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განხილულია ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე:  

ოქმი #ბ7-20, 23.04.2020 

დამტკიცებულია მმართველი საბჭოს გადაწვეტილებით: 

დადგენილება #8, 24.04.2020 

       

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა 

ბიზნესის ადმინისტრირება 

უმაღლესი 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:           0413 მენეჯმენტი და ადმინისტრირება 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:    ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი 

        (Bachelor of Business Administration)  

სწავლის ხანგრძლივობა:     8 სემესტრი 

საბაკალავრო პროგრამის მოცულობა:    240 კრედიტი 

პროგრამის ხელმძღვანელი (მ.შ.):    დოქტ. ეკატერინე ნაცვლიშვილი  

მობ.: (+995) 599 75 66 14 

                                                                                ელ.ფოსტა:  

                                                                                                      natsvlishvili.ekaterine @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 განსაზ-

ღვრული 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 ევროპის 

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 ჩარიცხულ სტუდენტები. 

 

პროგრამის აქტუალობა 

ნებისმიერი ქვეყნის მდგრადი ეკონომიკური ზრდა, ადგილობრივი ეკონომიკისა და მცირე 

ბიზნესის განვითარება მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული შრომის ბაზრის მოთხოვნებს 

მორგებული საგანმანათლებლო პროგრამების (პროფესიული, უმაღლესი, გადამზადების) 

განხორციელებაზე. სწრაფად ცვალებად გარემოში სწორი მენეჯმენტი ბიზნესის წარმატების ერთ-

ერთი მთავარი პირობა.  მმართველობითი პროცესების კვალიფიციურად განხორციელება და 

თანამედროვე მენეჯმენტის შესაძლებლობების სრულფასოვნად გამოყენება ნებისმიერი კომპანიისა 

თუ ორგანიზაციისათვის სასიცოცხლო ამოცანას წარმოადგენს. კომპანიის/ორგანიზაციის 

წარმატებული საქმიანობის კვალიფიციურად წარმართვა, პირველყოვლისა, მართვის თანამედროვე 

მეთოდების მცოდნე, მაღალკვალიფიციური მმართველობითი კადრების მომზადებას მოითხოვს.  

საყურადღებოა ისიც, რომ საქართველო დღითიდღე უფრო საინტერესო ხდება უცხოელი 

ინვესტორებისთვის. ხორციელდება ახალი ინვესტიციები, ფუძნდება ახალი ორგანიზაციები/ 

კომპანიები/ფილიალები, რომლებიც საჭიროებენ ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროს 
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კვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფას, რაც კიდევ უფრო მკაფიოდ გამოკვეთს ბიზნესის 

ადმინისტრირების   პროფესიის აქტუალობას.  

ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულების წინამდებარე საგანმანათლებლო პროგრამის 

შემუშავება-განხორციელების აქტუალობა განპირობებულია თანამედროვე კომპანიების მხრიდან 

გაზრდილი მოთხოვნით ისეთ სპეციალისტების მომზადებაზე, რომლებსაც, აუცილებელ 

თეორიულ ცოდნასთან ერთად, აქვთ გლობალურ ბიზნესში მიმდინარე მოვლენებისა და 

პროცესების ანალიზის უნარი და შეუძლიათ ოპტიმალური გადაწყვეტილებების მიღება 

მენეჯმენტის ყველა დონეზე; ამასთან ერთად, გაცნობიერებული აქვთ ბიზნესის სოციალური 

პასუხისმგებლობაც - ისე დაგეგმონ და განახორციელონ სამუშაო პროცესები, რომ შეესაბამებოდეს 

როგორც კომპანიის (ორგანიზაციის), ასევე, საზოგადოების ინტერესებს; შესწევთ უნარი კერძო და 

სახელმწიფო ინტერესები მოაქციონ ჰარმონიულ ურთიერთობათა ჩარჩოში.  

პროგრამის შემმუშავებელმა ჯგუფმა გაითვალისწინა რა შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი ცოდნა-

უნარები, რომელსაც დამსაქმებელი საჭიროებს ბიზნესის მართვის სფეროში კვალიფიციური და 

კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების დაქირავებისას, ეს ცოდნა-უნარები პროგრამაში ცალკეული 

სასწავლო კურსების ფარგლებში დასაუფლებელი კომპეტენციების სახით ასახა.  

წინამდებარე საბაკალავრო პროგრამა ორიენტირებულია მოამზადოს ბიზნესის ადმინისტრირების 

ბაკალავრი, რომელიც აღიჭურვება არა მხოლოდ სათანადო დარგობრივი ცოდნა-უნარებით, არამედ 

ისეთი საკვანძო კომპეტენციებითაც, რომელიც მნიშვნელოვანია კურსდამთავრებულის 

პიროვნული მიღწევებისა და განვითარებისათვის, მისი სოციალური ჩართულობისა და 

დასაქმებისათვის. 

პროგრამის მიზანი 

ბიზნესის ადმინისტრირების საგანმანათლებლო პროგრამაში გამჭოლადაა ასახული შპს ევროპის  

უნივერსიტეტის მისია, ხედვა და ღირებულებები, აგრეთვე ბიზნესისა და ტექნოლოგიების 

ფაკულტეტის ძირითადი მიზნები და ამოცანები.    

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის დანიშნულებაა - უმაღლესი განათლების 

თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სწავლების შეთავაზებით მოამზადოს ბიზნესის 

ადმინისტრირების ბაკალავრის ხარისხის მქონე, ადგილობრივ და საერთაშორისო შრომის ბაზარზე 

არსებული მოთხოვნების შესაბამისი კომპეტენციებით აღჭურვილი კონკურენტუნარიანი, 

სოციალური პასუხისმგებლობის მატარებელი კვალიფიციური სპეციალისტები, რომელნიც 

შეძლებენ სამეწარმეო საქმიანობას, ბიზნეს-პროცესების წარმართვას ან/და მენეჯერული 

ფუნქციების განხორციელებას მენეჯმენტის სხვადასხვა რგოლში. 

საბაკალავრო პროგრამის მიზანია სტუდენტს: 

(1) მისცეს საფუძვლიანი ცოდნა ბიზნესის ძირითად ფუნქციურ მიმართულებებში (ეკონომიკა, 

ფინანსები, აღრიცხვა, მენეჯმენტი, მარკეტინგი), დააუფლოს ბიზნესში არსებული 

პრობლემების გადაჭრისათვის საჭირო ანალიტიკურ ინსტრუმენტებს; შესძინოს სამეწარმეო 

საქმიანობისა და ბიზნესის გაძღოლის უნარ-ჩვევები.  

(2) გაუღრმაოს თეორიული ცოდნა და განუმტკიცოს პრაქტიკული უნარ-ჩვევები ბიზნესის 

ადმინისტრირების რომელიმე კონკრეტულ ფუნქციურ მიმართულებაში (ფინანსები/ 
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მარკეტინგი/მენეჯმენტი); განუვითაროს მენეჯერულ პოზიციაზე წარმატებული 

საქმიანობისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები, მოამზადოს ადგილობრივ ან/და 

საერთაშორისო კომპანიებში მმართველობის სხვადასხვა რგოლში  დასაქმებისა და შესაბამისი  

ფუნქციების ეფექტური შესრულებისათვის.  

(3) განუმტკიცოს ზოგადი კომპეტენციები: ზეპირი და წერითი კომუნიკაციის (ქართულ და 

ინგლისურ ენებზე), პროექტის/მოხსენების მომზადება-წარდგენის, ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების გამოყენების, მონაცემთა მოძიება-დამუშავების, ანალიზის, სინთეზის, მიზეზ-

შედეგობრივი კავშირების გაცნობიერების, პრობლემის იდენტიფიცირების, გადაწყვეტის, 

კრიტიკული აზროვნების, მსჯელობის, შეფასების, დასაბუთების, მცირე მასშტაბიანი 

კვლევების ჩატარების, ჯგუფში მუშაობის, სამუშაოს დაგეგმვა-ორგანიზების და დროის 

მართვის, პასუხისმგებლობის და ორგანიზაციაში ქცევის უნარ-ჩვევები, მოქალაქეობრივი 

კომპეტენციები და ღირებულებები.  

