათი არჩევა მაგისტრანტს 

შეუძლია საგანმანათლებლო პროგრამის კურიკულუმის არჩევითი კომპონენტიდან. 

ამასთან, მაგისტრანტებისათვის შეთავაზებულია ორი კონცენტრაცია: ფინანსები და 

მარკეტინგი.  თითეული კონცენტრაცია მოიცავს ხუთ სასწავლო კურსს-25 კრედიტის 

ოდენობით საიდანაც მაგისტრანტს შეუძლია ამოირჩიოს 15 კრედიტი. დასაშვებია 

კონცენტარციებში შემავალი სასწავლო კურსების კომბინაცია მაგისტრანტის 

ინტერესებიდან გამომდინარე. პროგრამის ასეთი სტრუქტურა ძირითადი (სავალდებულო) 

და არჩევითი კომპონენტების კომბინირებით, მაგისტრანტს საშუალებას აძლევს 

მოახდინოს ინდივიდუალური პროფილის ფორმირება. სამაგისტრო პროგრამის კომპონენ-

ტები მიმართულია პროგრამაში დასახული მიზნების მიღწევაზე და სწავლის შედეგად 

მენეჯმენტში ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის კომპეტენციების ჩამოყალიბებაზე. 

მისაღწევი კომპეტენციების ფორმირების თანმიმდევრობა და ევოლუცია განსაზღვრავენ 

სამაგისტრო პროგრამის შინაარსს, სტრუქტურას და სასწავლო გეგმას. 

 

სწავლა-სწავლების ფორმები 

სწავლების პროცესის ორგანიზება მიზნად ისახავს სწავლების ისეთი ფორმების 

გამოყენებას, რომელიც სამაგისტრო პროგრამის პრაქტიკული რეალიზაციის შედეგად 

უზრუნველყოფს მენეჯმენტში ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის აკადემიური 

ხარისხის შესაბამისი ცოდნის და უნარების მიღწევას. პროგრამის მიზნების და სწავლის 

შედეგების რეალიზაცია ხდება სასწავლო  კურსებში ლექციების (კლასიკური და 

ინტერაქტიური), სამუშო ჯგუფში მუშაობის, პრაქტიკული მეცადინეობების საშუალებით, 

ასევე, სტუდენტის დამოუკიდებელი მუშაობის გზით, წინასწარ განსაზღვრული 

მითითებების შესაბამისად კვლევითი ხასიათის პროექტის/სამაგისტრო ნაშრომის 

განხორციელების მეშვეობით, თეორიისა და პრაქტიკის ინტეგრაციის მიზნით პრაქტიკის 

ობიექტზე სამუშაო პროცესში მონაწილეობის და კონსულტაციების მეშვეობით. 

ლექცია შემოქმედებითი პროცესია, რომელშიც ერთდროულად მონაწილეობენ ლექტორი 

და სტუდენტი. ლექციის ძირითადი მიზანია შესასწავლი საგნის დებულებათა იდეის 

გაგება, რაც გულისხმობს გადმოცემული მასალის შემოქმედებით და აქტიურ აღქმას. 

ლექცია უზრუნველყოფს შესასწავლი საგნის ძირითადი დებულებების მეცნიერულ და 

ლოგიკურად თანმიმდევრულ შეცნობას ზედმეტი დეტალებით გადატვირთვის გარეშე. 

ამიტომ, ის უნდა იყოს ლოგიკურად დასრულებული. ამასთან, ფაქტები, მაგალითები, 

სქემები, დიაგრამები, გრაფიკები და სხვა თვალსაჩინოებანი უნდა ემსახურებოდეს 

ლექციის იდეის ახსნას. ლექციამ უნდა უზრუნველყოს მეცნიერების დიალექტიკური 

პროცესის სწორი ანალიზი და უნდა აიგოს კონკრეტულ გარემოში სტუდენტთა 

თავისუფალი აზროვნების შესაძლებლობის, ძირითად მეცნიერულ პრობლემათა შეცნობასა 

და გაგებაზე ორიენტირებით.  

ლექციაზე მოსმენილი მასალა მთლიანი ცოდნის სისტემად ყალიბდება სტუდენტის 

დამოუკიდებელი მუშაობით. სტუდენტს უნდა აღეძრას წიგნისადმი და სხვა საინფორმაციო 

წყაროებისადმი ინტერესი და საკითხების დამოუკიდებლად შესწავლის სურვილი, რაც 
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დამოუკიდებელი აზროვნების, ანალიზისა და დასკვნების გაკეთების სტიმულირების 

საშუალებაა. ლექცია უნდა მიმდინარეობდეს სტუდენტთა აქტიური მონაწილეობით, 

მეთოდურ საშუალებათა და თვალსაჩინოების ფართო გამოყენებით. 

