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განხილულია ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე:  

ოქმი #ბ11-20, 31.08.2020 

დამტკიცებულია მმართველი საბჭოს გადაწვეტილებით: 

ოქმი #15, 10.09.2020 

 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა 

ტურიზმის ადმინისტრირება 

უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი 

სწავლების ენა: ქართული/სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა რამდენიმე 

სასწავლო კურსს დაეუფლოს ინგლისურ ენაზე 

საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი:   აკადემიური / ძირითადი 

დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი:  1015 მოგზაურობა, ტურიზმი და დასვენება 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:    ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში 

       Bachelor of Business Administration in Tourism  

სწავლის ხანგრძლივობა:    8 სემესტრი 

საბაკალავრო პროგრამის მოცულობა:   240 კრედიტი 

პროგრამის ხელმძღვანელი:     პროფ. მაია აზმაიფარაშვილი 

                                                                                        +(995) 577771135 

                                                                                        azmaiparasvili.maia@eu.edu.ge 

  საბაკალავრო  პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

ა) სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის 

მქონე პირი, რომელიც ერთიან ეროვნული გამოცდებზე მიღებული ქულების კოეფიციენტების 

რანჟირების საფუძველზე სწავლის უფლებას მოიპოვებს შპს ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტში. 

ბ) პროგრამაზე ჩარიცხვისთვის სავალდებულო საგნებია: ქართული ენა და ლიტერატურა,  უცხო ენა 

(ინგლისური ენა), მათემატიკა/ისტორია. 

გ) ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი - კანონმდებლობით 

განსაზღვრული მინიმალური ბარიერის დაძლევა. 

პროგრამაზე  ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლება აქვთ: 

ა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს და მოქალაქეობის არმქონე პირებს, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში 

მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური განათლება; 
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ბ) საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი 

ეკვივალენტური განათლება და სრული ზოგადი განათლების ბოლო 2 წელი ისწავლეს უცხო 

ქვეყანაში; 

გ) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის (გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო 

პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე 

სტუდენტებისა), რომლებიც სწავლობენ/სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ კრედიტები/ 

კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. 

დ) საქართველოს მოქალაქეებისათვის (გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო 

პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე 

სტუდენტებისა), რომლებიც უცხო ქვეყნის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის 

პერიოდში უცხო ქვეყანაში ცხოვრობდნენ არანაკლებ 75 დღისა ერთ-ერთი სემესტრის 

განმავლობაში და მიღებული აქვთ კრედიტები/კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის 

კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. 

,,ა“, ,,ბ“ და ,,გ“ პუნქტით განსაზღვრული პირები ვალდებული არიან გაიარონ ევროპი 

უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული გასაუბრება  პროგრამის ენის ცოდნის დადგენის მიზნით. 

„დ“ პუნქტით გათვალისწინებული პირები ევროპის უნივერსიტეტში სწავლის გაგრძელების 

უფლებას მოიპოვებენ სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ 

ორგანიზებული ზოგადი უნარების გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში.  

პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან: 

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

დამტკიცებული ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმან-

ათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ შესაბამისად 

მობილობის წესით ჩარიცხული  სტუდენტები.    

პროგრამის აქტუალობა 

,,ტურიზმის ადმინისტრირების” საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აქტუალობას გან-

აპირობებს გლობალურ ბიზნესში საქართველოს ინტეგრაცია, საქართველოში საბაზრო 

ინსტიტუტების განვითარება. 

ტურიზმის როლი ქვეყნის ეკონომიკაში, ტურისტულ ბაზარზე პროფესიონალთა დასაქმების 

მაჩვენებელი ერთ-ერთი ყველაზე ზრდადი დინამიკით გამოირჩევა მსოფლიო ეკონომიკაში. 

საქართველოს მაღალი ტურისტული პოტენციალიდან გამომდინარე ქვეყნის შიდა პროდუქტის 

მნიშვნელვანი წილი მოდის ტურისტულ სერვისზე, რაც ზრდადი დინამიკით გამოირჩევა. 

ტურისტული ინდურსტრიის სეგმენტის ზრდა წარმოშობს შესაბამისი დარგის პროფესიონალებზე 

მაღალ მოთხოვნას როგორც დასაქმების, ასევე, მცირე და საშუალო ბიზნესის წამოწყებისა და 

მართვის მხრივ. 
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ბიზნესისა და ტურიზმის სექტორში მიმდინარე ტრანსფორმაციული პროცესების გაზრდილი რო-

ლი მოითხოვს კონკურენტუნარიანი სპეციალისტის მომზადებას, რომელიც შეძლებს ტურიზმის 

ინდუსტრიაში წარმატებულ საქმიანობას. 