(4) საგანმანათლებლო პროგრამის პრაქტიკული კომპონენტით (საქმიანი/როლური თამაშები, 

ბიზნეს-სიმულაციები, სასწავლო პროექტები; ბიზნესის პრაქტიკუმი; საბაკალავრო პროექტი; 

პროფესიული პრაქტიკა ორგანიზაციაში) შეუწყოს ხელი სტუდენტის მიერ ცალკეული 

სასწავლო კურსის ფარგლებში შეძენილი ცოდნა-უნარების პრაქტიკულ სიტუაციებში 

გამოყენებას და საორგნიზაციო-მმართველობითი, ადმინისტრაციულ-სამეურნეო, 

საინფორმაციო-ანალიტიკური, სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელებისათვის აუცილებელ 

პრაქტიკულ ჩვევათა განმტკიცებას.  

 

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 

ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროს ფართო და საფუძვლიანი ცოდნა, რომლის საფუძველზეც:  

(1) აღწერს ბიზნეს-ორგანიზაციების ეროვნულ და გლობალურ ეკონომიკურ გარემოს, ახსნის და 

აფასებს ეკონომიკასა და ბიზნესში მიმდინარე პროცესებს ეკონომიკის ფუნქციონირების და 

ეკონომიკური აგენტების მიერ გადაწყვეტილებების მიღების თანამედროვე თეორიებისა და 

მოდელების კრიტიკული გააზრების შედეგად; აცნობიერებს ეკონომიკური პოლიტიკის 

კომპლექსურ საკითხებს.   

(2) აანალიზებს და განიხილავს ბიზნესისა და მეწარმეობის განხორციელების თეორიულ, 

მეთოდოლოგიურ და ორგანიზაციულ საფუძვლებს, ბიზნეს-სუბიექტების საქმიანობასთან 

დაკავშირებულ კომპლექსურ საკითხებს; განსაზღვრავს ბიზნეს-სექტორის ადგილს 

ეკონომიკურ სისტემაში, სამეწარმეო საქმიანობის როლს ქვეყნის მდგრადი და უსაფრთხო 

განვითარებისათვის. 
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(3) განსაზღვრავს და აღწერს ბიზნესის ძირითადი ფუნქციონალური სფეროების (ორგანიზაციული 

და სტრატეგიული მენეჯმენტი, ადამიანური რესურსები, საწარმოო ოპერაციები და პროექტები, 

მარკეტინგი და გაყიდვები, ლოგისტიკა, ფინანსური და მმართველობითი აღრიცხვა, 

ბუღალტერია) თეორიულ-მეთოდოლოგიურ საფუძვლებს; ორგანიზაციული ქცევის 

პრინციპებსა და დანერგვის მეთოდებს; ბიზნესის კვლევისა და წარმართვისათვის აუცილებელ 

რაოდენობრივ და სტატისტიკურ მეთოდებს; მსჯელობს ბიზნესის მართვის ფუნქციონალურ 

სფეროებთან დაკავშირებულ კომპლექსურ საკითხებზე.  

(4) აღწერს კომპანიის ფინანსური საქმიანობის დაგეგმვისა და მართვის სფეროს: ფინანსურ 

ინფრასტრუქტურას, ფინანსური სისტემის ფუნქციონირების ძირითად პრინციპებსა და 

მართვის მექანიზმებს; კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის ანალიზის, პროცესების 

ეფექტიანობისა და ფინანსური გადაწყვეტილების შეფასების მეთოდებსა და ინსტრუმენტებს;  

სამოქმედო სტრატეგიის განსაზღვრის ხერხებს; მსჯელობს კომპანიის ფინანსურ 

საქმიანობასთან დაკავშირებულ კომპლექსურ საკითხებზე.  

(5) აღწერს კომპანიის მარკეტინგული საქმიანობის თეორიულ-მეთოდოლოგიურ და 

ორგანიზაციულ საფუძვლებს:  მარკეტინგისა და გაყიდვების მართვის პრინციპებს; ბაზრის 

მარკეტინგული კვლევის დაგეგმვა-ჩატარების მეთოდებს და პროცედურებს; მომხმარებელთა 

ქცევის შესწავლის  და მართვის მეთოდებს; ეფექტური კომუნიკაციის, მოლაპარაკებისა და 

გაყიდვების სტრატეგიებსა და შერჩევის ტექნიკას;  გაიაზრებს მარკეტინგის, ბრენდინგისა და 

გაყიდვების ურთიერთკავშირს; მსჯელობს მარკეტინგის სფეროს კომპლექსურ საკითხებზე.  

(6) განიხილავს ბიზნესისა და მეწარმეობის სამართლებრივი რეგულირების სფეროს: ბიზნეს 

სამართლის აქტუალურ საკითხებს; საგადასახადო სამართლებრივ ურთიერთობათა 

მარეგულირებელ ძირითად პრინციპებს; შრომით ურთიერთობათა სამართლებრივი 

რეგულირების ბერკეტებს; კრიტიკულად გაიაზრებს სამართლის, როგორც ბიზნესის 

განვითარების ინსტრუმენტის მნიშვნელობას და მისი გამოყენების აუცილებლობას. 

უნარი: 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

(7) ბიზნესის სფეროში მიმდინარე ცვლილებათა იდენტიფიცირება, ეკონომიკური პროცესებისა და 

ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგების შეფასება; ეკონომიკური ურთიერთობებისა და 

ეკონომიკური აგენტების ქცევის განმსაზღვრელი ფაქტორების ანალიზი; ეკონომიკის 

განვითარების მოკლევადიანი და გრძელვადიანი პერსპექტივების განსაზღვრა.  

(8) ბიზნეს-გარემოს მიმზიდველობისა და მეწარმე სუბიექტის პოტენციური შესაძლებლობების 

შეფასება, ბიზნესის სახეობის შერჩევა; ბაზრის შესაძლებლობების განსაზღვრა ბიზნესის 

სპეციფიკის გათვალისწინებით; სამეწარმეო საქმიანობის/ბიზნესის ორგანიზებაში 

ეკონომიკური, საფინანსო, სადაზღვევო, მარკეტინგული, ინოვაციური, საწარმოო, საკადრო 

პროცესების ანალიზი;  ბიზნესსაქმიანობის სუსტი და ძლიერი მხარეების გამოვლენა, რისკების 

შეფასება; ფუნქციონალური სტრატეგიების და ცვლილებათა პროექტების შეფასება; კომპანიის 

სტრატეგიული და ფინანსური პორტფელის ანალიზი; კომპანიის მენეჯმენტის განხორციელება 

ფინანსური დოკუმენტების, საბუღალტრო ანგარიშგების მომზადება. ბიზნეს/მეწარმეობის 

საქმიანობის წარმართვა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ნორმების მოთხოვნათა, 
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ეთიკური, სოციალური პასუხისმგებლობის  გათვალისწინებით და ორგანიზაციული ქცევის 

პრინციპების დაცვით. 