 

სამუშაო ჯგუფში მუშაობის დანიშნულებაა ლექციებზე მიღებული ცოდნის გაღრმავება და 

დაკონკრეტება, პრაქტიკული ხასიათის ქეისების განხილვა, დისკუსია-დებატების 

გამართვა, სამშინაო დავალების განხილვა. 

 

პრაქტიკული მეცადინეობის დანიშნულებაა კონკრეტული ამოცანების გადაწყვეტის 

საშუალებით თეორიული მასალის თანდათანობითი შესწავლა, რაც თეორიული მასალის 

დამოუკიდებლად გამოყენების ჩვევების გამომუშავების საფუძველია. პრაქტიკული 

მეცადინეობის ხელმძღვანელმა ყურადღება უნდა გაამახვილოს ამოცანათა გადაწყვეტის 

მეთოდიკაზე, გაანგარიშებებში შესაბამისი ტექნიკის გამოყენებაზე და სხვ. 

 

ლაბორატორიული მეცადინეობა: ყურადღების კონცენტრირება ხდება კონკრეტული 

სამუშაოს უშუალოდ კომპიუტერთან შესრულებაზე და ლექციაზე ახსნილი მასალის 

სრულფასოვნად შესწავლაზე; სავარჯიშოების შესრულებისას სტუდენტმა უნდა გაიაზროს 

დასმული ამოცანის მნიშვნელობა.  

 

პროფესიული პრაქტიკა ემსახურება სტუდენტის მიერ მიღებული ცოდნის გაღრმავებასა და 

განმტკიცებას. იგი ანვითარებს ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარს, შესწავლილი 

საგნისათვის დამახასიათებელი მეთოდების გამოყენებას პრობლემების გადასაჭრელად. 

 

სამაგისტრო ნაშრომი ამ საფეხურზე სწავლების დამამთავრებელი ეტაპია და მისი მიზანია 

სპეციალობაში მიღებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის სისტემატიზაცია და 

კონკრეტული სამეცნიერო, ეკონომიკური თუ საწარმოო ამოცანების დასაბუთებული 

გადაწყვეტა. ნაშრომმა უნდა გამოავლინოს დასმულ საკითხებთან დაკავშირებული 

კვლევის მეთოდების დაუფლების დონე და მომავალი პროფესიული საქმიანობის 

პირობებში მაგისტრანტის მზადყოფნა დამოუკიდებელი მუშაობისთვის. ნაშრომის 

შესრულებას ხელმძღვანელობს გამოცდილი პედაგოგი. ნაშრომზე მუშობის ფარგლებში 

გათვალისწინებულია კონსულტაციები, რომელიც სტუდენტს ხელს უწყობს პედაგოგის 

დახმარებით დაეუფლოს დამოუკიდებლად მუშაობის ჩვევებს, სასწავლო ლიტერატურასა 

და სხვა წყაროებზე მუშაობის სწორად წარმართვას და დამოუკიდებელი მუშაობისას 

წამოჭრილ საკითხებში გარკვევას. 

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები  

სწავლების პროცესის ორგანიზება მიზნად ისახავს ისეთი მეთოდების გამოყენებას, რომე-

ლიც სამაგისტრო პროგრამის რეალიზაციის შედეგად უზრუნველყოფს მისანიჭებელი 

აკადემიური ხარისხის შესაბამისი ცოდნის, უნარებისა და კომპეტენციების მიღწევას. 

სასწავლო პროცესში გამოიყენება სწავლებისა და სწავლის  შემდეგი მეთოდები: 
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სამაგისტრო პროგრამის სწავლების მეთოდოლოგია გულისხმობს ისეთი მეთოდების 

გამოყენებას, რომლებიც სამაგისტრო პროგრამის პრაქტიკული რეალიზაციის შედეგად 

უზრუნველყოფენ მაგისტრის აკადემიური ხარისხის შესაბამისი კომპეტენციების მიღწევას 

და კვლევის უნარის ჩამოყალიბებას. სასწავლო პროცესში გამოიყენება პრაქტიკული მეთო-

დები, დისკუსია-დებატები, ჯგუფური (collaborative) მუშაობა, პრობლემაზე დაფუძნებული 

სწავლება (PBL), თანამშრომლობითი სწავლება (cooperative), შემთხვევის ანალიზი (Case 

study), როლური და სიტუაციური თამაშები, დემონსტრირების მეთოდები, ინდუქცია, დე-

დუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე 

ორიენტირებული სწავლება, ელექტრონული სწავლება  და სხვადასხვა მეთოდების 

კომბინირება (მაგ., ლექციებზე (მოსმენა და ჩანაწერი); სამუშაო ჯგუფში მუშაობისას - 

ვერბალური (აქტივობა, შესწავლილ თემასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვა და 