 

პროგრამის მიზანი 

 

„ტურიზმის ადმინისტრირების“ საბაკალავრო პროგრამის დანიშნულებაა უმაღლესი განათლების 

თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სწავლების შეთავაზებით მოამზადოს ბიზნესის 

ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში ხარისხის მქონე, ადგილობრივ და საერთაშორისო 

შრომის ბაზარზე არსებული მოთხოვნების შესაბამისი კომპეტენციებით აღჭურვილი 

კონკურენტუნარიანი, სოციალური პასუხისმგებლობის მატარებელი კვალიფიციური 

სპეციალისტი, რომელიც აღჭურვილი იქნება ტურიზმის დარგის თანამედროვე კონცეფციებისა და 

პრინციპების, ბიზნესის ფუნქციონალური სფეროებისა და მათი ურთიერთკავშირების შესახებ 

ფართო ცოდნით, ამასთან,  ტურიზმის დარგში პროფესიული საქმიანობისათვის აუცილებელი 

უნარებით, პროფესიული და პიროვნული პასუხისმგებლობითა და ქვეყანაში ტურიზმის 

განვითარებისთვის ბიზნეს და სოციალურ-ეკონომიკურ პროცესებში ჩაბმის მოტივაციით.  

საბაკალავრო პროგრამის მიზანია სტუდენტს: 

(1) მისცეს ფართო ცოდნა ბიზნესის ადმინისტრირების ფუნქციონალური სფეროების შესახებ, 

რომელიც მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას; ტურიზმის 

ინდუსტრიის, ტურიზმის ბიზნესის, ტურისტული საწარმოს მენეჯმენტის, ტურიზმის 

მარკეტინგის შესახებ; მისცეს საფუძვლიანი ცოდნა ტურიზმის მართვის თეორიული და 

პრაქტიკული ასპექტების შესახებ; დაეუფლოს ტურიზმის ბიზნესში არსებული პრობლემების 

გადაჭრისათვის საჭირო ანალიტიკურ ინსტრუმენტებს;  

(2) გაუღრმავოს თეორიული ცოდნა და განუვითაროს პრაქტიკული უნარ-ჩვევები ტურისტული 

რესურსების ძირითადი მახასისთებლების, ტურისტული ბაზრების და სეგმენტების 

თავისებურებების ანალიზის, მიმზიდველი ტურისტული პროდუქტის შექმნის, ტურების 

დაგეგმვისა, მათი თვითღირებულების გამოთვლის და ფასის განსაზღვრის შესახებ; შეეძლოს 

ტურიზმის დარგში მიმდინარე ეკონომიკურ პროცესებთან და ტენდენციებთან 

დაკავშირებული ემპირიული მონაცემთა ანალიზი და სათანადო დასკვნის ჩამოყალიბება; 

(3)      განუმტკიცოს ზოგადი კომპეტენციები: ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროების და 

ტურიზმის დარგის სპეციალისტებთან კომუნიკაცია, აზრის გამოხატვა, დისკუსიაში 

მონაწილეობა და საკუთარი პოზიციის არგუმენტირებულად დაასაბუთება,  კვლევითი ან 

პრაქტიკული ხასიათის ნაშრომის/პროექტის წარდგენა, საქმიანი დოკუმენტების შედგენა 

ტურიზმის ტერმინოლოგიის გამოყენებით,სფეროს კომპლექსური საკითხების ჩამოყალიბება, 

როგორც ზეპირად, ასევე წერილობით, ქართულ და ინგლისურ ენებზე; თანამედროვე 

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სამუშაოს შესრულების 

პროცესში; 
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(4) საგანმანათლებლო პროგრამის პრაქტიკული კომპონენტით ხელი შეუწყოს სტუდენტის მიერ 

ცალკეული სასწავლო კურსის ფარგლებში შეძენილი ცოდნა-უნარების პრაქტიკულ 

სიტუაციებში გამოყენებას; პროფესიული საქმიანობის განხორციელებისას პატივი სცეს 

დამკვიდრებულ ეთიკურ ნორმებს, მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის პრინციპების 

დაცვით. 

საბაკალავრო პროგრამით დასახული მიზნების თანმიმდევრული და სრულფასოვანი 

განხორციელება უზრუნველყოფს უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოს პირველი 

საფეხურის (ბაკალავრიატის) კვალიფიკაციათა აღმწერის შესაბამისი სწავლის შედეგების მიღწევას. 

 

სწავლის შედეგები 

 

სწავლის შედეგად ითვლება კომპეტენციების ერთობლიობა, რომლითაც განისაზღვრება, თუ რა 

უნდა იცოდეს, ესმოდეს, და რისი გაკეთება უნდა შეეძლოს სტუდენტს/კურსდამთავრებულს ამ 

ცოდნის გამოყენებით სასწავლო პროცესის, თუ მისი ცალკეული ეტაპის, დასრულების შედეგად. 

საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შედეგად კურსდამთავრებულს ჩამოუყალიბდება 

შემდეგი კომპეტენციები: 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

(1) აღწერს ბიზნესის ძირითადი ფუნქციონალური სფეროების თეორიულ-მეთოდოლოგიურ 

საფუძვლებს და მათ ურთიერთკავშირს; ბიზნეს-გარემოს რეგულირების თეორიებს, კონ-

ცეფციების კომპლექსურ საკითხებს და ძირითად პრინციპებს;  ტურისტული ბიზნეს-

საქმიანობის თავისებურებებისა და ეფექტიანობის ამაღლების  გზებს;  

(2) კრიტიკულად გაიაზრებს ტურიზმის ეკონომიკურ და ფინანსურ მაჩვენებლებს; ტურიზმის 

ეკონომიკის ეფექტიანი ფუნქციონირების მეთოდებს; ტურიზმის ეროვნულ და გლობალურ 

ეკონომიკურ გარემოს; ტურიზმის ეკონომიკის განვითარებაში მოხმარების, დანაზოგებისა 

და ინვესტიციების როლს; ხსნის მაკროეკონომიკური პრობლემების სახელმწიფოს მიერ 

გადაჭრის აუცილებლობის საკითხებს; ორგანიზაციებში, ტურისტულ ფირმებში, 

ბუღალტრული და ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშგების ძირითადი ასპექტებს; განიხილავს 

ტურიზმის ინდუსტრიის, ტურიზმის ბიზნესის, ტურიზმის მარკეტინგის საკითხებს; 

(3) განსაზღვრავს ტურისტული რესურსების ძირითად მახასიათებლებს და განვითარების 

პოტენციალს; აღწერს ტურისტული რესურსების ოპტიმალური მართვის თანამედროვე 

მეთოდებს; ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსების კლასიფიცირებას და შეფასებას; 

მასპინძლობის ინდუსტრიის მომსახურების სახეებს; ტურისტული საწარმოს (ფირმის) 

ორგანიზაციისა და მართვის თავისებურებებს;  

უნარი: 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

(4) ბიზნესის ადმინისტრირების და ტურიზმის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტების 

ურთიერთდაკავშირება და პრაქტიკაში გამოყენება; თეორიული კონცეფციების შემეცნების 

პროცესში მიკროეკონომიკური ანალიზის და მაკროეკონომიკური მოდელების გამოყენებით  

ეკონომიკის განვითარების მოკლევადიანი დაგრძელვადიანი  პერსპექტივების განსაზღვრა; 
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(5) მსოფლიო და ადგილობრივი ტურისტული ბაზრების ტენდენციების შეფასება და 

დაკავშირება; ტურისტული საქმიანობის პერსპექტიული მიმართულებების ჩვენება; ახალი 

ტურისტული პროდუქტების შექმნა, დემონსტრირება; მარკეტინგული მონაცემების 

შერჩევა, კლასიფიცირება და ანალიზი, ტურისტული ბაზრის გამოკვლევა (სეგმენტირება, 

მიზნობრივი ბაზრის განსაზღვრა, მოთხოვნის პროგნოზირება, მარკეტინგული კომპლექსის 

შემუშავება); 

(6) ბიზნესის ფუნქციონალური სფეროებისათვის მნიშვნელოვანი მონაცემების შეგროვება და 

ანალიზი, განმარტება, ასევე განყენებული მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი 

სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით დასაბუთებული 

დასკვნის ჩამოყალიბება; ტურიზმის სტატისტიკური მონაცემებისა და ინფორმაციის შეგრო-

ვება, ანალიზი და დასკვნის გამოტანა;  

(7) ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებისა და ტურიზმის დარგის სპეციალისტებთან 

კომუნიკაცია, პოზიციის განმარტება, დაცვა, თემატური ნაშრომის პრეზენტაცია, საქმიანი 

დოკუმენტების შედგენა ტურიზმის ტერმინოლოგიის გამოყენებით, კომპლექსური 

საკითხის ჩამოყალიბება, როგორც ზეპირად, ასევე წერილობით ქართულ და ინგლისურ 

ენებზე; თანამედროვე საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სამუშა-

ოს შესრულების პროცესში, პროექტების, ანგარიშების და პრეზენტაციების მომზადება; 

საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასების, შემდგომი 

სწავლის საჭიროებების დადგენა; ცოდნის არეალის გაფართოება პროფესიულ საქმიანობაში 

კარიერული წინსვლის საჭიროებების შესაბამისად. 

პასუხიმგებლობა და ავტონომიურობა 

კურსდამთავრებულს შეუძლია:  

(8) კომპლექსურ არაპროგნოზირებად სასწავლო ან/და სამუშაო გარემოში განვითარებაზე 

ორიენტირებული საქმიანობის წარმართვა და მასზე პასუხისმგებლობის აღება. 