პასუხიმგებლობა და ავტონომიურობა 

კურსდამთავრებულს შეუძლია:  

(9) დამოუკიდებელად შეასრულოს სამუშაო მინიმალური ხელმძღვანელობის ან კოლეგიალური 

დახმარების პირობებში წინასწარ შეთანხმებული რეკომენდაციების/ინსტრუქციების 

შესაბამისად; აგოს პასუხი მის მიერ შესრულებულ სამუშაოზე, შეაფასოს შედეგები და დასახოს 

გაუმჯობესების ღონისზძიებები.  დაგეგმოს და განხორციელოს ბიზნესის ადმინისტრირების / 

ბიზნესის ფუნქციონალურ სფეროსთან დაკავშირებული კვლევითი/პრაქტიკული ხასიათის 

პროექტი (ბიზნეს-პროექტი/ბიზნეს-გეგმა/პროგრამა/სხვა) მინიმალური ხელმძღვანელობის 

პირობებში, მმართველობითი საქმიანობის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტების შერწყმის 

საფუძველზე, ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროსთვის დამახასიათებელი სტანდარტული 

მეთოდის, ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიების გამოყენებით. დაინეტერსებული 

მხარეების წინაშე წარადგინოს შესრულებული სამუშაო/პროექტი, დაამყაროს ეფექტური 

კომუნიკაცია (ქართულ და ინგლისურ ენებზე), მონაწილეობა მიიღოს დისკუსიაში და 

არგუმენტირებულად დაასაბუთოს საკუთარი პოზიცია.  

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგები შესაბამისობაშია პროგრამის მიზნებთან (იხ. 

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

 

სწავლების ფორმები 

საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში შეთავაზებული სასწავლო კურსების სწავლების პროცესი 

წარიმართება ინტერაქტიური მეთოდებით.  სასწავლო პროცესში, უპირატესად, გამოიყენება 

სწავლების შემდეგი ფორმები: ლექცია (თეორიული მეცადინეობა), სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, 

პრაქტიკული და ლაბორატორიული მეცადინეობა, სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობა, 

პრაქტიკის გავლა და დაცვა, ასევე, საბაკალავრო პროექტის (ინტეგრირებული პრაქტიკული 

პროექტის) მომზადება და დაცვა.   

ლექცია - პირდაპირი სწავლების პროცესია, რომლის მიზანია სტუდენტს შეასწავლოს კონკრეტული 

თემის მიმართ მეცნიერული მიდგომები, შეთავაზოს პრობლემის გადაწყვეტის სამეცნიერო-

პრაქტიკული გზები. ლექცია იძლევა მთლიან, სისტემატიზირებულ, მტკიცებულებით 

წარმოდგენას ამა თუ იმ პრობლემაზე და უზრუნველყოფს შესასწავლი საგნის ძირითადი 

დებულებების მეცნიერულ და ლოგიკურად თანმიმდევრულ შეცნობას, გადმოცემული მასალის 

შემოქმედებით და აქტიურ აღქმას. ლექცია  ემსახურება სტუდენტის კოგნიტური უნარების 

განვითარებას, ცოდნის აკუმულაციას და სისტემატიზებას. პროგრამით შეთავაზებული სასწავლო 

კურსების სილაბუსებში ყოველი ახალი თემა იწყება ლექციით, პრაქტიკული/ლაბორატორიული 

მეცადინეობა (თუ მეცადინეობის სხვა ფორმა) ახალი მასალის სათანადოდ გააზრებასა და ცოდნის 

განმტკიცებაზეა  ორიენტირებული. ამიტომ სწავლების შემდეგი ეტაპის შედეგები 

მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული ლექციის ხარისხზე. თეორიული მეცადინეობები წარიმართება, 

უპირატესად, სოკრატული, დიდაქტიკური, პრობლემაზე ორიენტირებული და სხვა ინტერაქტიური 
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მეთოდებით. სტუდენტებს სასწავლო მასალა მიეწოდება სისტემატურად და თანმიმდევრულად 

სასწავლო კურსის სილაბუსის გეგმის შესაბამისად. თეორიული ლექციები წარიმართება, 

უპირატესად, საპრეზენტაციო მასალების გამოყენებით. ამასთან, ფაქტები, მაგალითები, სქემები, 

დიაგრამები, გრაფიკები და სხვა თვალსაჩინოებანი ემსახურება ლექციის იდეის ახსნას.  

ლექციაზე მოსმენილი მასალა მთლიანი ცოდნის სისტემად ყალიბდება სტუდენტის 

დამოუკიდებელი მუშაობით, რომლის მიზანია: სტუდენტს აღუძრას წიგნისადმი და სხვა 

საინფორმაციო წყაროებისადმი ინტერესი და საკითხების დამოუკიდებლად შესწავლის სურვილი 

(რაც დამოუკიდებელი აზროვნების, ანალიზისა და დასკვნების გაკეთების სტიმულირების 

საშუალებაა); განუვითაროს პროგრამის ფარგლებში შეთავაზებული სასწავლო კურსების 

სილაბუსებით გასავლელი თემების/ცალკეული საკითხების გარშემო ინფორმაციის 

დამოუკიდებლად (სასწავლო კურსის ხელმძღვანელის ჩართულობის გარეშე) მოძიება-

დამუშავების, დავალების შესრულებისათვის რესურსების განსაზღვრის, საკუთარი აკადემიური 

შესძლებლობის შეფასების და ცოდნის განმტკიცებისათვის სწავლის მეთოდის/სტრატეგიის 

შერჩევის (სწავლის სწავლის) უნარ-ჩვევები.  დამოუკიდებელი მუშაობა - მოიცავს სტუდენტის მიერ 

სასწავლო დისციპლინის ათვისებისათვის დახარჯული სამუშაო დროის რაოდენობას. „დამოუკი-

დებელ საათებში“ მითითებულია დრო, რომელიც შეიძლება დასჭირდეს საშუალო აკადემიური 

მოსწრების სტუდენტს სასწავლო მასალის დამოუკიდებელი მუშაობით  ათვისებისა და დაგეგმილი 

სწავლის შედეგების მიღწევისათვის. 

სამუშაო ჯგუფში მუშაობის  ფორმატში სტუდენტების ინდივიდუალური/ჯგუფური მუშაობა 

წარიმართება სასწავლო კურსების სილაბუსებში კონკრეტული თემატიკის დაუფლების მიზნით 

გაწერილი სასწავლო აქტივობების (ქეისების, პრობლემური სიტუაციების განხილვა; დისკუსიის, 

დებატების, როლური/სიმულაციური თამაშების გამართვა; საშინაო დავალების განხილვა, სხვ.) 

გამოყენებით. სამუშაო ჯგუფში მუშაობის მიზანია ლექციებზე მიღებული ცოდნის გაღრმავება და 

დაკონკრეტება, პრაქტიკული ხასიათის აქტივობების განხორციელებით სტუდენტთა ცოდნის 

განმტკიცება და მისი პრაქტიკაში გამოყენების უნარჩვევათა განვითარება.  

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.  

ლაბორატორიული მეცადინეობა - ყურადღების კონცენტრირება ხდება კონკრეტული სამუშაოს 

უშუალოდ კომპიუტერთან შესრულებაზე და ლექციაზე ახსნილი მასალის სრულფასოვნად 

შესწავლაზე; სავარჯიშოების შესრულებისას სტუდენტმა უნდა გაიაზროს დასმული ამოცანის 

მნიშვნელობა.  

სასწავლო პროგრამის ფარგლებში თეორიისა და პრაქტიკის ინტეგრაციისათვის გამოიყენება 

ბიზნეს-კომპანიაში პრაქტიკის გავლა, კომპანიაში ვიზიტები და ასევე პრაქტიკოსი მენეჯერების 

სასწავლო პროცესში მონაწილეობა.  

პროფესიული პრაქტიკა ემსახურება სტუდენტის მიერ მიღებული ცოდნის გაღრმავებასა და 

განმტკიცებას; ხელს უწყობს ცალკეული სასწავლო კურსის ფარგლებში შეძენილი ცოდნა-უნარების 
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პრაქტიკულ სიტუაციებში გამოყენების, ბიზნესის ადმინისტრირების პროცესში რეალურად 

იდენტიფიცირებული პრობლემ(ებ)ის სასწავლო კურსის ფარგლებში ათვისებული მეთოდების/ 

ინსტრუმენტების  გამოყენების გზით გადაწყვეტის პრაქტიკულ ჩვევათა განვითარებას.  

