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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი  
 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი დაფუძნდა 2006 წელს განსხვავებული და ხანგრძლივი 

ისტორიის მქონე 6 ინსტიტუტის გაერთიანების შედეგად. ამჟამად ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი ერთ-ერთი წამყვანი კვლევითი და საგანმანათლებლო დაწესებულებაა 

საქართველოში.  

 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი წარმოადგენს სტუდენტთა და პროფესორთა კავშირს - 

მრავალფუნქციურ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებას, რომელშიც სტუდენტების, 

პროფესორების, მასწავლებლებისა და მკვლევრების თანამშრომლობით იქმნება აკადემიური და 

პროფესიული განათლებისა და კვლევის ერთიანი სივრცე.  
 

ერთიანი სივრცე ემყარება სამ პრინციპს: 

• აკადემიურ თავისუფლებას; 

• სინდისის თავისუფლებას; 

• არჩევანის თავისუფლებას. 

 

უნივერსიტეტი აერთიანებს 1 სკოლასა და 3 ფაკულტეტს: 

 ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტს;  

 სამართლის სკოლას; 

 მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტს;  

 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი.   

 

უნივერსიტეტში მოქმედებს 30-მდე კვლევითი ინსტიტუტი და ცენტრი. სწავლების და კვლევის 

მიზნებისთვის უნივერსიტეტი იყენებს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში განლაგებულ სასწავლო 

და სამეცნიერო ბაზებს.   

 
საკონტაქტო ინფორმაცია:  

ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5      

თბილისი 0162,  

საქართველო                              

 

ტელ: (+995 32) 222 00 09 

ფაქსი: (+995 32) 223 10 26 

ელ.ფოსტა: info@iliauni.edu.ge 

ვებგვრედი: www.iliauni.edu.ge  

 

 

 

 

 

 

mailto:info@iliauni.edu.ge
http://www.iliauni.edu.ge/
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

ბიზნესის სკოლა 

საბაკალავრო პროგრამები 
 

საბაკალავრო პროგრამის დასახელება:  

ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი, საბანკო და საფინანსო საქმე, ტურიზმი) (ძირითადი სპეციალობები) 

 
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  

 ბიზნესის ადმინსიტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტში / Bachelor of Business Administration in 

Management 

 ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ფინანსებში / Bachelor of Business Administration in Finance 

 ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში / Bachelor of Business Administration in Tourism 

 

პროგრამის მოცულობა კრედიტებში:  

8  სემესტრი, 240 კრედიტი:  

- ზოგადი მოდული - 60 კრედიტი  

- ძირითადი სპეციალობა - 120 კრედიტი 

- დამატებითი სპეციალობა (Minor) /თავისუფალი კრედიტები - 60 კრედიტი 

 

პროგრამის მიზანი: 

პროგრამის მიზანია პროფესიონალის მომზადება, რომელიც შეძლებს თანამედროვე ცოდნისა და სამეწარმეო 

მიდგომების გამოყენებით მიიღოს მონაწილეობა მმართველობით საქმიანობაში მენეჯმენტის, საბანკო და 

საფინანსო საქმის ან ტურიზმის დარგში და აღჭურვილი იქნება ბიზნესის საქმიანობისთვის საჭირო 

ინსტრუმენტების ეფექტური გამოყენების უნარებით. 

ასევე, პროგრამა ორიენტირებულია სტუდენტს განუვითაროს ბიზნესის ადმინისტრირებასა და 

მეწარმეობასთან დაკავშირებული საქმიანობის დაგეგმვის, ორგანიზებისა და განხორცილებისათვის საჭირო 

პრაქტიკული უნარ-ჩვევები.  

პროგრამის ფარგლებში სტუდენტს უვითარდება ისეთი ტრანსფერული უნარები, როგორიცაა: მონაცემების 

შეგროვების, დამუშავების, ვალიდური და რელევანტური დასკვნების გაკეთების, არგუმენტაციის, 

კრიტიკული ანალიზის, რაოდენობრივი მსჯელობის, ეფექტური ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის 

უნარები. 

 

სწავლის შედეგები:  

 
მიმართულება - მენეჯმენტი 
ცოდნა და გაცნობიერება 

კურსდამთავრებულმა იცის:  
 ბიზნესის არსი, ძირითადი კონცეფციები, ბიზნესის როლი და მნიშვნელობა ეკონომიკაში; 

 ბიზნესის მართვის დონეები, მართვის პროცესის საფეხურები და ორგანიზაციული სტრუქტურა; 

 მენეჯმენტის ზოგადი ფუნქციები, ძირითადი პრინციპები და ინსტრუმენტები; მარკეტინგული 

სტრატეგიის შემუშავებისა და დაგეგმვის ძირითადი პრინციპები და ინსტრუმენტები; 

 მიკროეკონომიკური ანალიზის მნიშვნელობა ბიზნესის სფეროში გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში;  

 ეროვნული ეკონომიკის ფუნქციონირების საფუძვლები;  კავშირი მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებს 

შორის მოკლევადიანი და გრძელვადიანი პერსპექტივით;  

 ოპერაციული მენეჯმენტის ზოგადი თეორიები და თანამედროვე ტენდენციები; 

 სტრატეგული მენეჯმენტის არსი, ძირითადი  კონცეპტები და ინსტრუმენტები; 



 

3 
 
 

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

 ფინანსების დაგეგმვის, ორგანიზაციისა და საფინანსო კონტროლის ძირითადი პრინციპები და 

ბიუჯეტირების მეთოდები; 

 მმართველობითი აღრიცხვის ძირითადი პრინციპები და ფინანსური რესურსების მართვის მეთოდები;  

 მეწარმეობის არსი, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების როლი მეწარმეობაში; მეწარმეობის ძირითადი 

მახასიათებლები და თანმხლები პროცესები; 

 ორგანიზაციული ქცევის ბაზისური პრინციპები და რეფრეიმინგის ინოვაციური მიდგომები 

მენეჯმენტში; 

 ადამიანური რესურსების მართვის ძირითადი საკითხები, თეორიები და მოდელები.  

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 
 ბიზნეს საქმიანობისთვის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის შერჩევა; 

 კონკურენტულ ბაზარზე, მონოპოლისტური კონკურენციის, მონოპოლიისა და ოლიგოპოლიის დროს 

ფირმების ქცევის განსხვავება;  

 მიკროეკონომიკის  გამოყენება ფირმებისა და ინდივიდების გადაწყვეტილების ანალიზის პროცესში; 

 მენეჯერული გადაწყვეტილებების მიღების მიზნით და სტატისტიკური მეთოდების გამოყენებით 

საჭირო მონაცემების შეგროვება, დამუშავება და შედეგების ინტერპრეტირება; 

 კომპანიის მარკეტინგული ხედვის განსაზღვრა და ეფექტური მარკეტინგული სტრატეგიის 

შემუშავება; 

 ორგანიზაციის მისიისა და მიზნების გათვალისწინებით, ორგანიზაციული გარემოს შეფასება,  

ეფექტური სტრუქტურისა და სამუშაო გეგმის  განსაზღვრა; 

 ოპერაციული ინსტრუმენტების გამოყენებით მომსახურებისა და საწარმოო ორგანიზაციაში 

ოპერაციული პროცესების ანალიზი და ორგანიზება; 

 კომპანიის ფინანსური ანგარიშგების ანალიზი და ფულადი ნაკადების შეფასება; 

 ფინანსური აღრიცხვის ძირითადი მეთოდების და ინსტრუმენტების გამოყენება, ფინანსური 

ანგარიშგების წარმოება; 

 ბაზრის ანალიზის საფუძველზე სამეწარმეო პროცესების განსაზღვრა და დაგეგმვა; 

 ადამიანური რესურსების მართვის პროცესების შეფასება და  განვითარების ეფექტური სტრატეგიის 

განსაზღვრა; 

 

მიმართულება - საბანკო და საფინანსო საქმე 
ცოდნა და გაცნობიერება 

კურსდამთავრებულმა იცის: 
 ბიზნესის არსი, ძირითადი კონცეფციები, ბიზნესის როლი და მნიშვნელობა ეკონომიკაში; 

 ბიზნესის მართვის დონეები, მართვის პროცესის საფეხურები და ორგანიზაციული სტრუქტურა; 

 მენეჯმენტის ზოგადი ფუნქციები, ძირითადი პრინციპები და ინსტრუმენტები; მარკეტინგული 

სტრატეგიის შემუშავებისა და დაგეგმვის ძირითადი პრინციპები და ინსტრუმენტები; 

 მიკროეკონომიკური ანალიზის მნიშვნელობა ბიზნესის სფეროში გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში;  

 ეროვნული ეკონომიკის ფუნქციონირების საფუძვლები;  კავშირი მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებს 

შორის მოკლევადიანი და გრძელვადიანი პერსპექტივით;  

 ოპერაციული მენეჯმენტის ზოგადი თეორიები და თანამედროვე ტენდენციები; 

 სტრატეგული მენეჯმენტის არსი, ძირითადი  კონცეპტები და ინსტრუმენტები; 

 ფინანსების დაგეგმვის, ორგანიზაციისა და საფინანსო კონტროლის ძირითადი პრინციპები და 

ბიუჯეტირების მეთოდები; 

 მმართველობითი აღრიცხვის ძირითადი პრინციპები და ფინანსური რესურსების მართვის მეთოდები;  

 სხვადასხვა ფინანსური ინსტიტუტების საქმიანობის ძირითადი ასპექტები, თავისებურებანი და 

საფინანსო სექტორის თანამედროვე ტენდენციები.    
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

 ინვესტიციების შეფასების ტრადიციული მეთოდები და რისკ-ფაქტორების გათვალისწინების გზები; 

 ცენტრალური და კომერციული ბანკების საქმიანობის  ძირითადი აპექტები და სხვადასხვა 

ოპერაციათა არსი; 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 
 ბიზნეს საქმიანობისთვის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის შერჩევა; 

 კონკურენტულ ბაზარზე, მონოპოლისტური კონკურენციის, მონოპოლიისა და ოლიგოპოლიის დროს 

ფირმების ქცევის განსხვავება;  

 მიკროეკონომიკის  გამოყენება ფირმებისა და ინდივიდების გადაწყვეტილების ანალიზის პროცესში; 

 მენეჯერული გადაწყვეტილებების მიღების მიზნით და სტატისტიკური მეთოდების გამოყენებით 

საჭირო მონაცემების შეგროვება, დამუშავება და შედეგების ინტერპრეტირება; 

 კომპანიის მარკეტინგული ხედვის განსაზღვრა და ეფექტური მარკეტინგული სტრატეგიის 

შემუშავება; 

 ოპერაციული ინსტრუმენტების გამოყენებით მომსახურებისა და საწარმოო ორგანიზაციაში 

ოპერაციული პროცესების ანალიზი და ორგანიზება; 

 კომპანიის ფინანსური ანგარიშგების ანალიზი და ფულადი ნაკადების შეფასება; 

 ფინანსური აღრიცხვის ძირითადი მეთოდების და ინსტრუმენტების გამოყენება, ფინანსური 

ანგარიშგების წარმოება;   

 საბანკო სისტემის მნიშვნელობის შეფასება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პროცესში; 

 ფინანსური ინსტრუმენტების შეფასება და მათთან დაკავშირებული რისკების გაანალიზება;  

 ინვესტიციის შეფასების მეთოდის შერჩევა ინვესტიციის რისკებისა და სარგებლის გათვალისწინებით; 

 კომერციული ბანკისთვის დამახასიათებელ ოპერაციათა მსვლელობის გაანალიზება და შეფასება; 

 საბანკო რისკების იდენტიფიცირება და კომერციული ბანკის პორტფელის ანალიზი.  