დისკუსიები/დებატები, პრეზენტსციის/მოხსენების წარდგენა), წერითი 

(დავალების/პრეზენტაციის მომზადება); საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

გამოყენება (კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებული ინფორმაციის მოძიება, კომპიუტე-

რული ტექნიკისა და შესაბამისი კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით გაფორ-

მებული/ილუსტრირებული მოხსენებები/პრეზენტაციები და ა.შ.), რაც სწავლის/სწავლების 

პროცესს  მრავალფეროვანს ხდის. მიღებული თეორიული ცოდნის განმტკიცების და 

პრაქტიკულ გარემოში დახვეწის მიზნით მაგისტრანტები გადიან პროფესიულ პრაქტიკას, 

სადაც მათ საშუალება აქვთ რეალურ გარემოში დახვეწონ საკუთარი კომპეტენციები, 

ისწავლონ ახალ, გაუთვალისწინებელ გარემოში მოქმედება, სამუშაოს შესრულებისას 

შეძლონ პრობლემების გადაჭრის ორიგინალური გზების და ინოვაციური მეთოდების 

გამოყენება, თეორიული ცოდნის კონკრეტულ პრაქტიკულ სამუშაოსთან მისადაგება, 

სამუშაო ჯგუფში კოორდინირებული და ინდივიდუალური მუშაობა, გადაწყვეტილების 

მიღება, შესრულებული სამუშაოს თვითკრიტიკა და შეიძინონ პრაქტიკული მუშაობის 

უნარები. შესაბამისად, გამოყენებული მეთოდები მიმართულია ამ უნარების ჩამოყალიბე-

ბაზე. სწავლისას გამოყენებული მეთოდები მაქსიმალურადაა მიმართული მაგისტრანტის 

კვლევის უნარის ჩამოყალიბებაზე. ამ უნარის განვითარების მიზნით მაგისტრანტები 

ამზადებენ მცირე მოცულობის კვლევითი ხასიათის პრეზენტაციას (სასწავლო კურსების 

ფორმატში), კვლევით პროექტს/ნაშრომს და სამაგისტრო ნაშრომს, რა დროსაც ისინი 

დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხით ეჩვევიან ნაშრომის მიზნების დასახვას, მათი მიღ-

წევის გზების განსაზღვრას და ადეკვატური მეთოდების ძიებასა  და გამოყენებას; შესასრუ-

ლებელი სამუშაოს დაგეგმვას, თანმიმდევრულ ეტაპებად რაციონალურ დაყოფას და 

დროის ორგანიზებას;  ელექტრონულ ფორმატში საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნო-

ლოგიების მეშვეობით და საბიბლიოთეკო ფონდის აქტიურ გამოყენებით უახლესი ინფორ-

მაციის, რელევანტური ლიტერატურისა და თანამედროვე მონაცემების მოპოვებას, 

მოძიებული ინფორმაციის კრიტიკულ ანალიზსა და ინოვაციურ სინთეზს; კომპლექსური 

პრობლემების გადაწყვეტის ორიგინალური გზების ძიებას, კვლევის უახლესი მეთოდების 

და ინოვაციების გათვალისწინებას; დასკვნების და მოსაზრებების ჩამოყალიბება-დასაბუ-

თებას; საკუთარი სამუშაოს კრიტიკულ ანალიზსა და ობიექტურ შეფასებას; 

არგუმენტირებული კრიტიკის გათვალისწინებას და საკუთარი კომპეტენციის თვითპრე-

ზენტაციას. სწავლების პროცესში შესაძლებელია ამა თუ იმ მეთოდისთვის პრიორიტეტის 



8 
 

მინიჭება სასწავლო ჯგუფის თავისებურებებიდან, ხოლო კვლევითი პროექტის/ნაშრომის 

და სამაგისტრო ნაშრომის შესრულებისას - კვლევის სპეციფიკიდან და მაგისტრანტის 

ინდივიდუალური შესაძლებლობებიდან გამომდინარე.  სწავლებისას გამოყენებული 

მეთოდების სწორი შერჩევა და მათი კომბინირება მიმართულია სწავლების აქტივიზებაზე, 

მაგისტრანტთა შესაძლებლობების გამოვლენასა და განვითარებაზე, შემეცნებითი და კვლე-

ვითი საქმიანობის სტიმულირებაზე, სასწავლო პროცესში მაგისტრანტთა აქტიურ მონაწი-

ლეობაზე, რაც უზრუნველყოფს სამაგისტრო პროგრამის შედეგების - ბიზნესის 

ადმინისტრირების მაგისტრის მენეჯმენტში  კომპეტენციების მიღწევას. 

 ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი გულისხმობს სალექციო მასალის გადაცემას 

სტუდენტისათვის ვერბალური გზით, რომლის დროსაც გამოიყენება კითხვა–პასუხის, 

ინტერაქტიული მუშაობის, პრაქტიკული სიტუაციის აღწერის საფუძველზე თეორიული 

დებულებების ახსნის მეთოდები; 

 წიგნზე მუშაობის მეთოდი - დამოუკიდებლად მიცემული საკითხავი მასალის გაცნობა, 

დამუშავება და ანალიზი; 

 წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: 

თეზისების შედგენა, რეფერატის, პროექტის ან ესსეს შესრულება და ა.შ. 

 პრაქტიკული მეთოდები სტუდენტს პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს უყალიბებს. სტუდენტი 

შეძენილი ცოდნის საფუძველზე დამოუკიდებლად ასრულებს ამა თუ იმ აქტივობას, 

მაგალითად: პრაქტიკული/ლაბორატორიული მეცადინეობა, პრაქტიკა.  

 დისკუსია/დებატები დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა 

ჩართულობის ხარისხსა და აქტივობას. ამასთან, უვითარებს სტუდენტს კამათისა და 

საკუთარი აზრის დასაბუთების უნარს. 

 ჯგუფური  (COLLABORATIVE) მუშაობა - ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს 

სტუდენტთა ჯგუფებად დაყოფას და მათთვის სასწავლო დავალების მიცემას. ჯგუფის 

წევრები ინდივიდუალურად ამუშავებენ საკითხს და პარალელურად უზიარებენ მას 

ჯგუფის დანარჩენ წევრებს. დასახული ამოცანიდან გამომდინარე, შესაძლებელია ჯგუფის 

მუშაობის პროცესში წევრებს შორის მოხდეს ფუნქციების გადანაწილება. ეს სტრატეგია 

უზრუნველყოფს ყველა სტუდენტის მაქსიმალურ ჩართულობას სასწავლო პროცესში. 

 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - სასწავლო მეთოდი, რომელიც ახალი 

ცოდნის მიღების და ინტეგრაციის პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს პრობლემას. 

 შემთხვევის ანალიზი (Case study) - ლექტორი სტუდენტებთან ერთად ლექციაზე 

განიხილავს კონკრეტულ შემთხვევებს, სტუდენტები ყოველმხრივ და საფუძვლიანად 

შეისწავლიან საკითხს. 

 გონებრივი იერიში (Brain storming) - ეს მეთოდი გულისხმობს კონკრეტული თემის 

ფარგლებში კონკრეტული საკითხის/პრობლემის შესახებ მაქსიმალურად მეტი, 

სასურველია რადიკალურად განსხვავებული, აზრის, იდეის ჩამოყალიბებასა და გამოთქმის 

ხელშეწყობას. აღნიშნული მეთოდი ხელს უწყობს პრობლემისადმი შემოქმედებითი 

მიდგომის განვითარებას. ეს მეთოდი ეფექტურია სტუდენტთა მრავალრიცხოვანი ჯგუფის 

არსებობის პირობებში და შედგება რამდენიმე ძირითადი ეტაპისგან: 

პრობლემის/საკითხის შემოქმედებითი კუთხით განსაზღვრა; დროის გარკვეულ 
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მონაკვეთში აუდიტორიისგან საკითხის ირგვლივ არსებული იდეების კრიტიკის გარეშე 

ჩანიშვნა (ძირითადად დაფაზე; გამორიცხვის გზით იმ იდეების გამორჩევა, რომლებიც 

ყველაზე მეტ შესაბამისობას ავლენს დასმულ საკითხთან; კვლევის მიზანთან იდეის 

შესაბამისობის დასადგენად შეფასების კრიტერიუმების განსაზღვრა; შერჩეული იდეების 

შეფასება წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმებით; უმაღლესი შეფასების მქონე იდეის, 

როგორც დასახული პრობლემის გადაჭრის საუკეთესო საშუალების გამოვლენა. 