საბაკალავრო პროექტი - უზრუნველყოფს სტუდენტის მინიმალური კვლევითი უნარების 

განვითარებას, აგრეთვე ცალკეული სასწავლო კურსის ფარგლებში შეძენილი ცოდნა-უნარების 

პრაქტიკულ სიტუაციებში გამოყენებას. საბაკალავრო პროექტი წარმოადგენს საბაკალავრო 

პროგრამის შემაჯამებელ სამუშაოს, სრულდება ინტეგრირებული პრაქტიკული პროექტის სახით, 

რომლის მიზანია - სასწავლო პროგრამის სხვადასხვა კომპონენტის შესწავლით სტუდენტის მიერ 

მიღწეული კომპეტენციების ფარგლებში მიღებული ცოდნის ინტეგრაცია, გაფართოვება და 

გაღრმავება კონკრეტული კომპანიის მაგალითზე არსებული პრაქტიკული პრობლემების 

იდენტიფიცირების, მათი გადაჭრის გზების ჩამოყალიბების და შემდგომი გადაწყვეტის  

მეშვეობით; საორგნიზაციო-მმართველობითი, ადმინისტრაციულ-სამეურნეო, სამეწარმეო 

საქმიანობის განხორციელებისათვის აუცილებელ პრაქტიკულ ჩვევათა განმტკიცება.   

საბაკალავრო პროექტი სრულდება ბიზნესის ადმინისტრირების რომელიმე ფუნქციური 

მიმართულების შესაბამის თემაზე, პროექტის თემის სპეციფიკის გათვალისწინებით შერჩეულ 

ხელმძღვანელთან კონსულტაციის საფუძველზე.  

საბაკალავრო პროექტის მოსამზადებლად დაიშვება სტუდენტი, რომელსაც დაგროვებული აქვს 

ძირითადი სპეციალობის 162 ECTS კრედიტი.    საბაკალავრო პროექტი უნდა შეასრულოს 

სტუდენტმა ინდივიდულაურად და დაიცვას საბაკალავრო პროგრამის VIII სემესტრში.  

საბაკალავრო პროექტის წარმატებით დასრულებისა და დაცვისათვის სტუდენტმა უნდა შეძლოს: 

ბიზნეს პრობლემის კვლევა: იდენტიფიცირება, შეფასება და ანალიზი; პრობლემის გადაჭრის 

ალტერნატიული სტრატეგიების შემუშავება,   მათი შეფასება და ოპტიმალური ვარიანტის შერჩევა; 

შერჩეული სტრატეგიის განხორციელების გეგმის შემუშავება; გეგმის განხორციელებასთან 

დაკავშირებული რისკების შეფასება, სამოქმედო გეგმისა/ღონისძიებების დასახვა ან/და საექსპერტო 

დასკვნის/რეკომენდაციების მომზადება; შესრულებული სამუშაოს პრეზენტაცია, საკუთარი 

პოზიციის არგუმენტირებული დასაბუთება.  

შენიშვნა: საბაკალავრო პროექტი მოზადება-შეფასების პროცესი, პროცედურები და კრიტერიუმები  

დეტალურადაა გაწერილია საბაკალავრო პროექტის სილაბუსში.    

 

სწავლებისა და სწავლის მეთოდები  

სწავლების პროცესის ორგანიზება მიზნად ისახავს ისეთი მეთოდების გამოყენებას, რომელიც 

საბაკალავრო პროგრამის რეალიზაციის შედეგად უზრუნველყოფს ბიზნესის ადმინისტრირების 

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის შესაბამისი ცოდნის, უნარებისა და კომპეტენციების მიღწევას.  

პროგრამის მიზნებიდან გამომდინარე, თითოეული სასწავლო კურსისთვის შერჩეულია შესაბამისი 

სწავლების მეთოდები, შესასწავლი მასალის შინაარსისა და მისაღწევი სწავლის შედეგების 

გათვალისწინებით. სასწავლო კურსის სილაბუსები იძლევა დეტალურ ინფორმაციას 

გამოყენებული სწავლების მეთოდების შესახებ. ზოგადად, სწავლების არსებული მეთოდებიდან 

ძირითადი დატვირთვა მოდის შემდეგ მეთოდებზე: 
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ახსნა-განმარტების მეთოდის გამოყენებით ლექტორი ახალ სალექციო მასალას გადასცემს 

სტუდენტს, აცნობს შესასწავლ თემას, უხსნის და განუმარტავს საკვანძო საკითხებს, დებულებებს 

თუ ტერმინებს. ეს მეთოდი გამოიყენება ვერბალური და დემონსტრირების მეთოდებთან 

კომბინაციაში. კერძოდ, ახალი სალექციო მასალის ვერბალური ახსნა-განმარტება მიმდინარეობს 

შესაბამისი ვიზუალური ეფექტების (სქემის, სურათის, დიაგრამის, ვიდეო-სიუჟეტის) 

დემონსტრირებით. ზოგიერთი სასწავლო კურსის სწავლებისას დემონსტრირება შესაძლოა მარტივ 

სახეს ატარებდეს, როგორიცაა, მაგალითად, მათემატიკური ამოცანის ამოხსნა, მისი საფეხურების 

დაფაზე თვალსაჩინოდ წარმოდგენის სახით. ამ გზით ლექტორი  თვალსაჩინოს ხდის სასწავლო 

მასალის აღქმის სხვადასხვა საფეხურს, აკონკეტებს, თუ რისი შესრულება მოუწევთ სტუდენტებს 

დამოუკიდებლად; ამავე დროს, ეს სტრატეგია ვიზუალურად წარმოაჩენს საკითხის/პრობლემის 

არსს. ვიზუალური ეფექტის წყალობით, მნიშვნელოვნად იზრდება სტუდენტის მიერ მასალის 

აღქმისა და დამახსოვრების ხარისხი. 

წიგნზე (წყაროზე) მუშაობისა და წერითი მუშაობის მეთოდები გამოიყენება სტუდენტის კოგნიტური 

უნარების (ანალიზი, სინთეზი, დედუქცია, ინდუქცია, წაკითხულის გააზრება, წერითი 

კომუნიკაცია), აგრეთვე, დამოუკიდებელი მუშაობის უნარჩვევათა განვითარების ხელშეწყობის 

მიზნით. წიგნზე მუშაობის მეთოდი გამოიყენება უპირატესად სტუდენტის მიერ სილაბუსით 

გათვალისწინებული სავალდებულო და დამატებითი ლიტერატურის დამოუკიდებლად გაცნობის, 

შესაბამისი მასალის შესწავლის, მიცემული საკითების დამუშავებისა და ანალიზისათვის. 

აღნიშნული მეთოდი საჭიროა სხვადასხვა სახის საშინაო დავალების: საპრეზენტაციო 

მოხსენებების, დებატების, დისკუსიების, რეფერატის მოსამზადებლად და ეხრმარება სტუდენტს 

მასალის ათვისებაში, გამოუმუშავებს რელევანტური ლიტერატურის, საინფორმაციო წყაროების, 

საკანონმდებლო და სხვა მასალის დამოუკიდებლად მოძიება-დამუშავებისა და  დასკვნის 

გაკეთების უნარ-ჩვევებს. წერითი მუშაობის მეთოდი გამოიყენება წაკითხული ლიტერატურიდან/ 

საინფორმაციო წყაროდან /აუდიო-ვიზუალური მასალიდან მთავარი ამონარიდის გაკეთებისას, 

თეზისების შედგენის, ქეისის წერილობითი ანალიზისას, ესეს ან რეფერატის  შესრულებისას და 

სხვ.  