 

მიმართულება - ტურიზმი 
ცოდნა და გაცნობიერება 

კურსდამთავრებულმა იცის: 
 ბიზნესის არსი, ძირითადი კონცეფციები, ბიზნესის როლი და მნიშვნელობა ეკონომიკაში; 

 ბიზნესის მართვის დონეები, მართვის პროცესის საფეხურები და ორგანიზაციული სტრუქტურა; 

 მენეჯმენტის ზოგადი ფუნქციები, ძირითადი პრინციპები და ინსტრუმენტები; მარკეტინგული 

სტრატეგიის შემუშავებისა და დაგეგმვის ძირითადი პრინციპები და ინსტრუმენტები; 

 მიკროეკონომიკური ანალიზის მნიშვნელობა ბიზნესის სფეროში გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში;  

 ეროვნული ეკონომიკის ფუნქციონირების საფუძვლები;  კავშირი მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებს 

შორის მოკლევადიანი და გრძელვადიანი პერსპექტივით;  

 ოპერაციული მენეჯმენტის ზოგადი თეორიები და თანამედროვე ტენდენციები; 

 სტრატეგული მენეჯმენტის არსი, ძირითადი  კონცეპტები და ინსტრუმენტები; 

 მეწარმეობის არსი, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების როლი მეწარმეობაში; მეწარმეობის ძირითადი 

მახასიათებლები და თანმხლები პროცესები; 

 ტურიზმის მენეჯმენტის სფეროს ძირითადი თეორიები და კონცეფციები, თანამედროვე მიდგომები 

და პრაქტიკული ასპექტები; 

 ტურისტული ბიზნესის სტრუქტურა, საოპერაციო სპეციფიკა და მართვის პრინციპები; 

 ტურიზმის ინდუსტრიის, მასში შემავალი სექტორებისა და პროდუქტების თეორიული საფუძვლები 

და განვითრების შესაძლებლობები; 

 ტურისტული რესურსების ძირითადი მახასიათებლები და განვითარების პოტენციალი; 

 ტურისტული პროდუქტის განვითარების კონცეფტუალური საფუძვლები და პროცედურები; 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 
 ბიზნეს საქმიანობისთვის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის შერჩევა; 

 კონკურენტულ ბაზარზე, მონოპოლისტური კონკურენციის, მონოპოლიისა და ოლიგოპოლიის დროს 

ფირმების ქცევის განსხვავება;  

 მიკროეკონომიკის  გამოყენება ფირმებისა და ინდივიდების გადაწყვეტილების ანალიზის პროცესში; 

 მენეჯერული გადაწყვეტილებების მიღების მიზნით და სტატისტიკური მეთოდების გამოყენებით 

საჭირო მონაცემების შეგროვება, დამუშავება და შედეგების ინტერპრეტირება; 

 კომპანიის მარკეტინგული ხედვის განსაზღვრა და ეფექტური მარკეტინგული სტრატეგიის 

შემუშავება; 

 ოპერაციული ინსტრუმენტების გამოყენებით მომსახურებისა და საწარმოო ორგანიზაციაში 

ოპერაციული პროცესების ანალიზი და ორგანიზება; 

 ფინანსური აღრიცხვის ძირითადი მეთოდების და ინსტრუმენტების გამოყენება;  

 ბაზრის ანალიზის საფუძველზე სამეწარმეო პროცესების განსაზღვრა და დაგეგმვა; 

 ტურისტულ-რეკრეაციული პოტენციალის ანალიზი ქვეყნის/რეგიონის/კონკრეტული ლოკაციის 

გათვალისწინებით; 

 ტურისტული პროდუქტების განვითარების შესაძლებლობების განსაზღვრა/შეფასება და შესაბამისი 

მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავება; 

 ტურიზმის ინდუსტრიაში შემავალი სექტორებისა და პროდუქტების მართვის პრინციპების 

ანალიზი/შეფასება;  

 კონკრეტული ტურისტული მიმართულების განვითარების საჭიროების იდენტიფიცირება და სწორი 

სტრატეგიის შემუშავება; 

 

დასკვნის გაკეთების უნარი 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 
 მენეჯმენტის, საბანკო და საფინანსო საქმის ან ტურიზმის სფეროში ბიზნესის ადმინისტრირების 

კონკრეტულ პრობლემასთან დაკავშირებული მონაცემების შეგროვება და აღწერა/ანალიზი;  

 მონაცემთა დამუშავების პროცესში სათანადო მეთოდების გამოყენება, შედეგების საფუძველზე 

ლოგიკური, არგუმენტირებული დასკვნებისა და რეკომენდაციების  ჩამოყალიბება;   

 პრობლემის სწორად იდენტიფიცირება, გადაჭრის ალტერნატიული გზების განსაზღვრა და მიღებული 

გადაწყვეტილებების ლოგიკურად დასაბუთება. 

 

კომუნიკაციის უნარი 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 
 შესაბამის სფეროებში საკითხების, პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური 

წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის ვერბალურად ან/და წერილობით  გადაცემა 

როგორც სპეციალისტების, ისე  არასპეციალისტებისათვის;  

 სფეროში არსებული სხვადასხვა მიზნებისთვის კომუნიკაციისას  თანამედროვე მეთოდებისა და 

უახლესი ტექნოლოგიების გამოყენება; კომუნიკაცია ინგლისურ და ქართულ ენაზე;  

 ჯგუფში ეფექტური მუშაობა, გუნდის წევრებთან სწორი და შედეგზე ორიენტირებული კომუნიკაცია. 

 

სწავლის უნარი 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 
 საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება/თვითრეფლექსია და 

ამ გზით შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა;  
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

 უკუკავშირის/კრიტიკის მიღება და მისი გამოყენება საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად 

და მრავალმხრივად შესაფასებლად და გასაუმჯობესებლად; 
 

ღირებულებები 

კურსდამთავრებულს:  
 გათვითცნობიერებული აქვს ბიზნესის ადმინისტრირების დარგის ღირებულებები და სოციალური 

პასუხისმგებლობა; 

 დაუფლებულია ბიზნესის წარმოების სამართლიან ხერხებს, იზიარებს ბიზნესში ქცევის ეთიკურ 

ნორმებსა და მორალურ პრინციპებს.  

 შეუძლია აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვა. 
 

სასწავლო კომპონენტის შეფასება მიმდინარეობს 100 ქულიანი სისტემით: 

(A) 91-100 ფრიადი 

(B) 81-90 ძალიან კარგი 

(C) 71-80 კარგი 

(D) 61-70 დამაკმაყოფილებელი  

(E) 51-60 საკმარისი  

(FX) 41-50 ვერ ჩააბარა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა 

დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება; 

(F) 0-40 ჩაიჭრა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი 

ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

 

 
საკონტაქტო პირები: 

 

პროგრამის ხელმძღვანელები:  

გიორგი პაპავა  giorgi.papava@iliauni.edu.ge 

ირაკლი კაჭარავა  i.katcharava@iset.ge 

 

კოორდინატორი: 

ანა ქინქლაძე  ana.kinkladze@iliauni.edu.ge 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:giorgi.papava@iliauni.edu.ge
mailto:i.katcharava@iset.ge
mailto:ana.kinkladze@iliauni.edu.ge
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

 

საბაკალავრო პროგრამის დასახელება:  

კულტურის მენეჯმენტი (ძირითადი სპეციალობა) 

 
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  

მენეჯმენტის ბაკალავრი / Bachelor in Management 

 

პროგრამის მოცულობა კრედიტებში:  

8  სემესტრი, 240 კრედიტი:  

- ზოგადი მოდული - 60 კრედიტი  

- ძირითადი სპეციალობა - 120 კრედიტი 

- დამატებითი სპეციალობა (Minor) /თავისუფალი კრედიტები - 60 კრედიტი 

 

პროგრამის მიზანი:  

პროგრამის მიზანია, მოამზადოს კულტურის მენეჯმენტის სპეციალისტი, რომელიც შეძლებს კულტურის 

სფეროში, პროექტების/ორგანიზაციების ფარგლებში, ეფექტურ მმართველობით საქმინობას დარგში 

არსებული თანამედროვე ცოდნისა და სამეწარმეო მიდგომების გამოყენებით. პროგრამა, აგრეთვე, 

ორიენტირებულია ისეთი ტრასნფერული უნარების განვითარებაზე, როგორიც არის რაოდენობრივი 

მსჯელობა, აკადემიური მუშაობა, ინგლისურ და ქართულ ენაზე ეფექტური კომუნიკაცია და თანამედროვე 

ტექნოლოგიების გამოყენება. 

 

 
სწავლის შედეგები:  

 

ცოდნა და გაცნობიერება 

პროგრამის კურსდამთავრებულმა:  
 იცის მოთხოვნისა და მიწოდების კანონები, საბაზრო წონასწორობის ცვლილებები და მათი შესაძლო 

შედეგები; წარმოების დანახარჯების არსი და კლასიფიკაცია; 

 იცის  მენეჯმენტის (სტრატეგიული, ორგანიზაციული) ძირითადი პრინციპები და მათი გამოყენების 

მექანიზმები კულტურის სხვადასხვა სფეროებში; 

 იცის კულტურის სფეროში არსებული ძირითადი ცნებები და კონცეფციები;  

 იცის კულტურის და ცივილიზაციების განვითარების ისტორიის ძირითადი ეტაპები და მათი როლი 

გლობალურ კულტურულ სამყაროში; 

 იცის კულტურის მენეჯმენტის ძირითადი პრინციპები, კულტურის პოლიტიკისა და საბიუჯეტო 

დაგეგმარების მიდგომები; 

 გათვითცნობიერებული აქვს მარკეტინგის, ბრენდინგის, ინტეგრირებული კომუნიკაციების მთავარი 

პრინციპები და ძირითადი მიდგომები კულტურის სფეროში; 

 იცის კულტურის ლანდშაფტის ინფრასტრუქტურა, მისი როლი და სპეციფიკა;  

 გათვითცნობიერებული აქვს კულტურის სფეროში თანხების მოზიდვის, შესაბამისი პროფილის 

ორგანიზაციებთან ურთიერთობის და ბიზნეს სექტორთან თანამშრომლობის მიდგომები და 

ძირითადი პრინციპები;  

 იცის კულტურის სფეროში საგადასახადო სისტემის, შესყიდვების და კულტურის სფეროში მოქმედი 

საკანონმდებლო დებულებები და რეგულაციები. 