პროფესიული საქმიანობის განხორციელება დამკვიდრებული ეთიკური ნორმების, 

მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის პრინციპების დაცვით. საკუთარი და სხვების უწყვეტი 

პროფესიული განვითარების დაგეგმვა და განხორციელების ხელშეწყობა. საკუთარი 

შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა და დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხით 

განხორციელება. 

საგანმანათლებლოპროგრამისსწავლის შედეგები შესაბამისობაშია პროგრამის მიზნებთან (იხ. 

დანართი #1). პროგრამას თან ახლავს სწავლის შედეგების რუკა დანართი #2-ის სახით. 

 

სწავლება-სწავლის მეთოდები და აქტივობები 

სასწავლო პროცესში გამოიყენება სწავლება-სწავლის შემდეგი  მეთოდები და აქტივობები:  

ლექცია,   სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, სემინარული, პრაქტიკული და ლაბორატორიული 

მეცადინეობა, სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობა, ასევე პრაქტიკის გავლა და დაცვა, 

საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობა და დაცვა. 
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 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 უნდა უზრუნველყოფდეს 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 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, საშინაო 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, მაგალითად, 

ნახაზების, სქემების შესრულებაზე, გაანგარიშებებში შესაბამისი ტექნიკის გამოყენებაზე და 

სხვ. პროფესიული პრაქტიკა ემსახურება სტუდენტის მიერ მიღებული ცოდნის გაღრმავებასა 

და განმტკიცებას. იგი ანვითარებს ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარს, შესწავლილი 

საგნისათვის დამახასიათებელი მეთოდების გამოყენებას პრობლემების გადასაჭრელად. 

ლაბორატორიული მეცადინეობა - ყურადღების კონცენტრირება ხდება კონკრეტული 

სამუშაოს უშუალოდ კომპიუტერთან შესრულებაზე და ლექციაზე ახსნილი მასალის 

სრულფასოვნად შესწავლაზე; სავარჯიშოების შესრულებისას სტუდენტმა უნდა გაიაზროს 

დასმული ამოცანის მნიშვნელობა. სემინარის დანიშნულებაა სტუდენტებს მიეცეს ლექციაზე 

მოსმენილი თემების გაღრმავების საშუალება. წამყვანი პროფესორის ან სემინარის წამყვანი 

პედაგოგის მითიტებით სტუდენტი ან სტუდენტთა ჯგუფი მოიძიებს და ამუშავებს დამატებ 

ინფორმაციას, ამზადებს პრეზენტაციას, წერს ესსეს და სხვა. სემინარზე მოისმონება 

მოხსენებები, იმართება დისკუსია, კეთდება დასკვნები. სემინარის ხელმძღვანელი 

პედაგოგი კოორდინაციას უწევს ამ პროცესების მიზანმიმართულად წარმართვას. 

 

 სწავლების პროცესის ორგანიზება მიზნად ისახავს ისეთი მეთოდების გამოყენებას, 

რომელიც საბაკალავრო პროგრამის რეალიზაციის შედეგად უზრუნველყოფს ბიზნესის 

ადმინისტრირების ბაკალავრის ტურიზმში აკადემიური ხარისხის შესაბამისი ცოდნის, უნა-
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რებისა და კომპეტენციების მიღწევას. სასწავლო პროცესში გამოიყენება  სწავლბეა-სწავლის  

შემდეგი აქტივობები: 

 ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი გულისხმობს სალექციო მასალის გადაცემას 

სტუდენტისათვის ვერბალური გზით, რომლის დროსაც გამოიყენება კითხვა–პასუხის, 

ინტერაქტიური მუშაობის, პრაქტიკული სიტუაციის მოდელირების საფუძველზე 

თეორიული დებულებების ახსნის მეთოდები; 

 წიგნზე მუშაობა- დამოუკიდებლად მიცემული საკითხავი მასალის გაცნობა, 

დამუშავება და ანალიზი; 

 წერითი მუშაობა რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: თეზისების 

შედგენა, რეფერატის, ან ესეს შესრულება, და ა.შ. 

 ახსნა–განმარტებია ეფუძნება მოცემული საკითხის ირგვლივ მსჯელობას. პროფესორს 

მასალის გადმოცემისას მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით 

განხილვაც ხდება მოცემული თემის ფარგლებში. 

 ევრისტიკული მეთოდი – ეფუძნება სტუდენტების წინაშე დასმული ამოცანის 

ეტაპობრივ გადაწყვეტას. ეს ამოცანა სწავლების პროცესში ფაქტების დამოუკიდებლად 

დაფიქსირებისა და მათ შორის კავშირების დანახვის გზით ხორციელდება. 