ინდუქციის მეთოდის გამოყენებით ლექციის წარმართვისას სტუდენტი ეჩვევა სწავლის პროცესში 

ფაქტების განზოგადებასა და კერძო (კონკრეტული) წანამძღვრებიდან ზოგადი დასკვნების 

გამოტანას. ხოლო, დედუქციის მეთოდით სტუდენტი სწავლობს საერთო ნიშან-თვისებიდან კერძო 

ნიშნების გამოყოფას, საერთო პრინციპების და კანონების გააზრება-ანალიზის საფუძველზე სწორი 

დასკვნების გამოტანასა და კონკრეტული მოვლენის ფაქტობრივი სინამდვილის დადგენას. 

ანალიზის მეთოდის გამოყენება სტუდენტს ეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი მთლიანის, 

შემადგენელ ნაწილებად დაშლაში და უმარტივებს დასმული პრობლების შიგნით არსებული 

ცალკეული საკითხების დეტალურ აღქმას. სინთეზის მეთოდი კი ხელს უწყობს ცალკეული 

საკითხების თავმოყრით მთლიანის შესახებ წარმოდგენის შექმნას და პრობლების, როგორც 

„მთელი“ს დანახვის უნარის განვითარებას. 

შემთხვევის შესწავლა (Case Study) აქტიურად გამოიყენება პროგრამის ფარგლებში შეთავაზებულ 

სხვადასხვა კურსების სწავლებისას და ხელს უწყობს სტუდენტის მიერ შეძენილი თეორიული 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების, პრაქტიკული შემთხვევების ანალიზის, კონკრეტულ სიტუაციაში 

პრობლემის იდენტიფიცირების, არასტუქტურირებული პრობლემების პრევენციის ან/და 
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სწორი/ოპტიმალური გადაწყვეტის გზების მოძიების, კონკრეტულ სიტუაციაში გადაწყვეტილების 

მიღებისა და სამოქმედო გეგმის დასახვის, აგრეთვე, საკუთარი მოსაზრებების დასაბუთების უნარ-

ჩვევების განვითარებას. სწავლების პროცესში, ზეპირი განხილვისათვის, გამოიყენება ბიზნესის 

მართვის სფეროდან შერჩეული საილუსტრაციო სასწავლო ქეისები (რომელთა მიზანია 

კონკრეტული მაგალითების გაცნობა-განხილვისა და გამოცდილების გაზიარების ფონზე, სწორი 

გადაწყვეტილების მიღების ალგორითმის გაცნობა), აგრეთვე ბიზნეს-დილემები ანუ პრობლემის 

ფორმირებაზე ორიენტირებული ქეისები (რომლებშიც აღწერილია სიტუაცია დროის კონკრეტულ 

პერიოდში გამოვლინებადი პრობლემებითურით. ამგვარი ბიზნეს-ქეისის მიზანია - სიტუაციის 

დიაგნოსტირების, პრობლემების იდენტიფიცირებისა და გადაწყვეტილების მიღების უნარჩვევათა 

განვითარება-განმტკიცება). საშინაო დავალების სახით წერილობითი ანალიზისათვის  გამოიყენება 

ვრცელი, არასტრუქტურირებული ქეისი, რომლის დამუშავებაც ინფორმაციის დეტალური 

ანალიზის, პრობლემის იდენტიფიცირების, კრიტიკული გააზრების, მონაცემების დამუშავებისა და 

სისტემატიზების, გადაწყვეტილების მიღების ალტერნატიული გზების მოძიება-განხილვისა და 

სამოქმედო გეგმის დასახვის უნარჩვევათა გამომუშავება-განვითარებას ემსახურება.  

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) გამოიყენება როგორც კომპლექსური, რეალური, 

ბიზნეს-პრობლემების შესწავლა-გადაწყვეტის გზით სტუდენტებისთვის რთული კონცეფციების და 

პრინციპების სწავლების მეთოდი, რომლის დროსაც ახალი ცოდნის გენერირების საწყის ეტაპად 

გამოყენებულია პრობლემა. (პროგრამის ფარგლებში შეთავაზებული სხვადასხვა კურსის 

სწავლებისას PBL-ის მიზნებისათვის გამოიყენება პარადოქსული, არაორდინარული ფაქტები და 

იდეები; კონფლიქტური ან/და წინააღმდეგობრივი სიტუაციები; შეუსაბამობის ან/და 

გაურკვევლობის სიტუაცია; ვარაუდის სიტუაცია; არჩევანის სიტუაცია ან მორალური დილემა). ამ 

მთოდით სწავლება სტუდენტებს აყენებს აქტიური შემმეცნებლის როლში, რადგან სწავლა 

ეყრდნობა ღიად დასმულ პრობლემურ შეკითხვებს, რომელთა გაგება-გადაწყვეტა მათგან 

დამატებით ცოდნის გენერირებას მოითხოვს. PBL ხელს უწყობს კრიტიკული აზროვნების 

უნარების, პრობლემების გადაჭრის და საკომუნიკაციო უნარების განვითარებას; შესაძლებლობას 

იძლევა სტუდენტებმა იმუშაონ ჯგუფებში, მოიპოვონ და შეაფასონ კვლევის მასალები და 

განივითარონ ავტონომიური სწავლის უნარჩვევები.  

საქმიანი (როლური/სიმულაციური) თამაშები -  სხვადასხვა სიტუციებში წინასწარ დადგენილი 

წესებით მმართველობითი გადაწყვეტილების მიღების იმიტაციური მეთოდია, რომელიც   

სტუდენტებისათვის ორგანიზაციულ თუ ბიზნეს-გარემოში სინამდვილესთან მიახლოებულ 

სიტუაციაში ადეკვატური ქცევის ნორმების შეცნობა-განმტკიცებას უწყობს ხელს. სასწავლო 

კურსების ფარგლებში შეთავაზებული ბიზნეს-თამაშები (როლური/ სიმულაციური) მოიცავს 

თამაშის მიზნის, დავალების, პირობების და წესების გაცნობას. სცენარის მიხედვით 

განხორციელებული თამაშის ორგანიზების გზით სტუდენტს საშუალება ეძლევა სხვადასხვა 

პოზიციიდან შეხედოს საკითხს, რაც მას ალტერნატიული თვალსაზრისის ჩამოყალიბებასა და 

ბიზნეს-სიტუაციის შესაბამისი ქცევის ჩვევათა განმტკიცებაში ეხმარება. 

გონებრივი იერიში (Brain storming) - გამოიყენება სასწავლო კურსების უმეტესობაში ცალკეული 

სალექციო თემის ახსნისას და ხელს უწყობს შესასწავლი თემის ფარგლებში კონკრეტული 

საკითხისადმი/პრობლემისადმი შემოქმედებითი მიდგომის განვითარებას, საკითხის/პრობლემის 

შესახებ მაქსიმალურად მეტი, რადიკალურად განსხვავებული აზრის/იდეის გენერირების, 
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შედარებითი ანალიზის, სინთეზის, ლოგიკურად არგუმენტირებული  და დასაბუთებული 

დასკვნის უნარჩვევათა განმტკიცებას.  „ბრეინშტორმინგი“ იწვევს   სტუდენტების   ინტრესის   

გაღვივებას   საკითხისადმი, რაც მათ,  საბოლოო ჯამში, საკითხის მრავალწახნაგოვან აღქმაში, 

სიღრმისეულად გაანალიზებასა და სათანადოდ დამახსოვრებაში ეხმარება.  

