
 

 

 

Apply SDSU - წინასწარი რეგისტრაციის პროგრამა  
www.Georgia.sdsu.edu 

 

როგორ ჩავაბარო სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში? 

Apply SDSU გახლავთ ელექტრონული განაცხადის ფორმა, რომელიც საშუალებას აძლევს 

ქართველ აბიტურიენტებს, დარეგისტრირდნენ სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

საბაკალავრო პროგრამებზე საქართველოში და მიიღონ პირობითი ჩარიცხვისა და ფინანსური 

დახმარების შანსი ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარებამდე.  

სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი - საქართველო გთავაზობთ შემდეგ საბაკალავრო 

პროგრამებს: 

 სამოქალაქო ინჟინერია (ახალი) 

 სამშენებლო ინჟინერია (ახალი) 

 კომპიუტერული ინჟინერია 

 ელექტრული ინჟინერია 

 ქიმია/ბიოქიმია 

(დამატებითი ინფორმაცია SDSU-ს საბაკალავრო პროგრამების შესახებ მოცემულია 

ვებგვერდზე: www.georgia.sdsu.edu).  

როგორ დავრეგისტრირდე?  

დარეგისტრირება შესაძლებელია ელექტრონული განაცხადის ფორმის შევსებით ვებგვერდზე: 

http://georgia.sdsu.edu/ge/sdsu-application-page/  

რა არის „პირობითი ჩარიცხვა“? 

აშშ-ის უნივერსიტეტების უმრავლესობა აბიტურიენტებს სთავაზობს პირობითი ჩარიცხვის 

პროგრამას. უნივერსიტეტი ჩარიცხვის შესახებ გადაწყვეტილებას ადრიანად უდასტურებს 

აბიტურიენტებს, რომლებიც შესაბამის აკადემიურ კვალიფიკაციას ფლობენ. 

განაცხადის შეტანა სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში ქართველ აბიტურიენტებს 12 

სექტემბრიდან შეუძლიათ. სტუდენტები შეირჩევიან აკადემიური კვალიფიკაციის მიხედვით, 

რასაც განაპირობებს მათი მე-10 და მე-11 კლასების ნიშნების და აკადემიური მიღწევების 

შეფასება სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ ამერიკაში.  

 

http://www.georgia.sdsu.edu/
http://www.georgia.sdsu.edu/
http://georgia.sdsu.edu/ge/sdsu-application-page/


როდის დავრეგისტრირდე?  

ინტერნეტრეგისტრაცია იწყება 12 სექტემბერს. განაცხადის ფორმა უნდა დასრულდეს და 

ჩაბარდეს 2017 წლის 16 იანვრამდე. ამ პერიოდში შეგიძლიათ დაესწროთ Apply SDSU-ს 

მოსამზადებელ სემინარებს, სადაც დაგეხმარებიან აპლიკაციის შევსებაში (სემინარზე 

დასარეგისტრირებლად იხილეთ: Georgia.sdsu.edu). 

 

სტუდენტები, რომლებიც აკმაყოფილებენ აკადემიურ მოთხოვნებს, მიიღებენ პირობითი 

ჩარიცხვის დამადასტურებელ წერილს სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტისგან 2017 

წლის 31 იანვრამდე. 

 

 

ფინანსური დახმარება  

სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი სთავაზობს 100%-მდე დაფინანსებას სტუდენტებს, 

რომლებიც Apply SDSU-ს ადრეული რეგისტრაციის ფარგლებში შეავსებენ ფინანსური 

დახმარების ფორმას (გაითვალისწინეთ, რომ ფინანსური დახმარების ფორმა Apply SDSU-ს 

სარეგისტრაციო პროცესის ნაწილია). 

სტუდენტებს ასევე შეუძლიათ მიიღონ 2250 ლარამდე სახელმწიფო გრანტი, ეროვნული 

გამოცდების წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში. 

როდის გავიგებ ფინანსური დახმარების შესახებ პასუხს?  

ფინანსური დახმარების შესახებ გადაწყვეტილება გამოცხადდება 6 მარტამდე (ერთიანი 

ეროვნული გამოცდებისთვის რეგისტრაციამდე). 

 

ფინანსური დახმარების შესაძლებლობები 2016-2017 აკადემიური წლისთვის 

 
 

SDSU საქართველოს 

საბაკალავრო პროგრამები 

  

სწავლის 

წლიური  

გადასახადი 

 

სახელმწიფო 

გრანტი ეროვნული 

გამოცდების 

შედეგად 

($ 900-მ დე ) 

 

დამატებითი ფინანსური 

დახმარება უნივერსიტეტისგან 

 

 $1000 | 50% | $6500 |100% 

 

 

სამოქალაქო ინჟინერია 

 

სამშენებლო ინჟინერია  

 

კომპიუტერული 

მეცნიერებები 

$7500 $6600 $5600 $2850 $100 $0 

თქვენი გადასახდელი თანხა წელიწადში*: 



 

კომპიუტერული ინჟინერია 

ელექტრული ინჟინერია  

ქიმია / ბიოქიმია 

*სახელმწიფო გრანტი ჩათვლილია 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია 

მის.: კოსტავას #5, მე-3 სართული, თბილისი, საქართველო 

ტელ.: +995 32 2311 611 

ელფოსტა: Georgiainfo@mail.sdsu.edu 

Facebook-გვერდი: https://www.facebook.com/SDSU.Georgia 

mailto:Georgiainfo@mail.sdsu.edu
https://www.facebook.com/SDSU.Georgia