 დემონსტრირების მეთოდი – ეს მეთოდი ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენას 

გულისხმობს. შედეგის მიიღწევის თვალსაზრისით ის საკმაოდ ეფექტურია. ხშირ 

შემთხვევაში უმჯობესია, მასალა ერთდროულად აუდიო და ვიზუალური გზით 

მივაწოდოთ სტუდენტებს. შესასწავლი მასალის დემონსტრირება შესაძლებელია 

განხორციელდეს როგორც ლექტორის, ისე 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, როგორიცაა, მაგალითად, 

მათემატიკური ამოცანის ამოხსნა, მისი საფეხურების დაფაზე თვალსაჩინოდ წარმოდგენის 

სახით. 

 ინდუქცია - სწავლების ინდუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი 

ცოდნის ისეთ ფორმას, როდესაც სწავლის პროცესში აზრის მსვლელობა კერძოდან 

ზოგადისკენ, ფაქტების განზოგადებისკენ არის მიმართული, ანუ მასალის გადმოცემისას 

პროცესი მიმდინარეობს კონკრეტულიდან ზოგადისკენ. 

 დედუქცია - სწავლების დედუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი 

ცოდნის გადაცემის ისეთ ფორმას, რომელიც ზოგად ცოდნაზე დაყრდნობით ახალი 

ცოდნის აღმოჩენის ლოგიკურ პროცესს წარმოადგენს, ანუ პროცესი მიმდინარეობს 

ზოგადიდან კონკრეტულისკენ. 

 ანალიზი - ამ მეთოდის გამოყენებით სტუდენტებთან ერთად ლექციაზე განიხილება 

კონკრეტული შემთხვევები. სტუდენტები საფუძვლიანად შეისწავლიან საკითხის მანამდე 

უცნობ მხარეებს. ანალიზის მეთოდი გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი 

მთლიანის, შემადგენელ ნაწილებად დაშლაში, რაც ამარტივებს დასმული პრობლების 

შიგნით არსებული ცალკეული საკითხების დეტალურ გაშუქებას.  

 სინთეზის მეთოდი- გულისხმობს ცალკეული საკითხების თავმოყრით მთლიანის 

შესახებ წარმოდგენის შექმნას. იგი ხელს უწყობს პრობლების, როგორც „მთელი“–ს 

დანახვის უნარის განვითარებას. 

 ახსნა–განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. 

პროფესორს მასალის გადმოცემისას მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის 

დაწვრილებით განხილვაც ხდება მოცემული თემის ფარგლებში. 

 ქმედებაზე  ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს ლექტორისა და სტუდენტის 

აქტიურ ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს 

თეორიული მასალის პრაქტიკული ინტერპრეტაცია. 
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 ელექტრონული სწავლება (E-learning)– ეს მეთოდი ითვალისწინებს უცხო ენის 

სწავლების პროცესში ელექტრონული რესურსების გამოყენებას. სასწავლო კურსის 

სილაბუსში კონკრეტულად არის წარმოდგენილი სასწავლო კურსის განხორციელებისას 

გამოყენებული სწავლების მეთოდები. 

 აუდიო-ვიზუალური მეთოდი - ლექცია/პრაქტიკულ მეცადინეობებზე გამოიყენება 

ინფორმაციული ტექნოლოგიები, სლაიდები, პრეზენტაციები, სტუდენტები პასუხობენ 

კითხვებზე; ლექტორი ამახვილებს ყურადღებას საკვანძო სიტყვებზე, ხდება მათი ამოწერა 

დემონსტრირების მეთოდით დაფაზე. 

 

სწავლის შედეგები 

 

დარგობრივი და ზოგადი კომპეტენციები 

სამაგისტრო პროგრამით დასახული მიზნების თანმიმდევრული და სრულფასოვანი 

განხორციელება უზრუნველყოფს უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოს მეორე 

საფეხურის (მაგისტრატური) კვალიფიკაციათა აღმწერის შესაბამისი სწავლის შედეგების 

მიღწევას: 

 

ცოდნა და გაცნობიერება 

მაგისტრანტს 

 აქვს მენეჯმენტის სფეროს უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რომელიც აძლევს 

ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას, აცნობიერებს ცალკეული 

პრობლემის გადაჭრის გზებს;  

 აქვს დარგის ან/და ქვედარგის კვლევის სპეციფიკური მეთოდების ( ბიზნესის კვლევის 

მეთოდები, ბიზნესის პროგნოზირება, ფინანსების და მარკეტინგის კონცენტარციები) 

სიღრმისეული ცოდნა;  

 აცნობიერებს მენეჯმენტში, მარკეტინგში, ფინანსებში არსებულ კონკრეტულ 

პრობლემებს და მათი გადაჭრის გზებს;   