დისკუსია/დებატები - პროგრამის სასწავლო კურსებში ერთ–ერთი ყველაზე ფართოდ გამოყენებადი  

მეთოდია, რომელიც მკვეთრად ამაღლებს სწავლების პროცესში სტუდენტთა ჩართულობის 

ხარისხსა და აქტივობას. სასწავლო კურსების სპეციფიკიდან გამომდინარე, სადისკუსიოდ 

შერჩეულია პრობლემური, აქტუალური ან სტუდენტებისათვის საინტერესო თემები/საკითხები 

ბიზნესის (ან მასთან დაკავშირებული ფუნქციონალური თუ მომიჯნავე) სფეროდან. სტუდენტებს 

საშუალება ეძლევათ სადისკუსიო საკითხთან მიმართებით აქტიურად გამოავლინონ შეძენილი 

ცოდნა და ჩაერთონ ჯგუფში მუშაობის პროცესში, წარმოადგინონ მომზადებული პრეზენტაციები, 

დასვან რელევანტური კითხვები, წამოაყენონ კონტრარგუმენტები, არგუმენტირებულად დაიცვან 

საკუთარი მოსაზრებები. დისკუსიის მეთოდის საშუალებით სტუდენტი სწავლობს თავისი აზრის 

წარმოაჩენას  აუდიტორიის წინაშე, არგუმენტაციას, თავისი პოზიციის დასაბუთებას სხვადასხვა 

წყაროზე დაყრდნობით, იძენს სხვისი საწინააღმდეგო მოსაზრების მოსმენისა და პატივისცემის 

უნარს, ეუფლება მოსმენისა და კითხვების დასმის ტექნიკას.  

ჯგუფური მუშაობის ფორმატში მცირე ჯგუფებად დაყოფილ სტუდენტებს სასწავლო კურსის 

სფეციფიკიდან გამომდინარე ეძლევა რაიმე სასწავლო დავალება (ბიზნეს-სიტუაციის ანალიზი; 

გეგმის/სტრატეგიის შეფასება; დოკუმენტის მონახაზის შექმნა; პრობლემის იდენტიფიცირება და 

გადაწყვეტა, სხვ.), რომლის შესასრულებლად 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.  აღნიშნული მეთოდის მეშვეობით სტუდენტი მოტივირებულია ყურადღებით 

მოისმინოს ლექცია და სათანადოდ მოამზადოს მასალა, რათა ეფექტურად ითანამშრომლოს 

გუნდთან. ჯგუფური მუშაობის მეთოდი ხელს უწყობს გუნდში მუშაობის უნარ-ჩვევების 

გამომუშავებას, ეხმარება სტუდენტს საკუთარი აზრის არგუმენტირების, სხვისი აზრის მოსმენის, 

შეზღუდულ დროში სწრაფი ანალიზის უნარის გამომუშავებაში.  

პრეზენტაცია ითვალისწინებს ქმედებაზე ორიენტირებულ სწავლებას, რომლის დროსაც  

სტუდენტები ვალდებული არიან მოიძიონ რელევანტური მასალები წინასწარ მოცემულ 

საკითხებზე და წარმოადგინონ სლაიდ-შოუ. პრეზენტაციები შეუძლიათ წარმოადგინონ როგორც 

ინდივიდუალურად, ისე ჯგუფურად. 

ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს ლექტორისა და სტუდენტის აქტიურ 

ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული 

მასალის პრაქტიკული ინტერპრეტაცია. ზოგიერთ სასწავლო კურსში (მათემატიკა, მიკრო და მაკრო 

ეკონომიკის პრინციპები, ბუღალტერიის სუძვლები; ფინანსური და მმართველობითი აღრიცხვა; 

სხვ.) ამ მეთოდის ფორმატით გამოყენებულია პრაქტიკული სავარჯიშოების/ამოცანების 

შესრულება, რაც ხელს უწყობს სტუდენტის მიერ კონკრეტული ამოცანების გადაწყვეტის 

საშუალებით თეორიული მასალის თანდათანობით შესწავლას, თეორიული მასალის 
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დამოუკიდებლად გამოყენების ჩვევების გამომუშავებას, საბოლოო ჯამში კი, მმართველობით 

გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში რაოდენობრივი მეთოდების გამოყენების უნარ-ჩვევათა 

განმტკიცებას.  

პრაქტიკული მეთოდი – აერთიანებს სწავლების ყველა იმ ფორმას, რომელიც სტუდენტს 

პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს უყალიბებს, აქ სტუდენტი შეძენილი ცოდნის საფუძველზე 

დამოუკიდებლად ასრულებს ამა თუ იმ აქტივობას. 

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. 

კომუნიკაციური მეთოდი (Communicative Language Teaching), როგორც ყველაზე პოპულარული და 

ეფექტური მეთოდი უცხო ენის შესასწავლად გამოიყენება. 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.  

ასევე სილაბუსებით დადგენილია ის აქტივობები, რომელსაც სტუდენტი უნდა ახორციელებდეს 

სწავლების პროცესში, რათა მიღწეულ იქნას პროგრამით დადგენილი სწავლების შედეგები. მაგ., 

რელევანტური მასალის მოძიება (ელექტრონული და ბეჭდური), ლიტერატურის მიმოხილვა, 

წაკითხული მასალის ანალიზი და შეჯამება, პრობლემის განსაზღვრა და გადაჭრა, პრობლემის 

გადაჭრისას ჯგუფური მუშაობა, პრეზენტაციის მომზადება და ჩატარება (ინდივიდუალურად და 

ჯგუფურად), სხვათა სამუშაოს კონსტრუქციული კრიტიკა და სხვ.  

პროგრამის ფარგლებში გამოყენებული სწავლებისა და სწავლის მეთოდები უზრუნველყოფს 

სწავლის შედეგების მიღწევას (იხ. დანართი #3). 

პროგრამაში აღწერილი სწავლის შედეგების მიღწევის შეფასების ცხრილი, სადაც აღწერილია 

თითოეული სწავლის შედეგის შეფასების ინდიკატორები, მითითეულია შეფასების დონეები და 

რუბრიკები, ასევე, განსაზღვრულია შედეგების შეფასების პერიოდულობა წარმოდგენილია 

დანართი #4 -ის სახით.   

საბაკალავრო პროგრამის მოცულობა 

საბაკალავრო პროგრამა აგებულია ECTS  სისტემის საფუძველზე, სტუდენტზეა ორიენტირებუ-

ლი და ემყარება სტუდენტის აკადემიურ დატვირთვას, რომელიც საჭიროა საგანმანათლებლო 

პროგრამის მიზნების მისაღწევად. 

პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს 4 აკადემიურ წელს ანუ 8 სემესტრს და მოიცავს 240 

კრედიტს. 

1 კრედიტი მოიცავს 25 ასტრონომიულ საათს. 
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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. 

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 არაუმეტეს 75 კრედიტისა. 

საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში სტუდენტის დატვირთვა ითვალისწინებს საკონტაქტო და 

დამოუკიდებელ მუშაობას და მოიცავს: ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, 

პრაქტიკულ და ლაბორატორიულ მეცადინეობას, შუალედური და დასკვნითი გამოცდების 

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

საბაკალავრო ნაშრომის მომზადება-დაცვას. 

პროგრამის სტრუქტურა 

ბიზნესის ადმინისტრირების  საბაკალავრო პროგრამა მოიცავს 240 კრედიტს, მათ შორის: 

სავალდებულო კომპონენტი        195 კრედიტი 

საუნივერსიტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსები    24 კრედიტი 

სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები     162 კრედიტი 

საბაკალავრო პროექტი         9 კრედიტი 

არჩევითი კომპონენტი        45 კრედიტი 

სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები     9 კრედიტი 

არჩევითი სასწავლო კურსები / პროგრამის თავისუფალი კრედიტები  36 კრედიტი 

 

შენიშვნა: სპეციალობის სასწავლო კურსების ფარგლებში რიგი სასწავლო კურსები ალტერნატიული 

სახით შეთავაზებულია ინგლისურ ენაზე სტუდენტის სურვილის შესაბამისად. აღნიშნული 

სასწავლო კურსების შესწავლის წინაპირობაა ინგლისური ენის მინიმუმ B2 დონეზე ცოდნა 

(დაშვების სხვა წინაპირობებთან ერთად, ასეთის არსებობის შემთხვევაში).  