 იცის თუ როგორ ფუნქციონირებენ კულტურის ორგანიზაციები, რა ძირითად პრინციპებს და 

მიდგომებს იყენებენ ისინი.  
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

პროგრამის კურსდამთავრებულს:  
 შეუძლია კულტურული პროექტების დაგეგმვა, განხორციელება და მართვა ხელმღვანელობის 

პირობებში; 

 შეუძლია მიკროეკონომიკური მოდელებისა და გრაფიკების ანალიზი; 

 განვითარებული აქვს სამეწარმეო უნარები, რომელიც მნიშვნელოვანია კულტურის სფეროში 

რესურსების გენერირებისთვის და მართვისთვის;   

 შეუძლია გამოიყენოს სამეწარმეო უნარები კულტურის სფეროში პროექტების, როგორც ბიზნეს 

შესაძლებლობების შექმნისთვის; 

 კულტურის მენეჯმენტის სფეროში შეუძლია შეისწავლოს პრობლემა და მისი კონტექსტი წინასწარ 

განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად;  

 შეუძლია ადამიანური რესურსების მართვის ძირითადი პრინციპების პრაქტიკაში გამოყენება;  

 კულტურის სფეროში პროექტის განხორციელებისას, შეუძლია მმართველობითი გადაწყვეტილების 

მიღება, მარკეტინგისა და საზოგადორებრივი ურთიერთობების პრინციპების გამოყენება. 

 

დასკვნის გაკეთების უნარი 

პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია: 
 კულტურის პოლიტიკის მოდელების ანალიზის საფუძველზე რაციონალური და არგუმენტირებული 

დასკვნების ჩამოყალიბება; 

 კულტურის სფეროში ეფექტურ მართვასთან დაკავშირებული პრობლემების გადაჭრის 

ალტერნატიული გზების განსაზღვრა და მიღებული გადაწყვეტილებების დასაბუთება. 

 

კომუნიკაციის უნარი 

პროგრამის კურსდამთავრებულს: 
 შეუძლია კულტურის სფეროში ბიზნეს იდეებთან/პროექტებთან დაკავშირებული ინფორმაციის 

ეფექტური კომუნიკაცია თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით როგორც სპეციალისტებისთვის, 

ასევე არასპეციალისტებისთვის;  

 შეუძლია წარმოადგინოს კულტურის მენეჯმენტის სფეროში დეტალური ანგარიში პროექტის შესახებ 

წერილობით და ზეპირად;  

 აქვს უნარი კულტურული პროდუქტი სათანადოდ მოამზადოს და წარადგინოს საზოგადოების 

მრავალფეროვან აუდიტორიასთან; 

 შეუძლია კომინიკაცია ქართულ და ინგლისურ  ენებზე  

 

სწავლის უნარი 

პროგრამის კურსდამთავრებულს: 
 შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის კომპლექსური შეფასება და შემდგომი სწავლის საჭიროებების 

განსაზღვრა; 

 აქვს საკუთარი და სხვა ადამიანების უნიკალური რესურსის და როლის ანალიზის უნარი. 

 

ღირებულებები 

პროგრამის კურსდამთავრებულს: 
 შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს ლიბერალური ღირებულებების ჩამოყალიბებაში კულტურის 

სფეროში ინოვაციური იდეების და მათი განხორცილების გზით; 

 გათვითცნობიერებული აქვს კულტურული ღირებულებების მნიშვნელობა კულტურის სფეროში 

ახალი იდეების და პროექტების განხორიცელებისთვის;  

 შეუძლია პლაგიატის თავიდან აცილება, სხვათა ნაშრომების ციტირებისა და რეფერირების წესების 

დაცვით. 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

 

სასწავლო კომპონენტის შეფასება მიმდინარეობს 100 ქულიანი სისტემით: 

(A) 91-100 ფრიადი 

(B) 81-90 ძალიან კარგი 

(C) 71-80 კარგი 

(D) 61-70 დამაკმაყოფილებელი  

(E) 51-60 საკმარისი  

(FX) 41-50 ვერ ჩააბარა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა 

დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება; 

(F) 0-40 ჩაიჭრა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი 

ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

 

 
საკონტაქტო პირები: 

 

პროგრამის ხელმძღვანელი:  

ნატალია შელეგია natalia.shelegia@iliauni.edu.ge 

 

კოორდინატორი: 

სოფიო გაბისონია sopio_gabisonia@iliauni.edu.ge 

 

 

 

 
  

mailto:natalia.shelegia@iliauni.edu.ge
mailto:sopio_gabisonia@iliauni.edu.ge
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

Program:  

Business Administration (Tourism, Management) (Major) 

 

Academic Degree:  

 Bachelor of Business Administration in Management  

 Bachelor of Business Administration in Tourism 

 

Length of the Program:  

8  semestres, 240 credits:  

 General Module – 60 credits  

 Major – 120 credits 

 Minor – 60 credits 

 

The Aim of the Program:  

The programme prepares a professional who will be able to perform in one of the business administration areas 

(management, tourism) using modern knowledge and entrepreneurial approaches. Moreover, the programme is aimed 

to equip students with tools needed in the business context.   

Program is oriented on forming a personality that has skills of independent and efficient decision-making, learning and 

usage of knowledge in changing circumstances. Graduate will be equipped with transferable competences such as: 

argumentation, critical/analytical thinking, quantitative reasoning, and effective oral and written communication skills. 

 

Learning Outcomes: 

 

Concentration - Management  

Knowledge and Understanding  

Graduates know: 
 main theories and concepts, modern management approaches and practical aspects of the science of 

management, in particular general management;  

 fundamental principles of strategic and operational management, marketing, entrepreneurship, human 

resources management, finance and investment, and other functional business spheres; 

 functions of  financial institutions and their essential principles; 

 a concept of a process management accounting approach, including expense accounting, cost calculation, 

financial planning, and financial control; 

 

Knowledge Application  

Graduates are able to: 
 identify under supervision a management type business problem; apply relevant methods and tools for its 

assessment and analysis;  develop efficient recommendations for its solution;  

 identify new entrepreneurial opportunities, turn  an  idea into a specific business plan and develop a business 

model to implement it; 

 analyse and organise operations in an organisation; 

 explain the reasons of individual and group behavior and identify what motivates people; 

 conduct statistical and econometric analysis with the application of relevant instruments;  

 plan and do market research under minimal supervision; break customers into segments, select target customers 

and define general strategy of company positioning;  

 do financial accounting in compliance with international financial accounting standards; provide basic financial 

analysis.  
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

Concentration - Tourism  

 Knowledge and Understanding   

Graduates know: 
 main theories and concepts, modern approaches and practical aspects of the science of management, in particular 

tourism management;  

 fundamental principles of management, marketing, finance  and entreprenurship; 

 hospitality operating systems; hotel types and reservation systems; 

 conceptual foundations of and procedures in tourism product development. 

 

Knowledge Application 

Graduates are able to: 
 analyse tourism flows and processes at a global scale; 

 assess economic issues associated with tourism on micro and macro levels; 

 analyse tourist and recreational potential of  a country/region/location and make a business plan/develop a 

strategy based on it; 

 identify a problem in tourism under supervision; apply  relevant methods and tools for its assessment and 

analysis, identify  risks, and make efficient recommendations for its solution; 

 develop and evaluate tourism projects and products; 

 carry out statistical and econometric analysis with the application of relevant instruments;  

 plan and do market research under minimal supervision; break customers into segments, select target customers 

and define general strategy of company positioning;  

 develop a tourism product based on the existing resources (cultural, natural, human, etc.); define a marketing 

process relevant to the tourism product; package and position the product. 

 

Making Conclusions 

Graduates are able to:  
 collect and describe/analyse data pertaining to a problem within a business adminsration context; apply 

appropriate methods for data analysis and draw logical, well-grounded conclusions based on the results;  

 identify alternative, evidence- (or data-) based ways to solve a problem. 

 

Communication Skill 

Graduates can: 
 prepare a detailed written report covering issues, problems and their solutions in management and tourism,  and 

then deliver the information in Georgian and English both to specialists and non-specialists; 

 communicate information orally and/or in a written form in Georgian and English;  

 use modern methods of business communication for various business administration purposes. 

 

Learning Skill: 

Graduates are able to:  
 assess consistently and comprehensively their learning process in the fields of management, tourism and identify 

needs for further development of professional knowledge and skills. 

 

Values  

Graduates are able to:  
 appreciate values shared in business environment; 

 practise business integrity and ethics in business activities.   
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

Assessment System:  

Assessment is based on a 100-point scale. Points in the assessment system are distributed in the following way:  

(A)  91 - 100  Excellent 

(B)   81 - 90   Very good 

(C)  71 - 80    Good 

(D)  61 - 70    Satisfactory  

(E)   51 - 60    Sufficient  

(FX) 41 - 50   Unsatisfactory, a student needs more efforts to pass an examination and is given an extra chance to pass 

an additional examination through independent work 

(F)   0 - 40     Failure, student’s effort is not sufficient and s/he has to retake a course. 

 

 

Contact Persons:  

 

The Head of the program: 

Giorgi Papava giorgi.papava@iliauni.edu.ge 

 

For more information, please contact:  international@iliauni.edu.ge 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

mailto:giorgi.papava@iliauni.edu.ge
mailto:international@iliauni.edu.ge
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

სამაგისტრო პროგრამები 

 
სამაგისტრო პროგრამის დასახელება:  

ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი, საბანკო და საფინანსო საქმე, ტურიზმის მენეჯმენტი) 
 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  

 ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი მენეჯმენტში - MBA in Management 

 ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი საბანკო საქმეში -  MBA in Banking 

 ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი ტურიზმში - MBA in Tourism 

 
პროგრამის მოცულობა კრედიტებში: 4 სემესტრი/120 კრედიტი 

 
პროგრამის მიზანი: სამაგისტრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს თანამედროვე ბიზნეს-გარემოზე, მის 

ცვალებად და მზარდ მოთხოვნებზე ორიენტირებული  პროფესიონალი, რომელიც მენეჯმენტის, საბანკო და 

საფინანსო საქმის ან  ტურიზმის მენეჯმენტის სფეროში  ღრმა და სისტემური თეორიული, ემპირიული და 

პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე:   

 იმოქმედებს,   როგორც   სანდო   და   დამოუკიდებელი   ექსპერტი   კომპანიის/ორგანიზაციის 

სტრატეგიის ჩამოყალიბის, მისი შეფასებისა და განვითარების პროცესში; 

 კვლევისა  და  გადაწყვეტილების  მიღების  ინსტრუმენტების  გამოყენებით,  დამოუკიდებლად 

მოახდენს პრობლემების იდენტიფიცირებას და მათ ეფექტურად გადაჭრას; 

 პროფესიულ   და   აკადემიურ   სფეროში   შეძლებს   მონაცემებზე   დაყრდნობით   მიღებული 

გადაწყვეტილებების და შედეგების დასაბუთებას/დაცვას. 