 დისკუსია/დებატები ინტერაქტიური სწავლების ერთ–ერთი ყველაზე გავრცელებული 

მიდგომაა. დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა ჩართულობის ხარისხსა 

და აქტივობას. აქტივობა უვითარებს სტუდენტს კამათისა და საკუთარი აზრის 

დასაბუთების უნარს. სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ აქტიურად გამოხატონ მიღებული 

ცოდნა და ინტენსიურად ჩაერთონ ჯგუფში მუშაობის პროცესში, წარმოადგინონ 

მომზადებული პრეზენტაციები, განახორციელონ საკუთარი მოსაზრებების 

არგუმენტირებული დაცვა; 

 პრეზენტაცია ითვალისწინებს ქმედებაზე ორიენტირებულ სწავლებას, რის გამოც 

სტუდენტები ვალდებული არიან მოიძიონ რელევანტური მასალები წინასწარ მოცემულ 

საკითხებზე და წარმოადგინონ სლაიდ-შოუ. პრეზენტაციები შეუძლიათ წარმოადგინონ 

როგორც ინდივიდუალურად, ისე ჯგუფურად. 

 ჯგუფური მუშაობა - 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.   

 საქმიანი (როლური) თამაშები -  სხვადასხვა სიტუციებში, წინასწარ დადგენილი 

წესებით, მმართველობითი გადაწყვეტილების მიღების იმიტაციური მეთოდი (რეალურ 

ობიექტზე ექსპერიმენტების ჩატარების გარეშე მოვლენის შინაარსის გაცნობიერება) 

სიუჟეტურ-როლებიანი თამაშის ორგანიზაციის გზით. იგი სტუდენტებისათვის სინამდვი-

ლესთან მიახლოებულ სიტუაციაში ადეკვატური ქცევის ნორმების შეცნობის საშუალებაა, 

რომელიც აუცილებლად მოიცავს თამაშის მიზნის, დავალების, პირობების და წესების 

გაცნობას. 
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 ინდუქცია - სწავლების ინდუქციური მიდგომა 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 - შემეცნების ისეთი მეცნიერული მიდგომაა, რომელიც გულისხმობს საერთო 

ნიშან-თვისებიდან კერძო ნიშნების გამოყოფას. ამ დროს აზროვნება ისე მიმდინარეობს, რომ 

ყოველი კომპონენტი ლოგიკურად გამომდინარეობს წინა აზრიდან. დედუქცია საშუალებას 

გვაძლევს, გამოვიტანოთ სწორი დასკვნა, გამოვყოთ საერთო პრინციპები და კანონები, 

რომლებიც არ მოგვცემს შეცდომის დაშვების უფლებას: ისინი კონკრეტული მოვლენის 

ფაქტობრივი სინამდვილის დადგენაში გვეხმარება. 

 ანალიზი გამოყენებით სტუდენტებთან ერთად ლექციაზე განიხილება კონკრეტული 

შემთხვევები, რომლებიც ყოველმხრივ და საფუძვლიანად შეისწავლიან საკითხის მანამდე 

უცნობ მხარეებს. ანალიზი გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი მთლიანის, 

შემადგენელ ნაწილებად დაშლაში, რაც ამარტივებს დასმული პრობლების შიგნით 

არსებული ცალკეული საკითხების დეტალურ გაშუქებას. 

 სინთეზი გულისხმობს ცალკეული საკითხების თავმოყრით მთლიანის შესახებ 

წარმოდგენის შექმნას. იგი ხელს უწყობს პრობლების, როგორც „მთელი“ს დანახვის უნარის 

განვითარებას. 

 პრაქტიკული აქტივობა – აერთიანებს სწავლების ყველა იმ ფორმას, რომელიც 

სტუდენტს პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს უყალიბებს, აქ სტუდენტი შეძენილი ცოდნის 

საფუძველზე დამოუკიდებლად ასრულებს ამა თუ იმ აქტივობას. 

 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება(PBL)- ცოდნის მიღების და ინტეგრაციის 

პროცესის საწყის ეტაპად პრობლემის გამოყენება. 

 შემთხვევის ანალიზი (Case study) - ლექტორისტუდენტებთან ერთად ლექციაზე 

განიხილავს კონკრეტულ შემთხვევებს, სტუდენტები ყოველმხრივ და საფუძვლიანად 

შეისწავლიან საკითხს. 

 გონებრივი იერიში (Brain storming)- გულისხმობს კონკრეტული თემის ფარგლებში 

კონკრეტული საკითხის/პრობლემის შესახებ მაქსიმალურად მეტი, სასურველია 

რადიკალურად განსხვავებული, აზრის, იდეის ჩამოყალიბებასა და გამოთქმის 

ხელშეწყობას. აღნიშნული ხელს უწყობს პრობლემისადმი შემოქმედებითი მიდგომის 

განვითარებას. ეფექტურია სტუდენტთა მრავალრიცხოვანი ჯგუფის არსებობის პირობებში 

და შედგება რამდენიმე ძირითადი ეტაპისგან: პრობლემის/საკითხის შემოქმედებითი 

კუთხით განსაზღვრა; დროის გარკვეულ 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. 
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 დემონსტრირება– აღნიშნული 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. დემონსტრირება 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. 

 ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს ლექტორისა და სტუდენტის 

აქტიურ ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს 

თეორიული მასალის პრაქტიკული ინტერპრეტაცია. 

 ელექტრონული სწავლება(E-learning)– ითვალისწინებს უცხო ენის სწავლების 

პროცესში ელექტრონული რესურსების გამოყენებას. სასწავლო კურსის სილაბუსში 

კონკრეტულად არის წარმოდგენილი სასწავლო კურსის განხორციელებისას გამოყენებული 

სწავლება-სწავლის მეთოდები და აქტივობები. 

 აუდიო-ვიზუალური სწავლება - ლექცია/პრაქტიკულ მეცადინეობებზე გამოიყენება 

ინფორმაციული ტექნოლოგიები, სლაიდები, პრეზენტაციები, სტუდენტები პასუხობენ 

კითხვებზე; ლექტორი ამახვილებს ყურადღებას საკვანძო სიტყვებზე, ხდება მათი ამოწერა 

დემონსტრირების მეთოდით დაფაზე. 

 კომუნიკაციური სწავლება (Communicative Language Teaching) 

რომელიცწარმოადგენსდღეს- დღეობით ყველაზე პოპულარულ და ეფექტურ მიდგომას 

უცხო ენის შესასწავლად. კომუნიკაციური მიდგომა მიმართულია ენობრივის 

კომპეტენციის დახვეწაზე და თანაბრად უნვითარებს შემსწავლელს ოთხივე უნარს 

(საუბარი, წერა, კითხვა და მოსმენა). ძირითადი დატვირთვა აქვს ინტერაქციებს 

წყვილში და ჯგუფში, რომელშიც სტუდენტი აქტიურად არის ჩართული. ინტერაქციის 

ფარგლებში ხდება აზრების გაზიარება, კითხვა-პასუხის რეჟიმში მუშაობა, მოსაზრების 

განსჯა-ანალიზი, საკუთარი დამოკიდებულების დაფიქსირება, დებატები, დიალოგი 

და როლური გათამაშებები. 

 კარტოგრაფიული სწავლება - ითვალისწნებს სწავლის პროცესში საჭირო 

ინფორმაციის მოპოვებას რუკების გამოყენებით. აღნიშნული ითვალისწინებს კონტურული 

რუკების გამოყენებით კარტოგრაფიული ბარათების შედგენას, კონკრეტული რეგიონის 

დამუშავებისას მათ ხარისხობრივ შეფასებას და რაოდენობრივი მახასიათებლების 

გათვალისწინებას. 

 პროგამის ფარგლებში გამოყენებული სწავლება-სწავლის მეთოდები და აქტივობები 

უზრუნველყოფს სწავლის შედეგების მიღწევას (იხ. დანართი #3). 
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საბაკალავრო პროგრამის მოცულობა 

 საბაკალავრო პროგრამა აგებულიაECTS  სისტემის საფუძველზე, სტუდენტზეა 

ორიენტირებული და ემყარება სტუდენტის აკადემიურ დატვირთვას, რომელიც საჭიროა 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნების მისაღწევად. 

 პროგრამის ხანგრძლივობაშეადგენს 4 აკადემიურ წელსანუ 8 სემესტრს და მოიცავს 

240 კრედიტს; 

 1 კრედიტი მოიცავს 25 ასტრონომიულ საათს; 

 კრედიტიდროის ერთეულში (სთ.) ასახავს სამუშაოს იმ მოცულობას, რომელიც 

საჭიროა სტუდენტის მიერ პროგრამის შესაბამისი  სასწავლო კურსისასათვისებლად და 

სწავლის შედეგების მისაღწევად. კრედიტიითვალისწინებს საკონტაქტო და 

დამოუკიდებელ მუშაობას. 

 სემესტრის განმავლობაში სტუდენტმა უნდა დაძლიოს 30 კრედიტი (30 კრედიტი = 

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

დენტის ინდივიდუალური დატვირთვიდან გამომდინარე, წელიწადში კრედიტების 

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

 საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში სტუდენტის დატვირთვა ითვალისწინებს 

საკონტაქტო და დამოუკიდებელ მუშაობას და მოიცავს: 

 ლექციებზე დასწრებას,სამუშაოჯგუფშიმუშაობას, სემინარულ, პრაქტიკულ და 

ლაბორატორიულ მეცადინეობას, შუალედური და დასკვნითი გამოცდების მომზადება-

ჩაბარებას; 