პროგრამის დასრულებისთვის სავალდებულოა პროგრამის ფარგლებში ინგლისური ენის B2 დონის 

მიღწევა, ჩაბარება (პროგრამა უზრუნველყოფს ინგლისური ენის B2 დონეზე სწავლებას) ან 

დოკუმენტურად დადასტურება. შესაძლებელია ინგლისური ენის B2 დონეზე ცოდნა 

დადასტურდეს შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდითაც. სტუდენტი თავისუფლდება ინგლისური ენის 

სწავლისგან თუ ის შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდით ან დოკუმენტურად დაადასტურებს 

ინგლისური ენის B2 დონეზე ცოდნას. ამ შემთხვევაში პროგრამაში ინგლისური ენისთვის 

განკუთვნილი კრედიტები სტუდენტს შეუძლია აითვისოს თავისუფალი კრედიტების მსგავსად, 

უნივერსიტეტში მოქმედი შესაბამისი საფეხურის პროგრამების ფარგლებში არსებული სასწავლო 

კურსების გავლით, სასწავლო კურსზე დაშვების წინაპირობის დაცვით. პროგრამის ფარგლებში 

განისაზღვრება სტუდენტის ინგლისური ენის ცოდნის დონე შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდით ან 
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წარმოდგენილი დოკუმენტის საფუძვლეზე და სტუდენტი ინგლისური ენის სწავლას იწყებს 

შესაბამისი დონიდან. სტუდენტი, რომელიც საჭიროებს ინგლისური ენის საწყისი დონიდან 

დაწყებას, აღნიშნულ დონეებს (A1, A2, B1.1 და B1.2 დონეს) სწავლობს პროგრამით 

გათვალისწინებული თავისუფალი კრედიტების ათვისებით. 

სტუდენტს საშუალება აქვს თავად შექმნას საკუთარი პროფილი სპეციალობის სავალდებულო, 

არჩევითი ან თავისუფალი1 სასწავლო კურსების კომბინირებით.  

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 დასკვნითი  გამოცდის 

შედეგების გამოცხადებიდან არა ნაკლებ 5 დღე.  მე–8 კვირას ტარდება შუალედური გამოცდები.   

საბაკალავრო პროგრამით გათვალისწინებული  სასწავლო კურსები მიმართულია პროგრამაში 

დასახული მიზნების მიღწევაზე და სწავლის შედეგად მისაღები კვალიფიკაციის შესაბამისი 

კომპეტენციების ჩამოყალიბებაზე. მისაღწევი კომპეტენციების ფორმირების ლოგიკური თანმიმ-

დევრობა განსაზღვრავს საბაკალავრო პროგრამის შინაარსს, სტრუქტურას 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). 

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) ხუთ 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 

                                                             
1 სტუდენტს შეუძლია თავისუფალი სასწავლო კურსები აირჩიოს უნივერსიტეტში მოქმედი, შესაბამისი საფეხურის 

საგანმანათლებლო პროგრამებიდან დაშვების პირობების გათვალისწინებით.  
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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. 

სტუდენტს უარყოფითი შეფასების (FX) მიღების შემთხვევაში  დამატებით გამოცდაზე გასვლის 

უფლება აქვს იმავე სემესტრში. დასკვნით და შესაბამის დამატებით გამოცდას შორის შუალედი 

უნდა იყოს შედეგების გამოცხადებიდან არა ნაკლებ 5 დღე. 

დამატებით გამოცდაზე სტუდენტი დაიშვება იმ შემთხვევაშიც თუ მან გადალახა საბოლოო 

დადებითი შეფასების მინიმალური ზღვარი (51 ქულა), მაგრამ ვერ გადალახა დასკვნითი გამოცდის 

მინიმალური ბარიერი. 

დასკვნით გამოცდაზე სტუდენტი დაიშვება შუალედური შეფასების მინიმალური ზღვარის 

გადალახვის შემთხვევაში. შუალედური შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია 30%.  

კრედიტის მინიჭება შესაძლებელია თუ სტუდენტის მიერ მიღებული შედეგი აკმაყოფილებს 

პირობებს: 

ა) გადალახა დასკვნითი გამოცდის მინიმალური ბარიერი (დასკვნითი გამოცდის მინიმალური 

ბარიერია 50%); 

ბ) მოაგროვა საბოლოო შეფასების მაქსიმალური 100 ქულიდან მინიმუმ 51 ქულა. 

სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება შეადგენს 100 ქულას, რომელიც მოიცავს შუალედურ და 

დასკვნით შეფასებებს.   

დასკვნითი გამოცდის ხვედრითი წილი განისაზღვრება თითოეული სასწავლო კურსისთვის 

განმახორციელებელი პერსონალის აკადემიური თავისუფლების ფარგლებში, მაგრამ არაუმეტეს 

საერთო შეფასების 40 %-ისა (პრაქტიკისა და საბაკალავრო ნაშრომის შემთხვევაში შესაძლებელია 

ქულათა განსხვავებული განაწილება). 

შუალედური შეფასება დაყოფილია კომპონენტებად. შუალედური შეფასების სავალდებულო 

კომპონენტია შუალედური გამოცდა, რომელიც ტარდება მე-8 კვირაში. შუალედური გამოცდის 

მაქსიმალური შეფასებაა 20 ქულა (პრაქტიკისა და საბაკალავრო პროექტის შუალედური 

შეფასებისათვის დასაშვებია განსხვავებული შეფასების ქულების დადგენა). კონკრეტული 

სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე, შესაძლებელია შუალედური შეფასების ელემენტში 

შემავალი კომპონენტების დაზუსტება. კომპონენტების შინაარსსა და ხვედრით წილს განსაზღვრავს 

სასწავლო კურსის განმახორციელებელი ლექტორი შესაბამის სილაბუსში.  

სასწავლო კურსების შეფასების სისტემა: 

სასწავლო კურსების შეფასების მიზანია, ობიექტური და გამჭვირვალე, სასწავლო კურსის 

სწავლების მიზნებზე და მის სპეციფიკაზე ორიენტირებული კრიტერიუმების გამოყენებით, 

დაადასტუროს თითოეული სტუდენტის მიერ შესაბამისი სასწავლო კურსის სწავლის შედეგების 

მიღწევა.  
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სტუდენტის მიერ სასწავლო პროგრამის ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების გაზომვისა და 

ათვისებული ცოდნის ობიექტურად და სრულფასოვნად შეფასებისათვის გამოიყენება როგორც 

განმავითარებელი, ისე განმსაზღვრელი შეფასების ფორმები. განმავითარებელი შეფასების 

გამოყენების მიზანია - სტუდენტის განვითარების ხელშეწყობა და სწავლის ხარისხის 

გაუმჯობესება, ხოლო საგანია - სწავლის პროცესი. განმსაზღვრელი შეფასების გამოყენების კი 

მიზანია - სწავლის ხარისხის გაკონტროლება; სტუდენტის მიღწევის დონის დადგენა სასწავლო 

კურსის სილაბუს(ებ)ით განსაზღვრულ მიზნებთან მიმართებაში, აკადემიური მოსწრების დონის 

განსაზღვრა. ხოლო, შეფასების საგანია - სწავლის შედეგი - ცოდნა-უნარები და მათი პრაქტიკაში 

გამოყენება.  

სტუდენტის განმსაზღვრელი შეფასება ხდება მრავალკომპონენტიანი სისტემით და ითვალისწინებს 

ორ შემადგენელ ელემენტს - შუალედურ (მიმდინარე) შეფასებას და დასკვნითი გამოცდის 

შეფასებებს. თითოეულ ელემენტს აქვს თავისი პროცენტული წილი შეფასების საერთო სისტემაში; 

საბოლოო შეფასება წარმოადგენს შუალედური შეფასების და დასკვნითი გამოცდის შეფასების ჯამს. 