 
სწავლის შედეგი: 

 

მიმართულება: მენეჯმენტი 

ცოდნა და გაცნობიერება 

კურსდამთავრებულმა იცის: 
 თანამედროვე მენეჯმენტის განმაპირობებელი ფაქტორები (საზოგადოებრივი პროცესები, 

ბიზნეს- გარემო, ორგანიზაციული გარემო), მართვის პროცესის სტრუქტურა, ორგანიზაციული 

ქცევის გამოწვევები და შესაძლებლობები; 

 ბიზნეს ორგანიზაციის განვითარების  ეტაპები და ცვალებად კონკურენტულ გარემოში 

კომპანიის წარმატებისათვის საჭირო სტრატეგიული მართვის მექანიზმები; 

 სამომხმარებლო ბაზრების ანალიზისა და შესაბამისი მომსახურების/პროდუქტის შემუშავების 

თანამედროვე მეთოდები და ინსტრუმენტები; 

 მენეჯერული გადაწყვეტილების მიღებისათვის საჭირო ეკონომიკური თეორიები, მოდელები და 

საბაზრო სტრუქტურის ანალიზისა და შეფასებისათვის საჭირო ინსტრუმენტები; 

 კომპანიის ფინანსური ანალიზისა და შეფასებისათვის საჭირო მეთოდები და ინსტრუმენტები; 

ფინანსური ანგარიშგების კომპონენტები, ელემენტები და მათი მომზადების მეთოდები; 

 სტატისტიკური მონაცემების, მათ შორის ეკონომიკური და ბიზნეს მონაცემების დამუშავების  და 

რაოდენობრივი კვლევების ჩატარების მეთოდები და ინსტრუმენტები; 

 მენეჯმენტის სფეროში კომპლექსური პრობლემების იდენტიფიცირებისთვის თანამედროვე 

კვლევის მეთოდები და მიდგომები; კვლევითი  პროექტის დაგეგმვისა და განხორციელების 

ეტაპები; 

 კომპანიაში მიმდინარე ოპერაციათა დაგეგმვის, მართვის და კონტროლის პროცედურები და 

ინსტრუმენტები; 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

 ადამიანური რესურსების მართვის ოპტიმალური სტრუქტურის შექმნისათვის საჭირო 

პროცესები და ინსტრუმენტები;  

 ინდივიდუალური  ქცევის  საფუძვლები,  პიროვნული თვისებებისა  და  ფასეულობების,  

აგრეთვე, გუნდურობის მნიშვნელობა.  

 
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  

კურსდამთავრებულს შეუძლია:   
 ცვალებად ბიზნეს სიტუაციებში კომპანიის ორგანიზაციის გრძელვადიანი სტრატეგიის დაგეგმვა; 

 ადამიანური რესურსების როლის შეფასება შრომის პროდუქტიულობის ამაღლებისა და 

საწარმოს კონკურენტუნარიანობის განმტკიცებაში;  

 ფინანსური ანგარიშების წარმოება; ფინანსური და საინვესტიციო გადაწყვეტილების მისაღებად 

საჭირო ფინანსური უწყისების ანალიზი; 

 შესაბამისი ტექნოლოგიის/მეთოდის გამოყენებით მარკეტინგული კვლევის ჩატარება და 

კომპანიისთვის მარკეტინგული სტრატეგიის განსაზღვრა;  

 თანამედროვე ბიზნეს–სტრატეგიების აგება; ბიზნეს-გეგმების შედგენა და განხორციელებისათვის 

საჭირო პროცედურებისა და საჭიროებების განსაზღვრა;  

 ორგანიზაციის ოპერაციული მართვის, ორგანიზაციის რესურსების ოპტიმიზაციისა და დროში  

ეფექტური განაწილების სტრატეგიული გეგმის შემუშავება; საწარმოო პროცესის და საწარმოო 

სიმძლავრეების დაგეგმვა; 

 მენეჯმენტის სფეროში პრობლემის ინდენტიფიცირება და შესაბამისი პრაქტიკული კვლევის 

დამოუკიდებლად დაგეგმვა და განხორციელება; კვლევის შედეგების საფუძველზე მენეჯმენტის 

სფეროში პრობლემის გადაწყვეტისთვის ეფექტური ალტერნატივების და/ან რეკომენდაციების 

განსაზღვრა; 

 თანამედროვე ეკონომიკური თეორიებისა და მოდელების გამოყენებით ბაზრის ფუნქციონირების 

ანალიზი და აღნიშნულის  საფუძველზე მენეჯერული გადაწყვეტილების მიღებისთვს ეფექტური 

რეკომენდაციების განსაზღვრა; 

 სტატისტიკური მონაცემების, მათ შორის ეკონომიკური და ბიზნეს მონაცემების დამუშავება, 

რაოდენობრივი კვლევების ჩატარება და შედეგების ანალიზი და ინტერპრეტირება; 

 ინდივიდუალური და ჯგუფური ქცევის თავისებურებების გათვალისწინებით ორგანიზაციული 

პროცესების მართვის სტრატეგიის დაგეგმვა.  

 

 

მიმართულება: საბანკო და საბანკო საქმე 

ცოდნა და გაცნობიერება 

კურსდამთავრებულმა იცის: 
 თანამედროვე მენეჯმენტის განმაპირობებელი ფაქტორები (საზოგადოებრივი პროცესები, 

ბიზნეს- გარემო, ორგანიზაციული გარემო), მართვის პროცესის სტრუქტურა; 

 ბიზნეს ორგანიზაციის განვითარების  ეტაპები და ცვალებად კონკურენტულ გარემოში 

კომპანიის წარმატებისათვის საჭირო სტრატეგიული მართვის მექანიზმები; 

 სამომხმარებლო ბაზრების ანალიზისა და შესაბამისი მომსახურების/პროდუქტის შემუშავების 

თანამედროვე მეთოდები და ინსტრუმენტები; 

 ფინანსური ანგარიშგების კომპონენტები, ელემენტები და მათი მომზადების მეთოდები; კომპანიის 

ფინანსური ანალიზისა და შეფასებისათვის საჭირო მეთოდები და ინსტრუმენტები;  

 სტატისტიკური მონაცემების, მათ შორის ეკონომიკური და ბიზნეს მონაცემების დამუშავების  და 

რაოდენობრივი კვლევების ჩატარების მეთოდები და ინსტრუმენტები; 

 საბანკო და საფინანსო სფეროში კომპლექსური პრობლემების იდენტიფიცირებისთვის თანამედროვე 

კვლევის მეთოდები და მიდგომები; კვლევითი პროექტის დაგეგმვისა და განხორციელების ეტაპები; 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

 ფასიანი ქაღალდების და ლიზინგური ოპერაციები; პირდაპირი და პორტფელური ინვესტიციების 

შეფასების მექანიზმები.  

 ფინანსური, საბაზრო და საკრედიტო რისკების მართვის სტრატეგიები  და ბანკების რეგულაციების 

მახასისიათებლები და მეთოდები;  

 ბანკების საკასო, სადეპოზიტო და სავალუტო ოპერაციების სტრუქტურა; ანგარიშსწორების 

ფორმები და სისტემები; საბანკო მომსახურების ფორმები და სისტემები;  

 დაფინანსების ალტერნატიული წყაროები, ფინანსური დერივატივები, ფინანსური ისნტრუმენტები; 

 ქვეყნის მაკროეკონომიკური გარემოს შეფასებისთვის საჭირო ინდიკატორები. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 
 საინვესტიციო და საფინანსო ინსტრუმენტების (აქციები, ობლიგაციები, ფიუჩერსები, 

ოფციონები და ა.შ) მართვის სტრატეგიის შეფასება;  

 კვლევის თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით საბანკო სექტორში და ფულად–საკრედიტო 

პოლიტიკაში მიმდინარე პრობლემების დამოუკიდებლად იდენტიფიცირება და  გადაჭრის გზების 

მონახვა; 

 ცვალებად ბიზნეს სიტუაციებში  ორგანიზაციის გრძელვადიანი სტრატეგიის დაგეგმვა; 

 ფინანსური ანგარიშების წარმოება; ფინანსური და საინვესტიციო გადაწყვეტილების მისაღებად 

საჭირო ფინანსური უწყისების ანალიზი; 

 შესაბამისი ტექნოლოგიის/მეთოდის გამოყენებით მარკეტინგული კვლევის ჩატარება და 

კომპანიისთვის მარკეტინგული სტრატეგიის განსაზღვრა;  

 თანამედროვე ბიზნეს–სტრატეგიების აგება; ბიზნეს-გეგმების შედგენა და განხორციელებისათვის 

საჭირო პროცედურებისა საჭიროებების განსაზღვრა; 

 საბანკო და საფინანსო სფეროში პრობლემის ინდენტიფიცირება და შესაბამისი პრაქტიკული კვლევის 

დამოუკიდებლად დაგეგმვა და განხორციელება; კვლევის შედეგების საფუძველზე საბანკო და 

საფინანსო სფეროში პრობლემის გადაწყვეტისთვის ეფექტური ალტერნატივების და/ან 

რეკომენდაციების განსაზღვრა; 

 ბანკის ბალანსის და სხვა საფინანსო ანგარიშგების ფორმების ანალიზი; 

 პირველადი ფინანსური ანალიზი, ფინანსური ანგარიშგების ფორმების მომზადება და 

ორგანიზაციის ფინანსური მდგომარეობის შეფასება; კომპანიის ლიკვიდურობისა და 

გადახდისუნარიანობის ანალიზი; 

 კომერციული ბანკის სარესურსო პოტენციალის შეფასება; 

 მსესხებელის კრედიტუნარიანობის განსაზღვრა და საბანკო კრედიტის შეფასება; 

 ბანკებში ეკონომიკური და ფინანსური რისკის გაანგარიშება;  

 რისკებზე ზემოქმედების მექანიზმების შემუშავება; 

 კომერციული ბანკების ლიკვიდობისა და გადახდისუნარიანობის დადგენა; 

 ბანკების საკრედიტო პორტფელის გაანალიზება, რისკებისა და შემოსავლისუნარიონობის 

განსაზღვრა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის დასახვა; 

 მაკრო დონეზე ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის  და ინფლაციური გარემოს ანალიზი და შეფასება; 

 

მიმართულება: ტურიზმი 

ცოდნა და გაცნობიერება  

კურსდამთავრებულმა იცის: 
 თანამედროვე მენეჯმენტის განმაპირობებელი ფაქტორები (საზოგადოებრივი პროცესები, 

ბიზნეს- გარემო, ორგანიზაციული გარემო), მართვის პროცესის სტრუქტურა; 

 ბიზნეს ორგანიზაციის განვითარების  ეტაპები და ცვალებად კონკურენტულ გარემოში 

კომპანიის წარმატებისათვის საჭირო სტრატეგიული მართვის მექანიზმები; 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