 პრაქტიკას (პრაქტიკის გავლას, პრაქტიკის ანგარიშის მომზადება-დაცვას); 

პროგრამის სტრუქტურა 

ტურიზმის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა მოიცავს 240 კრედიტი, აქედან: 

 თავისუფალი კომპონენტი, რომელიც ორიენტირებულია ზოგადი, ტრანსფერული 

უნარების განვითარებაზე (სავალდებულო) - 59 კრედიტი 

 ძირითადი სწავლის სფეროს სავალდებულო/არჩევითი სასწავლო კურსები - 138 

კრედიტი, მათ შორის პრაქტიკა - 10 კრედიტი 

 თავისუფალი კომპონენტი, რომლის თავისუფლად არჩევაც შესაძლებელია 

ნებისმიერი საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში - 43 კრედიტი 

შენიშვნა: თავისუფალი კომპონებტის ფარგლებში სასწავლო კურსების არჩევა ხდება 
უნივერსიტეტში მოქმედი შესაბამისი საფეხურის პროგრამების ფარგლებში არსებული 
სასწავლო კურსებიდან წინაპირობის დაცვით. 

 
ერთი აკადემიური სასწავლო წელი მოიცავს 40 კვირას. ერთი სემესტრი შედგება 20 

კვირისგან, მათ  შორის 15 კვირა  სასწავლო, ხოლო 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 არა ნაკლებ 10 დღისა.  მე–8 კვირას ტარდება შუალედური გამოცდები. 
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საბაკალავრო პროგრამით გათვალისწინებული  სასწავლო კურსებიმიმართულია პროგრა-

მაში დასახული მიზნების მიღწევაზე და სწავლის შედეგად მისაღები კვალიფიკაციის 

შესაბამისი კომპეტენციების ჩამოყალიბებაზე. მისაღწევი კომპეტენციების ფორმირების 

ლოგიკური თანმიმდევრობა განსაზღვრავს საბაკალავრო პროგრამის შინაარსს, სტრუქტუ-

რას და სასწავლო გეგმას. პროგრამის შინაარსი, უმეტეს წილად, თანხვედრაშია 

საქართველოს თუ საზღვარგარეთის უნივერსიტეტების ბიზნესის ადმინისტრირების 

ზოგადი მიმართულების საბაკალავრო პროგრამებთან. პროგრამის მოქნილი სტრუქტურა 

სტუდენტებს საქართველოსა თუ საზღვარგარეთის უმაღლეს სასწავლებლებში მობილობის 

ან/და  მაგისტრატურაში სწავლის გაგრძელების საშუალებას აძლევს. 

პროგრამას დანართის სახით ახლავს პროგრამის სასწავლო გეგმა (იხ. დანართი #5). 

სტუდენტისცოდნისშეფასებისსისტემა 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა შეესაბამება საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის   N3 ბრძანებით დამტკიცებულ „უმაღლესი 

საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესს“. 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა  ითვალისწინებს: 

ა)ხუთი სახის დადებით შეფასებას:  

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

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

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

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

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

ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას: 

ა) (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; 

ბ) (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 შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის 

მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით უგროვდება 51 ქულა. 

სტუდენტს უარყოფითი შეფასების (FX) მიღების შემთხვევაში  დამატებით გამოცდაზე 

გასვლის უფლება აქვს იმავე სემესტრში. დასკვნით და შესაბამის დამატებით გამოცდას 

შორის შუალედი უნდა იყოს არა ნაკლებ 5 დღისა. 

სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება შეადგენს 100 ქულას. რომელიც ნაწილდება 

შემდეგნაირად: 

შუალედური შეფასება- მაქსიმუმ 60 ქულა;  

დასკვნითი გამოცდა - მაქსიმუმ 40 ქულა. 
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 სასწავლო კურსის განხორციელების პერიოდში მე-8 კვირას ტარდება ერთი 

შუალედური გამოცდა - მაქსიმალური შეფასება 20  ქულა, პრაქტიკისაშუალედური 

გამოცდისათვის შესაძლებელია განსხვავებული შეფასების ქულების დადგენა. 

შუალედური შეფასება (მაქსიმუმ 60 ქულა) დაყოფილია კომპონენტებად:  

 აქტივობა  (მაქსიმუმ 40 ქულა)-სამუშაო ჯგუფში 

მუშაობა/სემინარულ/პრაქტიკულ/ლაბორატორიულ მეცადინეობაზე შესრულებული 

სამუშაო, რეფერატის მომზადება პრეზენტაცია, ქვიზი და სხვ. (კონკრეტდება 

სილაბუსებში) 

 შუალედური გამოცდა ( მაქსიმუმ 20 ქულა); 

 კონკრეტული სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე შესაძლებელია 

შუალედური შეფასების ელემენტში შემავალი კომპონენტების დაზუსტება: კომპონენტების 

შინაარსსა და ხვედრით წილს განსაზღვრავს სასწავლო კურსის განმახორციელებელი  

ლექტორი შესაბამის სილაბუსში. 