 აქვს ოპერაციების მენეჯმენტის, სტრატეგიული მენეჯმენტის, ადამიანური რესურსების 

მენეჯმენტის, მარკეტინგის მენეჯმენტის, ფინანსური აღრიცხვის, კორპორაციის 

ფინანსების ღრმა და სისტემური ცოდნა;  

 აქვს გლობალიზაციის პირობებში მენეჯმენტის სფეროში არსებული პრობლემებისა და 

მათი რეგულირების მექანიზმის აღწერის, ურთიერთდაკავშირების და ერთმანეთისგან 

განსხვავების უნარი; 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

მაგისტრანტი შეძლებს: 

 ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედებას;  

 კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიებას; 
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 კონფლიქტურ და კრიზისულ სიტუაციებში ორიენტირებას,  რისკ-ფაქტორების 

განსაზღვრას, ანტიკრიზისული სტრატეგიის შემუშავებას და სტრატეგიული 

გადაწყვეტილებების მიღებას; 

 ორგანიზაციის სტრატეგიული პოლიტიკის შემუშავებას და განხორციელებას; 

 თანამედროვე, ინოვაციური მეთოდების საფუძველზე ბიზნეს-პროცესების დაგეგმვას, 

მართვას და  კონტროლს; 

 ბიზნეს-ოპერაციების მართვის, პროექტებისა და ოპერაციულ მენეჯმენტში 

გამოყენებული მოდელებისა და მეთოდების პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენებას; 

 მენეჯმენტის დარგისატვის დამახასიათებელი კომპლექსური პრობლემების 

გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების მოძიებასა და გამოყენებას ბიზნეს-

ორგანიზაციაში სხვადასხვა სახის რისკების გამოსავლენად და  მათი მართვის 

პრობლემების გადასაჭრელად;  

 ცვალებად გარემოში ადაპტაციას და გუნდური გადაწყვეტილების მომზადებაში 

მონაწილეობას; 

  უახლესი მიდგომებისა და მეთოდების გამოყენებით მენეჯმენტის დარგში კვლევის 

დამოუკიდებლად დაგეგმვას და განხორციელებას. 

 

 

დასკვნის უნარი 

მაგისტრანტს შეუძლია: 

 ბიზნესის ადმინისტრირებასთან და მენეჯმენტთან დაკავშირებული რთული და 

არასრული ინფორმაციის  კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული 

დასკვნების ჩამოყალიბება; 

 ბიზნესის სფეროში მიმდინარე პროცესების და ცვლილებების უახლესი კვლევების 

შედეგებზე და უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ორგანიზაციის (კომპანიის) 

საქმიანობასთან დაკავშირებული  ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზი, პროგნოზების 

შემუშავება და დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება; 

 კონკრეტული ბიზნეს-ორგანიზაციის განვითარების გრძელვადიანი პერსპექტივების 

შესახებ არგუმენტირებული დასკვნების ჩამოყალიბება; 

 მენეჯმენტთან დაკავშირებული პრობლემების იდენტიფიკაცია, გამოცალკევება, 

შედარება, მიღებული შედეგების ფორმულირება, მართვის თანამედროვე პრინციპებზე 

აგებული დასაბუთებული და არგუმენტირებული დასკვნის ჩამოყალიბება და შერჩეული 

მიდგომის დასაბუთება;  

 მენეჯმენტის სფეროში არსებული ტენდენციებისა და  რეალობის, ასევე მკაფიოდ 

გამოკვეთილი პრობლემების შესახებ დასაბუთებული და არგუმენტირებული დასკვნების 

ჩამოყალიბება; 

 ფირმის ბიზნეს-საქმიანობის შესახებ რთული და არასრული ინფორმაციის კრიტიკული 

ანალიზისა და ბიზნეს-რისკების კვლევის შედეგად მიღებული ინფორმაციის ინოვაციური 

სინთეზი და ბიზნეს-საქმიანობის შესაძლებლობის,  პერსპექტივების განსაზღვრა და 

დასაბუთება. 
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კომუნიკაციის უნარი 

 თავისი  დასკვნების, არგუმენტებისა და კვლევის მეთოდების შესახებ კომუნიკაცია 

აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან აკადემიური პატიოსნების სტანდარტებისა 

და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა გათვალისწინებით; 

 ბიზნეს-ურთიერთობების დამყარება, საქმიანი მოლაპარაკებების წარმართვა, 

კომუნიკაცია ბიზნეს-პარტნიორებთან და კლიენტებთან, კომუნიკაციის მიზნით სხვა-

დასხვა საშუალებების, მათ შორის, საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, 

გამოყენება; 