 სამომხმარებლო ბაზრების ანალიზისა და შესაბამისი მომსახურების/პროდუქტის შემუშავების 

თანამედროვე მეთოდები და ინსტრუმენტები; 

 მენეჯერული გადაწყვეტილების მიღებისათვის საჭირო ეკონომიკური თეორიები, მოდელები და 

საბაზრო სტრუქტურის ანალიზისა და შეფასებისათვის საჭირო ინსტრუმენტები; 

 კომპანიის ფინანსური ანალიზისა და შეფასებისათვის საჭირო მეთოდები და ინსტრუმენტები; 

ფინანსური ანგარიშგების კომპონენტები, ელემენტები და მათი მომზადების მეთოდები; 

 სტატისტიკური მონაცემების, მათ შორის ეკონომიკური და ბიზნეს მონაცემების დამუშავების  და 

რაოდენობრივი კვლევების ჩატარების მეთოდები და ინსტრუმენტები; 

 ტურიზმის მენეჯმენტის სფეროში კომპლექსური პრობლემების იდენტიფიცირებისთვის 

თანამედროვე კვლევის მეთოდები და მიდგომები; კვლევითი  პროექტის დაგეგმვისა და 

განხორციელების ეტაპები; 

 ადამიანური რესურსების მართვის ოპტიმალური სტრუქტურის შექმნისათვის საჭირო 

პროცესები და ინსტრუმენტები;  

 მდგრადი ტურიზმის განვითარების სტრატეგიული მიმართულებები; 

 ტურიზმის პოლიტიკის დაგეგმვისა და იმპლემენტაციის პროცესი; 

 დესტინაციის მენეჯმენტისა და მარკეტინგის სტრატეგიული მიმართულებები, მოდელები და მათი 

დაგეგმვის ეტაპები; 

 ციფრული ტექნოლოგიებისა და პლატფორმის დანიშნულება და ინსტრუმენტები ტურიზმში; 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 
 ცვალებად ბიზნეს სიტუაციებში კომპანიის ორგანიზაციის გრძელვადიანი სტრატეგიის დაგეგმვა; 

 ადამიანური რესურსების როლის შეფასება შრომის პროდუქტიულობის ამაღლებისა და 

საწარმოს კონკურენტუნარიანობის განმტკიცებაში;  

 ფინანსური ანგარიშების წარმოება; ფინანსური და საინვესტიციო გადაწყვეტილების მისაღებად 

საჭირო ფინანსური უწყისების ანალიზი; 

 შესაბამისი ტექნოლოგიის/მეთოდის გამოყენებით მარკეტინგული კვლევის ჩატარება და 

კომპანიისთვის მარკეტინგული სტრატეგიის განსაზღვრა;  

 თანამედროვე ბიზნეს–სტრატეგიების აგება; ბიზნეს-გეგმების შედგენა და განხორციელებისათვის 

საჭირო პროცედურებისა და საჭიროებების განსაზღვრა;  

 ტურიზმის მენეჯმენტის სფეროში პრობლემის ინდენტიფიცირება და შესაბამისი პრაქტიკული 

კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა და განხორციელება; კვლევის შედეგების საფუძველზე 

პრობლემის გადაწყვეტისთვის ეფექტური ალტერნატივების და/ან რეკომენდაციების განსაზღვრა; 

 სტატისტიკური მონაცემების, მათ შორის ეკონომიკური და ბიზნეს მონაცემების დამუშავება, 

რაოდენობრივი კვლევების ჩატარება და შედეგების ანალიზი და ინტერპრეტირება; 

 მდგრადი ტურიზმის განვითარების სტრატეგიული მიმართულებების იდენტიფიცირება და 

ანალიზი/შეფასება; 

 ტურიზმის პოლიტიკის დაგეგმვის პროცესის სტრატეგიული ანალიზი და კრიტიკული შეფასება; 

 დესტინაციის მენეჯმენტისა და მარკეტინგის სტრატეგიული მიმართულებების იდენტიფიცირება და 

დაგეგმვა; 

 ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენება ტურისტული ბიზნესის ეფექტური ოპერირებისთვის. 

დასკვნის გაკეთების უნარი  

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 
 მენეჯმენტის, საბანკო და საფინანსო საქმის ან ტურიზმის   სფეროში პრობლემის და მისი კონტექსტის 

კომპლექსური ანალიზი და ინტერპრეტაცია;; 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

 მონაცემებზე დაყრდნობით, დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება და მათ საფუძველზე 

პრობლემის  გადაჭრის ალტერნატივების ჩამოყალიბება და მათი შეფასება;  ეფექტური 

რეკომენდაციების და ინტერვენციების განსაზღვრა პრობლემის გადაჭრის მიზნით.   

 
კომუნიკაციის უნარი 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 
 ბიზნესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული აქტუალური საკითხების/პრობლემების 

შესწავლისა და ანალიზის საფუძველზე მიღებული დასკვნების, არგუმენტაციისა და შესაბამისი 

მეთოდების წერილობით და ზეპირი კომუნიკაცია პროფესიულ და ფართო საზოგადოების წინაშე; 

 კომუნიკაციის სხვადასხვა არხის გამოყენება  სპეციალისტებთან დისკუსიაში ჩართვის მიზნით;  

 თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მრავალმხრივი გამოყენება. 

 

სწავლის უნარი  
კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

 ცოდნის გაღრმავებისა და პროფესიული განვითარების მიზნით უახლესი ლიტერატურის და დარგში 

არსებული მიღწევების გაცნობა და გამოყენება; 

 საკუთარი სწავლის პროცესის საჭიროებების  განსაზღვრა და დამოუკიდებლად წარმართვა.  

 

ღირებულებები 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 
 შეაფასოს ბიზნესის ადმინისტრირების დარგის ღირებულებები;  

 კონკურენტულ გარემოში იმოქმედოს ბიზნესის წარმოების სამართლიანი ხერხებით; დაიცვას 

ბიზნესში ქცევის ეთიკური ნორმები და მორალური პრინციპები; 

 დაიცვას აკადემიური ეთიკის ნორმები და თავიდან აირიდოს განზრახული ან უნებლიე პლაგიატი.  

 

სასწავლო კომპონენტის შეფასება მიმდინარეობს 100 ქულიანი სისტემით: 

(A) 91-100 ფრიადი 

(B) 81-90 ძალიან კარგი 

(C) 71-80 კარგი 

(D) 61-70 დამაკმაყოფილებელი  

(E) 51-60 საკმარისი  

(FX) 41-50 ვერ ჩააბარა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა 

დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება; 

(F)0-40 ჩაიჭრა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი 

ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

 
საკონტაქტო პირები:  

 

პროგრამის ხელმძღვანელები: 

გიორგი ხიშტოვანი  giorgi.khishtovani@gmail.com 

ნიკოლოზ ქოიავა nika.koiava@gmail.com 

 

კოორდინატორი: 

თამარ ხუნდაძე tamar.khundadze@iliauni.edu.ge 

 

 

 

mailto:giorgi.khishtovani@gmail.com
mailto:nika.koiava@gmail.com
mailto:tamar.khundadze@iliauni.edu.ge
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი 

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი ჯანდაცვის მენეჯმენტში / MBA in Health 

Management  

 
პროგრამის მოცულობა კრედიტებში: 4 სემესტრი/120 კრედიტი 

 
პროგრამის მიზანი:  

სამაგისტო პროგრამის მიზანია მოამზადოს ჯანდაცვის სისტემების გამოწვევებსა და ცვალებად ბიზნეს 

გარემოზე ორიენტირებული კონკურენტუნარიანი სპეციალისტი, რომელიც პასუხობს სფეროს მზარდ 

მოთხოვნებს, და ჯანდაცვის პოლიტიკისა და მენეჯმენტის სფეროში მიღებული ღრმა და სისტემური 

თეორიული, ემპირიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე:  

 იმოქმედებს, როგორც ეფექტური და დამოუკიდებელი მენეჯერი  ჯანდაცვის სექტორში არსებულ ყველა 

რგოლში; 

 დამოუკიდებელად უზრუნველყოფს  ორგანიზაციის სტრატეგიულ დაგეგმარებასა და მის 

იმპლემენტაცია/განვითარებას;  

 კვლევის და გადაწყვეტილების მიღების ინსტრუმენტების გამოყენებით, დამოუკიდებლად მოახდენს 

ჯანდაცვის კომპანიის/ორგანიზაციის წინაშე არსებული პრობლემების იდენტიფიცირებას, ანალიზს და 

მათ ეფექტურად გადაჭრას;  

 პროფესიულ და აკადემიური სფეროში შეძლებს მონაცემებზე დაყრდნობით მიღებული 

გადაწყვეტილებებისა და შედეგების დასაბუთებას/დაცვას. 

 
სწავლის შედეგი:  

 

ცოდნა და გაცნობიერება 

კურსდამთავრებულს აქვს ჯანდაცვის პოლიტიკისა და მენეჯმენტის სიღრმისეული და სისტემური ცოდნა. 
კერძოდ, კურსდამთავრებულმა იცის:  

 ჯანდაცვის ეკონომიკასა და ეროვნულ და საერთაშორისო პოლიტიკაზე მოქმედი ფაქტორები,  

რეგულაციები, თანამედროვე ტენდენციები, პრიორიტეტები და გამოწვევები;  
 ჯანდაცვის სფეროს წინაშე არსებული პრობლემატიკისა და გამოწვევების გადაწყვეტაში  სახელმწიფოს 

და კერძო სამართლის სუბიექტების როლი ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე;  

 ჯანდაცვის სექტორის სპეციფიურობის გათვალისწინებით სხვადასხვა მიმართულების პროგრამების 

დაგეგმარების, მართვის, იმპლემენტაციისა და მონიტორინგის მეთოდოლოგია - განხორციელების 

ძირითადი პრინციპები, ფუნქციონირების და კონტროლისმექნიზმები და ინსტრუმენტები; 

 სამედიცინო პროფილის ორგანიზაციაზე და სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელ 

დაწესებულებებზე მოქმედი ფაქტორები და მათი ეფექტური მენეჯმენტი;  

 ჯანდაცვის ინსტიტუციებისა და სამედიცინო პროფილის ორგანიზაციების სტრუქტურული 

მოწყობის, სტრატეგიული და ოპერაციული მმართველობითი პროცესის უწყვეტობისა და 

კოორდინირებული ურთიერთქმედების გავლენა ჯანდაცვის სფეროს მომსახურების ეფექტურ 

მიწოდებაზე; 

 ჯანდაცვის სექტორში მოქმედი ორგანიცაზიისთვის დაფინანსების მოდელები და ანალიზისა და 

შეფასების მიდგომები სისტემის თანამედროვე გამოწვევების გათვალისწინებით;  

 მოსახლეობის სპეციფიკური ჯგუფებისა და მთლიანი მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობისა 

და დემოგრაფიული თავისებურებები, მათ შორის ავადობის, დაავადებათა გავრცელების, 

სიკვდილიანობის, სიცოცხლის ხანგრძლივობის შესახებ;  