 

შუალედური შეფასებების შედეგებით სტუდენტმა უნდა გადალახოს არანაკლებ 30 %, 

წინააღმდეგ შემთხვევაში არ დაიშვება დასკვნით გამოცდაზე. 

დასკვნითი გამოცდის მინიმალური ზღვარია 50%. 

 

პრაქტიკის შეფასება 

პრაქტიკა:პრაქტიკის შეფასება ხდება შუალედური შეფასების, პრაქტიკის პერიოდში 

აქტივობის,პრაქტიკის ხელმძღვანელის და მენტორის დახასიათების,სტუდენტის მიერ 

მომზადებული დადაცვის მიზნით კომისიის წინაშეწარმოდგენილიპრაქტიკის ანგარიშის 

პრეზენტაციის საფუძველზე.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 კურსების სილაბუსებში. 

დასაქმებისსფერო 

 „ტურიზმის ადმინისტრირების“ საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს- „ბიზნესის 

ადმინისტრირების ბაკალავრსტურიზმში“ შეეძლება კვალიფიციური საქმიანობა 

ნებისმიერი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის ტურისტულ საწარმოში ან 

ორგანიზაციაში მცირე და საშუალო ზომის სტრუქტურული ქვედანაყოფების 

ადმინისტრაციულ პოზიციაზე-ტურისტული კომპანიის-ტუროპერატორის, ტურისტული 

სააგენტოს, სასტუმროს ინდუსტრიის, მარკეტინგისა და გაყიდვების, ტურისტული 

ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ტურიზმის ბიზნესის სხვა ფუნქციონალურ რგოლებში. 

 

 

 



13 
 

სწავლისგაგრძელებისშესაძლებლობა 

 

„ტურიზმის ადმინისტრირების“ საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს სწავლის 

გაგრძელება შეუძლია უმაღლესი აკადემიური განათლების მეორე საფეხურზე –მაგისტ-

რატურაში კანომდებლობით დადგენილი წესით. 

საბაკალავრო პროგრამის განხორციელების მატერიალური რესურსი 

საბაკალავრო 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, რუკები, ელექტრონული სასწავლო მასალები. 

უზრუნველყოფილია საერთაშორისო ელექტრონულ საბიბლიოთეკო ქსელში 

ჩართულობა.სასწავლო უნივერსიტეტის შენობა აღჭურვილია პროგრამის 

განხორციელებისთვის საჭირო შესაბამისი ინვენტარით. 

 

ხელშეკრულებებისა და მემორანდუმების საფუძველზე, საწარმოო პრაქტიკას სტუდენტები 

გადიან  შემდეგ ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებში: 

1. მრავალპროფილინი ტურისტული კომპანია „აღმოაჩინე საქართველო“- ქ. თბილისი, 

წინანდლის ქ.N9 

2. სასტუმრო 27, საქართველო, აწყურის ქ. 27ა 

3. ი/მ „რობერტ ოვანესიანი სასტუმრო კრონ პალას თბილისი“, პირველი ხეივნის 

ქ.12/13, ქ. თბილისი 

4. სასტუმრო „თაბორი ტერასა“, ს/კ 404572501, თბილისი 

5. შპს „ინტერკო თრეველი“, ი. აბაშიძის ქ. 17, თბილისი 

6. შპს „ჰოტელ შაინი“, დავით გურამიშვილის 37,  ქ. თბილისი 

7. შპს ,,გალაქსი სიტი“ – ქ. თბილისი, მ. კოსტავას ქ. N47 

8. შპს “დეკა ტური“, საქართველო 

9. შპს „თბილისის ბიზნეს სახლი“, რუსთაველის გამზ. 14, ქ. თბილისი 

უნივერსიტეტის პარტნიორ ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებში საწარმოო პრაქტიკაზე 

სტუდენტთა განაწილებას უზრუნველყოფს ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი. 

 

საბაკალავრო პროგრამის განხორციელების ადამიანური რესურსი 

 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის განსახორციელება უზრუნველყოფილია 

მაღალკვალიფიციური პერსონალით (იხ. დანართი 6). საგანმანათლებლო პროგრამით 

გათვალისწინებულ სასწავლო კურსებს უძღვება სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური 

პერსონალი, სათანადო გამოცდილებისა და კომპეტენციის მქონე მოწვეული პერსონალი. 

 

შენიშვნა:”ტურიზმის ადმინისტრირების” საბაკალავრო პროგრამის დანართები 
წარმოადგენს პროგრამის განუყოფელ ნაწილს. 
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”ტურიზმის ადმინისტრირების”  

საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი:    პროფესორი, მ. აზმაიფარაშვილი 

 