 სამუშაო ჯგუფის წევრებთან კომუნიკაცია - სამუშაოს მიზნების და ამოცანების 

გამოკვეთა, მოსალოდნელი შედეგების აღწერა, ტრეინინგები, შესრულებული სამუშაოს 

შეფასება, შრომითი კონფლიქტების მართვა, კონფლიქტის მოგვარება კომუნიკაციის გზით 

და სათანადო ღონისძიებების მომზადება;  

 ქართულ და ინგლისურ ენებზე საქმიანი მიმოწერა, დოკუმენტაციის შედგენა და 

ორგანიზაციის საქმიანობასთან  დაკავშირებული პრეზენტაციის ან/და კვლევითი პროექ-

ტის დამოუკიდებლად მომზადება საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

გათვალისწინებით  და დაინტერესებული პირებისთვის გაცნობა. 

 

სწავლის უნარი 

 ბიზნეს-საქმიანობასთან და მენეჯმენტთან დაკავშირებული ინოვაციური მიდგომების 

და მოწინავე გამოცდილების გაზიარება, უახლესი მონაცემებისა და ინფორმაციის დამოუ-

კიდებლად მოძიება და შესწავლა; 

 მომავალი სწავლის პროცესის თავისებურების გაცნობიერება და სტრატეგიულად 

დაგეგმვა;  

 დამოუკიდებლად ცოდნის და კომპეტენციების სრულყოფა და მუდმივი განახლება, 

სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა და შემდგომი საფეხურის (დოქტორანტურა) 

სწავლის საჭიროებების ობიექტურად  განსაზღვრა. 

 

 

 

ღირებულებები 

 აფასებს თავის და სხვების დამოკიდებულებას ღირებულებებისადმი და წვლილი შეაქვს 

ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში;  

 აღიარებს, იცავს დარგობრივი (მენეჯმენტი) ეთიკის ნორმებს და აქტიურად 

მონაწილეობს   საზოგადოდ ეთიკური ღირებულებებისა და პრინციპების  ფორმირების 

პროცესში, ისწრაფვის მათ დასამკვიდრებლად.  

 აღიარებს კორპორაციული მართვის საერთაშორისო პრინციპებს, საერთაშორისო 

სააღრიცხვო და ფინანსური ანგარიშგების  სტანდარტებს და ხელს უწყობს/მონაწილეობს 

მათ დამკვიდრებაში; 
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 აცნობიერებს ბიზნესის სოციალურ პასუხისმგებლობას - დაგეგმონ და განახორციელონ 

სამუშაო პროცესები ისე, რომ ისინი შეესაბამებოდნენ, როგორც კომპანიის (ორგანიზაციის), 

ასევე საზოგადოების ინტერესებს. 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა შეესაბამება საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3 ბრძანებით დამტკიცებულ „უმაღლესი 

საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესს“, რომელიც 

ითვალისწინებს: 

ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას:  

(A) ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა; 

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

(C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა; 

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

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

ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას:  

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

ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით 

დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება; 

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

მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

დასკვნით გამოცდაზე დაშვების წინაპირობა: დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება 

ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასების/შეფასებების მინიმალური ზღვრის 

გადალახვისა  და დასკვნითი გამოცდის მინიმალური ზღვრის დაკმაყოფილების 

საფუძველზე მიღებული ქულების დაჯამებით უგროვდება არანაკლებ 51 ქულა. 

სტუდენტს უარყოფითი შეფასების(FX) მიღების შემთხვევაში უფლება აქვს ერთხელ 

გავიდეს დამატებით გამოცდაზე იმავე სემესტრში.  

 

საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტში, Fx-ის მიღების შემთხვევაში უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულება ვალდებულია დამატებითი გამოცდა დანიშნოს 

დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღეში. აღნიშნული 

ვალდებულება არ ვრცელდება სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის მიმართ.  

 
სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება შეადგენს 100 ქულას. რომელიც ნაწილდება 

შემდეგნაირად: 

 

შუალედური სემესტრული შეფასება- არანაკლებ 60 ქულა - მინიმალური კომპეტენციის 

ზღვარი - 30 %;  

დასკვნითი გამოცდა - მაქსიმუმ 40 ქულა - მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი - 50 %.  
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 სასწავლო კურსის განხორციელების პერიოდში მე-8 კვირას ტარდება ერთი შუალედური 

გამოცდა.  

სამაგისტრო პროექტი/ნაშრომი უნდა შეფასდეს იმავე ან მომდევნო სემესტრში, რომელშიც 

სტუდენტი დაასრულებს მასზე მუშაობას. სამაგისტრო პროექტი/ნაშრომი ფასდება 

ერთჯერადად (დასკვნითი შეფასებით). შეფასებისას გამოყენებული უნდა იყოს შედეგის 

შეფასებისთვის რელევანტური მეთოდი/მეთოდები და კრიტერიუმები. 