 რაოდენობრივი და/ან თვისობრივი კვლევის დაგეგმვისა და განხორცილებისთვის აუცილებელი 

მეთოდები და მიდგომები; 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

კურსდამთავრებულს შეუძლია:  
 ჯანდაცვის სფეროს ეკონომიკური და ფინანსური ანალიზი რელევანტური ინსტრუმენტების, 

მეთოდების, მიდგომების, ადგილობრივი და საერთაშორისო პრაქტიკების გათვალისწინებით; 

 ჯანდაცვის სხვადასხვა მიმართულების პროგრამებისა და პროექტების დაგეგმვა; მათი სტრუქტურის, 

ბიუჯეტის, შეფასების და მონიტორინგის სისტემის განსაზღვრა;  

 თანამედროვე ბიზნეს სტრატეგიისა და გეგმის შემუშავება სამედიცინო პროფილის 

ორგანიზაციებისთვის და მათი იმპლემენტაციისთვის საჭირო პროცედურებისა და ღონისძიებების 

განსაზღვრა;  

 ჯანდაცვის სფეროში რისკების მართვის პროცესის ორგანიზაცია; 

 საინვესტიციო და საფინანსო ვითარების ანალიზის საფუძველზე დაფინანსებისა და საინვესტიციო 

სტრუქტურის ალტერნატიული მოდელების შემუშავება;  

 ჯანდაცვის მენეჯმენტის სფეროში პრობლემების/საკითხების კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა და 

განხორციელება თანამედროვე მეთოდებისა და პრინციპების გამოყენებით;  

 სტატისტიკური მონაცემების დამუშავება, ანალიზი და შედეგების ინტერპრეტაციის საფუძველზე 

პრობლემის გადაწყვეტის ეფექტური ალტერნატივების და რეკომენდაციების განსაზღვრა;  

 სამედიცინო პროფილის ორგანიზაციის ეფექტური მართვის მიზნებისთვის რესურსების 

ოპტიმიზაციის სტრატეგიის განსაზღვრა ბარიერებისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით; 

 სხვადასხვა პრევენციული (საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, ეპიდემიოლოგია) და ადმინისტრაციული 

(სამედიცინო პროფილის ორგანიზაციები)  ღონისძიებების შერჩევა, განსაზღვრა და დაგეგმვა;  

 

დასკვნის გაკეთების უნარი 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 
 ინფორმაციის შეგროვება, ანალიზი და სინთეზი ჯანდაცვის სფეროსთვის შესაბამისი უახლესი 

მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით;   

 ჯანდაცვის სფეროს მენეჯმენტის თანამედროვე მექანიზმების ანალიზი რაციონალური და 

ადეკვატური გადაწყვეტილებების მიღების მიზნით;  

 ჯანდაცვის მენეჯმენტთან დაკავშირებული პრობლემის გადაწყვეტის ალტერნატიული გზების 

განსაზღვრა, რელევანტური დასკვნების გამოტანა და რეკომენდაციების შემუშავება;  

 

კომუნიკაციის უნარი 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 
 ჯანდაცვის მენეჯმენტის სფეროში არსებული პრობლემებისა და გამოწვევების შესწავლის მიზნით 

არსებული მონაცემების/ინფორმაციის და განხორციელებული პრაქტიკული კვლევის მეთოდების, 

შედეგებისა და მიგნებების წარდგენა პროფესიული და აკადემიური აუდიტორიის წინაშე 

თანამედროვე საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით; 

 თეორიულ და ემპირიულ მონაცემებთან საკუთარი იდეების სინთეზი და თემატურ დისკუსიასა და 

პოლემიკაში თანამონაწილეობა;  

 აქვს მშობლიურ და უცხო ენაზე დარგობრივ საკითხებზე კომუნიკაციის უნარი; 

 ჯგუფური მუშაობის პროცესის დაგეგმვა: გუნდის შიგნით როლების ეფექტურად გადანაწილება და 

გუნდის წევრებთან სწორი და შედეგზე ორიენტირებული კომუნიკაციის ფორმის განსაზღვრა, 

კონფლიქტების ეფექტური მართვა და პრევენცია. 

 

სწავლის უნარი 

კურსდამთავრებულს გამომუშავებული აქვს: 
 ცოდნის გაფართოების მიზნით, საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად 

შეფასების/თვითრეფლექსიის, სწავლის საჭიროებების განსაზღვრისა და პროცესის დამოუკიდებლად 

დაგეგმვის უნარები;  
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

 დარგისთვის რელევანტური უახლესი სამეცნიერო ლიტერატურის, კვლევების და მიღწევების 

მოძიების უნარი საკუთარი პროფესიული განვითარების საჭიროებიდან გამომდინარე;  
  
ღირებულებები 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 
 კონკურენტულ გარემოში იმოქმედოს თანამედროვე მენეჯმენტის პრინციპებზე დაყრდნობით, 

დაიცვას ბიზნესსა და ჯანდაცვის სფეროში დამკვიდრებული ქცევის ეთიკური ნორმები და მორალური 

პრინციპები ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების და დემოკრატიულ ღირებულებებზე 

დაყრდნობით; 
 ჯანდაცვის საკითხებზე პროფესიონალურად ხარისხიანი ანალიზის წერა მტკიცებულებათა და 

ციტირებათა სათანადო გამოყენების მეშვეობით. 

 
სასწავლო კომპონენტის შეფასება მიმდინარეობს 100 ქულიანი სისტემით: 

(A) 91-100 ფრიადი 

(B) 81-90 ძალიან კარგი 

(C) 71-80 კარგი 

(D) 61-70 დამაკმაყოფილებელი  

(E) 51-60 საკმარისი  

(FX) 41-50 ვერ ჩააბარა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა 

დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება; 

(F)0-40 ჩაიჭრა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი 

ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

 
საკონტაქტო პირები: 

 

პროგრამის ხელმძღვანელი: 

სოფიო ლებანიძე  sofia.lebanidze@iliauni.edu.ge 

 

კოორდინატორი: 

თამარ ხუნდაძე tamar.khundadze@iliauni.edu.ge 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: საზოგადოებრივი ურთიერთობები (Public Relations) 

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საზოგადოებრივი ურთიერთობების მაგისტრი/Master in Public Relations 

 

პროგრამის მოცულობა კრედიტებში: 4 სემესტრი/120 კრედიტი 

 

პროგრამის მიზანი:  

საზოგადობრივი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

დარგში  პროფესიული უნარ-ჩვევების მქონე, მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, რომლებიც 

ორგანიზაციული კონტექსტის დამოუკიდებლად შეძლებენ ორგანიზაციებისთვის საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის სტრატეგიისა თუ ტაქტიკის განსაზღვრას. ასევე, ორგანიზაციების შიდა და გარე კომუნიკაციის 

წარმართვას.  პროგრამა, ასევე, მიზნად ისახავს  კრიტიკული და სტრატეგიული აზროვნების განვითარებას, 

აკადემიური მუშაობისა და დამოუკიდებლად პრობლემის გადაწყვეტის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას. 

 

 

სწავლის შედეგი:  

 

ცოდნა და გაცნობიერება 

კურსდამთავრებულს: 
 აქვს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრატეგიისა და ტაქტიკის  სპეციფიკის სისტემური ცოდნა; 

 აქვს კომპლექსური ცოდნა მარკეტინგის ფუნქციებისა და ინტეგრირებული მარკეტინგული 

კომუნიკაციების შესახებ;  

 აქვს ცოდნა სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციის მუშაობაში PR-ის ფუნქციების თავისებურებების 

შესახებ,  შიდა და გარე კომუნიკაციის წარმართვისას;  

 იცის სარეკლამო საქმიანობის თეორიული და პრაქტიკული საკითხები, აცნობიერებს რეკლამის როლს 

PR-ის საქმიანობისათვის; 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

 საზოგადოებასთან ურთიერთობის თეორიების პრაქტიკაში განხორციელება; 

 საზოგადოებასთან ურთიერთობების მრავალფეროვანი ტექნიკების სხვადასხვა სპეციფიკის 

გათვალისწინებით (კერძო, სახელმწიფო) გამოყენება; 

 ორგანიზაციების შიდა და გარე კომუნიკაციის განხორციელება თანამედროვე PR ინსტრუმენტებისა და 

საკომუნიკაციო საშუალებებისა და მეთოდების გამოყენებით; 

 PR სამუშაოსათვის დამახასიათებელი წერითი კომუნიკაცია სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებთან 

ურთიერთობებისას; 

 საკომუნიკაციო სტრატეგიების შემუშავება, სხვადასხვა ტიპის PR ინსტრუმენტების მომზადება; 

 ორგანიზაციულ კონტექსტში საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებთან დაკავშირებული 

პრობლემების განსაზღვრა, მისი შესწავლისთვის შესაბამისი მეთოდების დამოუკიდებლად დაგეგმვა 

და პროექტის განხორციელება;  

 მასმედიასთან მუშაობა; 

 სხვადასხვა ტიპის PR-ის კამპანიის შემუშავება, შეფასება და  ორგანიზება; 

 მასკომუნიკაციის და ახალი მედიის თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება; 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

 

დასკვნის უნარი 

კურსდამთავრებულს განვითარებული აქვს: 

 საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებთან მიმართებით თანამედროვე მეთოდებით ჩატარებული 

შეფასების შედეგების კომპლექსური ანალიზის საფუძველზე, დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება  

და პრობლემის გადაჭრის მიზნით შესაბამისი PR სტრატეგიის განსაზღვრის უნარი;   

 კრიზისულ სიტუაციაში და აგრეთვე კრიზისული სიტუაციის  პრევენციის მიზნით  კრიტიკული ანალიზისა 

და სტრატეგიული აზროვნების საფუძველზე, დასაბუთებული, არგუმენტირებული დასკვნების გაკეთების 

უნარი; 

 სოციალური ჯგუფების თავისებურებათა შესახებ დასკვნის გაკეთების უნარი მათთან ეფექტური PR 

კომუნიკაციის წარმართვის მიზნით; 

 

კომუნიკაციის უნარი 

კურსდამთავრებულს: 

 აქვს პროფესიული კომუნიკაციის უნარი;  
 შეუძლია მოახდინოს საკუთარი მოსაზრებების, ანალიზის შედეგებისა და დასკვნების კომუნიკაცია 

აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან;  
 შეუძლია ქართულ და უცხოურ ენაზე კომუნიკაცია;  

 ეფექტური კომუნიკაციის მიზნებისთვის შეუძლია გამოიყენოს თანამედროვე ტექნოლოგიები;  
 

სწავლის უნარი 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

 საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროში პროფესიული განვითარების შესაძლებლობების შეფასება და 

გაცნობიერება; 

 საკუთარი სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად დაგეგმვა და წარმართვა. 