შუალედური შეფასების ელემენტი დაყოფილია კომპონენტებად (სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, 

პრაქტიკული მეცადინეობა, შუალედური გამოცდა, პრეზენტაცია და ა.შ.), რომლებსაც აქვთ თავისი 

პროცენტული წილი ამ ელემენტის ფარგლებში. კონკრეტული სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან 

გამომდინარე, ხდება შუალედური შეფასების ელემენტში შემავალი კომპონენტების დაზუსტება, 

სტუდენტის მიერ შეფასების თითოეული კომპონენტისათვის განსახორციელებლი აქტივობებისა 

და შეფასების წესის დადგენა შესაბამისი სასწავლო კურსის წამყვანი ლექტორის მიერ. შეფასების 

კომპონენტები და მათი ხვედრითი წილი ასახულია ყოველი სასწავლო კურსის სილაბუსში. ინფორ-

მაცია შეფასების სისტემისა და კომპონენტების შესახებ ხელმისაწვდომია სტუდეტნებისათვის. 

შუალედური შეფასებების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის ხვედრითი წილი შეადგენს ჯამური 

შეფასების  30 %-ს,   ხოლო  დასკვნითი გამოცდის მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის ხვედრითი 

წილი კი – დასკვნითი შეფასების  50 %–ს. 

სტუდენტის მიერ სასწავლო პროგრამის ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების გაზომვისა და 

ათვისებული ცოდნის ობიექტურად და სრულფასოვნად შეფასებისათვის გამოიყენება როგორც 

განმავითარებელი, ისე შემაჯამებელი შეფასების ფორმები და ისეთი მრავალფეროვანი მეთოდები, 

როგორიცაა: საშინაო დავალება, პრაქტიკული სავარჯიშო/ამოცანა, ქვიზი, ტესტი, სემინარი, ზეპირი 

და წერითი გამოკითხვა, პრეზენტაცია, რეფერატი, შემთხვევის ანალიზი (წერითი; ზეპირი) და სხვა. 

საბაკალავრო პროექტის შეფასება 

საბაკალავრო პროექტის შეფასება ხდება სტუდენტის მიერ კონსულტაციების პერიოდში 

აქტივობითა და შესრულებული საბაკალავრო პროექტის წარმოდგენა-დაცვით. საბაკალავრო 

პროექტის ფარგლებში შესრულებული სამუშაო შეფასება ხდება 100-ქულიანი სისტემით 

კანონმდებლობით დადგენილი სტუდენტთა მიღწევათა შეფასების წესის შესაბამისად. დადებითი 

შეფასების მინიმალური ზღვარია 51 ქულა. კომისიის წინაშე წარმოდგენილი ნაშრომის 

პრეზენტაცია ფასდება მაქსიმუმ 30 ქულით. შუალედური შეფასების ხვედრითი წილია მაქსიმუმ 70 

ქულა.   
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საბაკალავრო პროექტის შეფასების პროცესი, პროცედურები და კრიტერიუმები გაწერილია 

სასწავლო კურსის სილაბუსში.   

დასაქმების სფერო 

ბიზნესის ადმინისტიტრების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულის დასაქმების შესაძლო 

სფეროა სახელმწიფო, საზოგადოებრივ ან/და კერძო და სექტორში სხვადასხვა პროფილის 

ორგანიზაციები (საჯარო ორგანიზაციები, საწარმოო და ბიზნეს სტრუქტურები,  უცხოურ-

ქართული ერთობლივი საწარმოები). პროგრამის ფარგლებში შეძენილი დარგობრივი და ზოგადი  

კომპეტენციების საფუძველზე, კურსდამთავრებულს შეუძლია: დაიკავოს სპეციალისტის ან/და 

სხვადასხვა რგოლის მენეჯერის პოზიცია; პრაქტიკულად განახორციელოს მენეჯმენტის, 

მარკეტინგის ან/და ფინანსების მიმართულებით ძირითადი პროფესიული ფუნქციები 

(საორგნიზაციო-მმართველობითი, ადმინისტრაციულ-სამეურნეო,  საინფორმაციო-ანალიტიკური) 

როგორც დამოუკიდებლად, ასევე ჯგუფში მუშაობის დროს. კურსდამთავრებული ასევე შეძლებს  

ჩაერთოს სამეწარმეო საქმიანობაში და   თავად გაუძღვეს სხვადასხვა ინდუსტრიაში მიკრო და 

მცირე ბიზნესს.  

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

”ბიზნესის ადმინისტრირების” საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს სწავლის გაგრძელება 

შეუძლია უმაღლესი აკადემიური განათლების მეორე საფეხურზე – მაგისტრატურაში 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

საბაკალავრო პროგრამის განხორციელების მატერიალური რესურსი 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის განსახორციელებლად და პროგრამით 

გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მისაღწევად უნივერსიტეტს გააჩნია შესაბამისი 

მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა: აუცილებელი სასწავლო აუდიტორიები, ბიბლიოთეკის წიგნადი 

ფონდი, აკადემიური პერსონალის სამუშაო სივრცე, საინფორმაციო–საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიები. უნივერსიტეტში უზრუნველყოფილია საერთაშორისო ელექტრონულ 

საბიბლიოთეკო ქსელში ჩართულობა. უნივერსიტეტის შენობა აღჭურვილია პროგრამის 

განხორციელებისთვის საჭირო შესაბამისი ინვენტარით. 

ხელშეკრულებებისა და მემორანდუმების საფუძველზე, საწარმოო პრაქტიკას სტუდენტები გადიან  

შემდეგ ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებში: 

1. შპს „ახალი ქართული კაპიტალი“ 

2. შპს „ჯიჯი ტასქი“ 

3. ა(ა)იპ „ოიკოს თბილისი“ 

4. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „ემ-ბი-სი“ 

5. ა(ა)იპ „კავკასიის საერთაშორისო არბიტრაჟი“  

6. შპს „ბიზნესის განვითარების ჯგუფი“ 

7. სს „ხალიკ ბანკი საქართველო“ 

8. სს „ბაზისბანკი“ 
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9. შპს „საბ პარტნერშიპი“. 

10. ააიპ „ბუღალტერთა კლუბი ფორუმი“; 

11. საქართველოს ეროვნული ბანკი; 

12. შპს ინტერაუდიტი; 

13. მრავალპროფილიანი ტურისტული კომპანია “აღმოაჩინე საქართველო“; 

14.  ბიზნესლიდერთა ფედერაცია “ქალები მომავლისთვის“. 

უნივერსიტეტის პარტნიორ ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებში საწარმოო პრაქტიკაზე 

სტუდენტთა განაწილებას უზრუნველყოფს ბიზნესის და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი. სტუდენტი 

უფლებამოსილია გაიაროს პრაქტიკა ადმინისტრაციულ, ფინანსურ ან ტურისტული კომპანიის 

მენეჯმენტის რგოლში. 

საბაკალავრო პროგრამის განხორციელების ადამიანური რესურსი 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის განსახორციელება უზრუნველყოფილია 

მაღალკვალიფიციური პერსონალით (იხ. დანართი #6). საგანმანათლებლო პროგრამით 

გათვალისწინებულ სასწავლო კურსებს უძღვება უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი, 

სათანადო გამოცდილებისა და კომპეტენციის მქონე მოწვეული პერსონალი.  

 

შენიშვნა: ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის დანართები წარმოადგენს 

პროგრამის განუყოფელ ნაწილს. 

 

 

 

ბიზნესის ადმინისტრირების 

საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი (მ.შ.):                

დოქტ. ეკატერინე ნაცვლიშვილი 

                         