პრაქტიკის და სამაგისტრო ნაშრომის შეფასება რეგულირდება შესაბამისი ინსტრუქციით. 

 

კონკრეტული სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე, შესაძლებელია შუალედური 

შეფასების ელემენტში შემავალი კომპონენტების დაზუსტება: კომპონენტების შინაარსსა და 

ხვედრით წილს განსაზღვრავს სასწავლო კურსის განმახორციელებელი  ლექტორი 

შესაბამის სილაბუსში. 

 

პროფესიული პრაქტიკის შეფასება 

პროფესიული პრაქტიკა: პრაქტიკის შეფასება ხდება შუალედური შეფასებით და დასკვნითი 

გამოცდით. პრაქტიკის ანგარიშის შეფასება ხდება მრავალკომპონენტიანი 100-ქულიანი 

სისტემით კანონმდებლობით დადგენილი სტუდენტთა მიღწევის შეფასების წესის 

შესაბამისად. დადებითი შეფასების მინიმალური ზღვარია 51 ქულა.  

შენიშვნა:  

შეფასების წესი, ფორმები, კომპონენტები, კრიტერიუმები და შესაბამისი ქულები მითითე-
ბულია შესაბამისი კურსის სილაბუსში; 

დასაქმების სფერო 

მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს როგორც 

სახელმწიფო სტრუქტურებში (საქართველოს ეროვნული ბანკი, ფინანსთა სამინისტრო‚ 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და სხვ.), ასევე, ნებისმიერი 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის ორგანიზაციებში, სამეწარმეო და კონსალ-

ტინგურ ფირმებში, დაიკავოს საშუალო და უმაღლესი მმართველობითი რგოლის 

მენეჯერის პოზიციები და განახორციელოს მმართველობითი‚ საფინანსო, ადმინისტ-

რაციულ-სამეურნეო‚ ანალიტიკური, სამეცნიერო კვლევითი და პედაგოგიური საქმიანობა.  

 

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

 

მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულს - ბიზნესის ადმინისტრირების 

მაგისტრს მენეჯმენტში- სწავლის გაგრძელება შეუძლია დოქტორანტურაში შესაბამის ან 

მომიჯნავე სპეციალობაზე. 

 

პროგრამის განხორციელების მატერიალური რესურსი 
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სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის განსახორციელებლად და პროგრამით 

გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მისაღწევად სასწავლო უნივერსიტეტს გააჩნია 

შესაბამისი მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა: სასწავლო აუდიტორიები, ბიბლიოთეკის 

წიგნადი ფონდი, აკადემიური პერსონალის სამუშაო სივრცე, საინფორმაციო–

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფითა და 

ინტერნეტით. სასწავლო უნივერსიტეტში უზრუნველყოფილია საერთაშორისო 

ელექტრონულ საბიბლიოთეკო ქსელში ჩართულობა. სასწავლო უნივერსიტეტის შენობა 

აღჭურვილია პროგრამის განხორციელებისთვის საჭირო შესაბამისი ინვენტარით. 

 

სასწავლო უნივერსიტეტის პარტნიორ ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებში პრაქტიკაზე 

სტუდენტთა განაწილებას უზრუნველყოფს ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესისა 

და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი შემდეგ ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებში: 

1. შპს ,,ჯეი პი ეი ფინანსაუდიტი“ 

2. შპს ITDC 

3. შპს ,,ახალი ქართული კაპიტალი“ 

4. სადაზღვევო კომპანია „ტაო“  

5. სს ტაოპრივატბანკი 

 

სამაგისტრო პროგრამის განხორციელების ადამიანური რესურსი 

 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის განსახორციელებად უზრუნველყოფილია 

მაღალკვალიფიციური პერსონალით (იხ. დანართი 3). საგანმანათლებლო პროგრამით 

გათვალისწინებულ სასწავლო კურსებს უძღვება სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური 

პერსონალი, სათანადო გამოცდილებისა და კომპეტენციის მქონე მოწვეული პერსონალი. 

შენიშვნა:სამაგისტრო პროგრამის დანართები წარმოადგენს პროგრამის განუყოფელ ნაწილს. 
 

პროგრამის ხელმძღვანელი:                                                  

ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი    

პროფესორი გოჩა თუთბერიძე 

ხარისხის უზრუნველყოფისა სამსახურის უფროსი:                                        

მაია ხურცილავა 