 

ღირებულებები 

კურსდამთავრებული: 

 აცნობიერებს საზოგადოებასთან ურთიერთობისათვის მნიშვნელოვან ეთიკურ  ვალდლებულებებსა და 

ღირებულებებს; 

 აცნობიერებს კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის როლს პიარში; 

 შეუძლია იმოქმედოს პროფესიული ეთიკური მოთხოვნების ფარგლებში.  

 

სასწავლო კომპონენტის შეფასება მიმდინარეობს 100 ქულიანი სისტემით: 

(A) 91-100 ფრიადი 

(B) 81-90 ძალიან კარგი 

(C) 71-80 კარგი 

(D) 61-70 დამაკმაყოფილებელი  

(E) 51-60 საკმარისი  

(FX) 41-50 ვერ ჩააბარა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა 

დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება; 

(F)0-40 ჩაიჭრა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი 

ახლიდან აქვს შესასწავლი. 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

 

საკონტაქტო პირები: 

 

პროგრამის ხელმძღვანელი:  

თორნიკე გურული tornike.guruli@iliauni.edu.ge 

 

კოორდინატორი: 

თამარ ხუნდაძე tamar.khundadze@iliauni.edu.ge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tornike.guruli@iliauni.edu.ge
mailto:tamar.khundadze@iliauni.edu.ge


 

24 
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(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

Program: Business Administration 

 

Academic Degree:  

 Master of Business Administration (Ilia State University) 

 Master of Arts in International Business (Fachhochschule Burgenland)* 
* offered to exchange students following an additional degree track at Fachhochschule Burgenland.    

 

Length of the Program: 4 semesters/120 ECTS 

 

The Aim of the Program:  

The aim of the program is to prepare highly qualified professionals with up-to-date knowledge and skills in business 

administration who can operate effectively and efficiently in a rapidly changing business environment. Graduates 

will be equipped with an in-depth theoretical/practical knowledge, cutting-edge modern techniques and effective 

management skills.  

A program graduate will be able to:  

 act as a reliable, independent expert in administrative processes related to  designing, evaluating and 

developing a strategy for a business company/organization;  

 apply appropriate research methods to identify problems in the field of business administration, offer 

innovative ways for their effective solution by applying efficient principles of informed decision-making;  

 perform as an effective team player in the process of tackling complex problems occurring in a 

multidisciplinary business environment. 

 

Learning Outcomes: 

 

Knowledge and Understanding  

A graduate has profound and systematic knowledge of: 

 Modern theories, concepts, aspects, standards, frameworks and contemporary views of effective management, 

consumer behavior and marketing management, financial accounting and reporting, managerial finance, 

operation and strategic management;  

 Modern managerial tools and instruments; 

 Economic theories used in managerial economics; 

 Research methods employed to identify complex problems in the field of business administration; 

 Specific national and international factors affecting global consumer markets and business environment; 

 Consumer behavior decision making process and marketing practices. 

 

Knowledge Application   

A graduate is able to:  

 Design and evaluate an effective strategy for a competitive  business company/organization based on modern 

principles of strategic management that takes into account specific aspects of national and/or international 

business environment;   

 Develop efficient business plans and programs and outline risk management processes;  

 Deliver complex analysis of financial environment;  

 Identify  ways to effectively optimize organizational resources; 

 Employ modern research methods to independently identify problems in the field of business administration 

and specify innovative ways for their effective solution; 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

 Apply cutting-edge instruments and tools for effective decision-making, including simulation, 

modeling  and forecasting techniques;  

 

Making Judgment  

A program graduate:  

 Can analyze complex data, both qualitative and quantitative to make well-informed managerial decisions;  

 Can make an expert assessment of business administration processes and deliver corresponding conclusions and 

recommendations;  

 Has skills of logical thinking, assessment, critical analysis and synthesis; 

 

Communication skills  

A graduate is able to:  

 Uses various channels to communicate effectively with the professional and academic audience;  

 Uses communication strategies to perform effectively as a business administrator;    

 Communicates coherently in written form, with clear use of language, professional referencing and use of tables, 

diagrams and graphics where appropriate; 

 Uses a range of IT resources to communicate effectively.  

 

Learning skills  

A graduate is able to:  

 Efficiently manage time, meet deadlines, plan and independently execute a significant master project using a 

range of materials, tools and relevant methodological approaches;  

 Demonstrate autonomous learning capacity to find effective solutions to problems in the area of business 

administration;    

 Identify learning needs for further professional development and manage the process independently.  

 

Values  

The graduate:  

 Is able to meet ethical standards, including the standards for fair business;  

 Promotes professional values based on undertaken business projects.    

 

 

Assessment System:  

Assessment is based on a 100-point scale. Points in the assessment system are distributed in the following way:  

(A)  91 - 100  Excellent 

(B)   81 - 90   Very good 

(C)  71 - 80    Good 

(D)  61 - 70    Satisfactory  

(E)   51 - 60    Sufficient  

(FX) 41 - 50   Unsatisfactory, a student needs more efforts to pass an examination and is given an extra chance to pass 

an additional examination through independent work 

(F)   0 - 40     Failure, student’s effort is not sufficient and s/he has to retake a course. 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

 

Contact Persons:  

 

The Head of the program: 

Nino Paparaia  nino.pataraia@iliauni.edu.ge 

Nikoloz Kavelashvili nikoloz.kavelashvili@iliauni.edu.ge 

 

Coordinator: 

Tamar Khundadze tamar.khundadze@iliauni.edu.ge  
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

სადოქტორო პროგრამები 
 
სადოქტორო პროგრამის დასახელება: ბიზნესის ადმინისტრირება 

 
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი/PhD in Business Administration 
 

პროგრამის მოცულობა: 6 სემესტრი/180 კრედიტი 
 

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია, მოამზადოს ახალი თაობის პროფესიონალები, რომლებსაც აქვთ 

უნარი, განახორციელონ   თანამედროვე, უახლეს მეთოდოლოგიებზე დამყარებული ორიგინალური, 

ინოვაციური კვლევები ბიზნესის ადმინისტრირების ფუნქციონალურ სფეროში (ფინანსები, მარკეტინგი, 

მენეჯმენტი)  ცოდნის არსებული ფარგლების გაფართოების მიზნით და ჩაერთონ სწავლების პროცესში 

კვლევის და სწავლების ეფექტური ინტეგრაციისთვის. 

 
სწავლის შედეგი:  

 

ცოდნა და გაცნობიერება  

● კურსდამთავრებულს აქვს ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროში საკვლევი პრობლემატიკის/საკითხის 

უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა;  

● კურსდათმავრებულს აქვს საკვლევი პრობლემატიკისათვის/საკითხისათვის რელევანტური კვლევის 

უახლესი, ინოვაციური მეთოდების ცოდნა.  

● კურსდამთავრებული აცნობიერებს ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროში საკვლევი 

პრობლემატიკის/საკითხის შესახებ  ცოდნის განახლებულ ფარგლებს არსებული ცოდნის ხელახლა 

გააზრებისა და ნაწილობრივი გადაფასების გზით. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

კურსდამთავრებულს  შეუძლია: 

● ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროში საკვლევი პრობლემის/საკითხის განსაზღვრა და მისი 

აქტუალობის დასაბუთება რელევანტურ, უახლეს და სანდო ლიტერატურაზე/წყაროებზე დაყრდნობით; 

● საკვლევ პრობლემასთან/საკითხთან დაკავშირებული უახლესი ცოდნის ანალიზი და სისტემატიზაცია; 

● საკვლევი სფეროს შესაბამისი ახლებური კვლევითი  და ანალიტიკური  მეთოდებისა და მიდგომების 

შემუშავებითა და გამოყენებით ახალი ცოდნის შექმნა; 

● ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად  დაგეგმვა, განხორციელება და ზედამხედველობა. 

● ახალი ცოდნის ვალიდობის დადასტურება სამეცნიერო პუბლიკაციებში; 

● აკადემიური საქმიანობისას სასწავლო კონტექსტის შესაბამისად სწავლების და შეფასების ეფექტური 

სტრატეგიების განსაზღვრა და გამოყენება; მცირე თუ დიდი აუდიტორიის ეფექტური მართვა. 

 

დასკვნის გაკეთების უნარი 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

● შერჩეული საკვლევი პრობლემატიკის/საკითხის შესწავლის თანამედროვე კონცეფციების, მიდგომების 

კრიტიკული და თანმიმდევრული ანალიზი, სინთეზი და შეფასება შერჩეული  

საკითხის/პრობლემატიკის კვლევის ინოვაციური მეთოდოლოგიის ჩამოყალიბების მიზნით; 
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● კვლევის შედეგების საფუძველზე შერჩეული საკითხის/პრობლემატიკის შესახებ დასაბუთებული 

დასკვნების ჩამოყალიბება; შერჩეული პრობლემის/საკითხის კვლევის მიზნით  სწორი და ეფექტური 

გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღება. 

 

კომუნიკაციის უნარი 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

● ახალი ცოდნის არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენა; 

● საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან  თემატურ დისკურსში ჩართვა, რაც გამოიხატება 

საერთაშიროსიო რეფერირებად ჟურნალებში პუბლიკაციებითა და საერთაშორისო კონფრენციებზე 

მონაწილეობით. 

 

სწავლის უნარი 

კურსდამთავრებული: 

● ორიენტირებულია ახალი ცოდნის შექმნაზე; 

● მზადაა, საკვლევი პრობლემის/საკითხის შესახებ უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნისა და 

მეთოდოლოგიის საფუძველზე, განავითაროს კვლევის შემდგომი პროცესები, ახალი იდეები; 

● ეფექტურად მართავს დროსა და რესურსებს კვლევისა და სწავლების პროცესში. 

 

ღირებულებები 

კურსდამთავრებული: 

● კვლევების წარმოებისას იცავს სამეცნიერო ეთიკის ნორმებს; 

● იცავს აკადემიური პატიოსნების პრინციპებს,  პატივს სცემს კოლეგების აზრს; 

● მზადაა ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევისათვის  და ამისთვის ინოვაციური მეთოდების 

შემუშავებისათვის. 

 

სასწავლო კომპონენტის შეფასება მიმდინარეობს 100 ქულიანი სისტემით: 

შეფასების სისტემა უშვებს 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. 

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.  
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(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შეფასება მიმდინარეობს შემდეგი სისტემით:  

ა) ფრიადი (summa cum laude) – შესანიშნავი ნაშრომი;  

ბ) ძალიან კარგი (magna cum laude) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აღემატება;  

გ) კარგი (cum laude) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს აღემატება;  

დ) საშუალო (bene) – საშუალო დონის ნაშრომი, რომელიც წაყენებულ ძირითად მოთხოვნებს აკმაყოფილებს;  

ე) დამაკმაყოფილებელი (rite) – შედეგი, რომელიც, ხარვეზების მიუხედავად, წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც 

აკმაყოფილებს;  

ვ) არადამაკმაყოფილებელი (insufficient) – არადამაკმაყოფილებელი დონის ნაშრომი, რომელიც ვერ 

აკმაყოფილებს წაყენებულ მოთხოვნებს მასში არსებული მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო;  

ზ) სრულიად არადამაკმაყოფილებელი (sub omni canone) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს 

სრულიად ვერ აკმაყოფილებს. 

 

„ა“–„ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება დოქტორის 

აკადემიური ხარისხი. 

„ვ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ეძლევა ერთი წლის განმავლობაში 

გადამუშავებული სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლება. 

„ზ“ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტი კარგავს იმავე სადისერტაციო 
ნაშრომის წარდგენის უფლებას. 

 

 

საკონტაქტო პირები:  

 

პროგრამის ხელმძღვანელები: 

ნინო პატარაია nino.pataraia@iliauni.edu.ge 

გიორგი ხიშტოვანი  giorgi.khishtovani@gmail.com 

ნიკოლოზ ყაველაშვილი nikoloz.kavelashvili@iliauni.edu.ge 
 

კოორდინატორი: 

სოფიო გაბისონია  sopio_gabisonia@iliauni.edu.ge 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

სადოქტორო პროგრამის დასახელება: ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი 

 

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორი / PhD in Public Health 

 

პროგრამის მოცულობა: 6 სემესტრი/180 კრედიტი 

 

პროგრამის მიზანი: 

პროგრამის მიზანია, მოამზადოს ახალი თაობის პროფესიონალები, რომლებსაც აქვთ უნარი, განახორციელონ   

თანამედროვე, უახლეს მეთოდოლოგიებზე დამყარებული ორიგინალური, ინოვაციური კვლევები ერთ-ერთი  

მიმართულებით - საზოგადოებრივი ჯანდაცვია ან ჯანდაცვის მენეჯმენტი, სფეროში ცოდნის არსებული 

ფარგლების გაფართოების მიზნით და ჩაერთონ სწავლა-სწავლების პროცესში კვლევის და სწავლების 

ეფექტური ინტეგრაციისთვის. 

 

სწავლის შედეგი:  

 

ცოდნა და გაცნობიერება 

 კურსდამთავრებულს აქვს საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და ჯანდაცვის მენეჯმენტის სფეროში 

საკვლევი პრობლემატიკის/საკითხის უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა;  

 კურსდათმავრებულს აქვს საკვლევი პრობლემატიკისათვის/საკითხისათვის რელევანტური კვლევის 

უახლესი, ინოვაციური მეთოდების ცოდნა; 

 კურსდამთავრებული აცნობიერებს საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა ან ჯანდაცვის მენეჯმენტის 

სფეროში საკვლევი პრობლემატიკის/საკითხის შესახებ  ცოდნის განახლებულ ფარგლებს არსებული 

ცოდნის ხელახლა გააზრებისა და ნაწილობრივი გადაფასების გზით;. 

 კურსდამთავრებულს გათვითცნობიერებული აქვს კვლევის მნიშვნელობა ერთ-ერთ სფეროში - 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა ან ჯანდაცვის მენეჯმენტი - ცვლილებების ადვოკატირებისთვის  და  

არსებულ პრაქტიკასთან დაკავშირებით ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღებისთვის.     

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

კურსდამთავრებულს  შეუძლია: 
 საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა ან ჯანდაცვის მენეჯმენტის სფეროში საკვლევი პრობლემის/საკითხის 

განსაზღვრა და მისი აქტუალობის დასაბუთება რელევანტურ, უახლეს და სანდო 

ლიტერატურაზე/წყაროებზე დაყრდნობით; 

 საკვლევ პრობლემასთან/საკითხთან დაკავშირებული უახლესი ცოდნის ანალიზი და სისტემატიზაცია; 

 საკვლევი სფეროს შესაბამისი ახლებური კვლევითი  და ანალიტიკური  მეთოდებისა და მიდგომების 

შემუშავებითა და გამოყენებით ახალი ცოდნის შექმნა; 

 შეუძლია ჩატარებული კვლევის საფუძველზე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ან ჯანდაცვის 

მენეჯმენტის სფეროში არსებული პრაქტიკის ანალიზი და შეფასება და კვლევის შედეგების 

საფუძველზე რეკომენდაციების განსაზღვრა ამ პრაქტიკის განვითარების და გაუმჯობესების 

თვალსაზრისით; 

 ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად  დაგეგმვა, განხორციელება და ზედამხედველობა. 

 ახალი ცოდნის ვალიდობის დადასტურება სამეცნიერო პუბლიკაციებში; 

 აკადემიური საქმინობისას სასწავლო კონტექსტის შესაბამისად სწავლების და შეფასების ეფექტური 

სტრატეგიების განსაზღვრა და გამოყენება; მცირე თუ დიდი აუდიტორიის ეფექტური მართვა. 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

დასკვნის უნარი 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 
 შერჩეული საკლევი პრობლემატიკის/საკითხის შესწავლის თანამედროვე კონცეფციების, მიდგომების 

კრიტიკული და თანმიმდევრული ანალიზი, სინთეზი და შეფასება შერჩეული  

საკითხის/პრობლემატიკის კვლევის ინოვაციური მეთოდოლოგიის ჩამოყალიბების მიზნით; 
 კვლევის შედეგების საფუძველზე შერჩეული საკითხის/პრობლემატიკის შესახებ დასაბუთებული 

დასკვნების ჩამოყალიბება; შერჩეული პრობლემის/საკითხის კვლევის მიზნით  სწორი და ეფექტური 

გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღება. 

 

კომუნიკაციის უნარი 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 
 ახალი ცოდნის არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენა; 

 საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან  თემატურ დისკურსში ჩართვა, რაც გამოიხატება 

საერთაშიროსიო რეფერირებად ჟურნალებში პუბლიკაციებით. 

 

სწავლის უნარი 

კურსდამთავრებული: 
 ორიენტირებულია ახალი ცოდნის შექმნაზე; 

 მზადაა, საკვლევი პრობლემის/საკითხის შესახებ უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნისა და 

მეთოდოლოგიის საფუძველზე, განავითაროს კვლევის შემდგომი პროცესები, ახალი იდეები; 

 ეფექტურად მართავს დროსა და რესურსებს. 

 

ღირებულებები 

კურსდამთავრებული: 
 კვლევების წარმოებისას იცავს სამეცნიერო ეთიკის ნორმებს; 

 იცავს აკადემიური პატიოსნების პრინციპებს,  პატივს სცემს კოლეგების აზრს; 

 მზადაა ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევისათვის  და ამისთვის ინოვაციური მეთოდების 

შემუშავებისათვის. 

 

 

სასწავლო კომპონენტის შეფასება მიმდინარეობს 100 ქულიანი სისტემით: 

შეფასების სისტემა უშვებს 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. 

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.  
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შეფასება მიმდინარეობს შემდეგი სისტემით:  

ა) ფრიადი (summa cum laude) – შესანიშნავი ნაშრომი;  

ბ) ძალიან კარგი (magna cum laude) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აღემატება;  

გ) კარგი (cum laude) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს აღემატება;  

დ) საშუალო (bene) – საშუალო დონის ნაშრომი, რომელიც წაყენებულ ძირითად მოთხოვნებს აკმაყოფილებს;  

ე) დამაკმაყოფილებელი (rite) – შედეგი, რომელიც, ხარვეზების მიუხედავად, წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც 

აკმაყოფილებს;  

ვ) არადამაკმაყოფილებელი (insufficient) – არადამაკმაყოფილებელი დონის ნაშრომი, რომელიც ვერ 

აკმაყოფილებს წაყენებულ მოთხოვნებს მასში არსებული მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო;  

ზ) სრულიად არადამაკმაყოფილებელი (sub omni canone) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს 

სრულიად ვერ აკმაყოფილებს. 

 

„ა“–„ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება დოქტორის 

აკადემიური ხარისხი. 

„ვ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ეძლევა ერთი წლის განმავლობაში 

გადამუშავებული სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლება. 

„ზ“ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტი კარგავს იმავე სადისერტაციო 
ნაშრომის წარდგენის უფლებას. 

 

 

საკონტაქტო პირები:  

 

პროგრამის ხელმძღვანელი: 

ნინო მახაშვილი nino.makhashvili.1@iliauni.edu.ge 
 

კოორდინატორი: 

სოფიო გაბისონია  sopio_gabisonia@iliauni.edu.ge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sopio_gabisonia@iliauni.edu.ge
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

ტექნოლოგიის სკოლა 

საბაკალავრო პროგრამები 

 
 საბაკალავრო პროგრამის დასახელება:   კომპიუტერული ინჟინერია (ძირითადი სპეციალობა)    

 

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:   კომპიუტერული ინჟინერიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი  

 / The Degree of Bachelor of Computer Engineering 

 

პროგრამის მოცულობა:  8 სემესტრი / 240 კრედიტი 

 

პროგრამის მიზანი:  საბაკალავრო პროგრამის მიზანია, მოამზადოს კომპიუტერული ინჟინერიის 

მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი, რომელიც იქნება აღჭურვილი ფართო ცოდნით კომპიუტერული 

ტექნიკის შემუშავების, შექმნის, პროგრამული უზრუნველყოფით აღჭურვის და ექსპლუატაციის საკითხებში; 

ეცოდინება თანამედროვე კომპიუტერული აპარატურის აგებულება, ტექნიკური მახასიათებლები და მასში 

მიმდინარე ფიზიკური პროცესები, მათი გაუმჯობესების ხერხები და მეთოდები; განვითარებული ექნება 

პროფესიული უნარ-ჩვევები, რაც მისცემს მას შესაძლებლობას, ეფექტურად ჩაერთოს კომპიუტერული 

ტექნიკის წარმოების პროცესში. 

 

პროგრამის ფარგლებში აქცენტი კეთდება კომპიუტერული ინჟინერიის დარგისთვის საჭირო თეორიულ 

ცოდნაზე მათემატიკაში, ფიზიკაში, ინფორმაციის თეორიაში, მიკროკომპიუტერებისა და 

მიკროპროცესორების არქიტექტურაში, ასევე პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებაზე ელექტრულ 

ინჟინერიასა და პროგრამირებაში.  

 

ამასთან, პროგრამა ორიენტირებულია ისეთი ტრანსფერული უნარების განვითარებაზე, როგორიც არის 

ეფექტური ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია ინგლისურ ენაზე, რაოდენობრივი მსჯელობის და 

კრიტიკული აზროვნების უნარი, გუნდში ეფექტურად მუშაობის, თანამედროვე საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების გამოყენებისა და აკადემიური მუშაობის უნარები. 

 

სწავლის შედეგი:    

 

ცოდნა და გაცნობიერება 

კურსდამთავრებულს აქვს ცოდნა: 
 კომპიუტერული ტექნიკის შემუშავების, შექმნის, პროგრამული უზრუნველყოფით აღჭურვის და 

ექსპლუატაციის საკითხების  შესახებ; 

 კომპიუტერული ტექნიკის აგებულების, მასში მიმდინარე ფიზიკური პროცესების, კომპიუტერული 

აპარატურის ტექნიკური მახასიათებლების და მათი გაუმჯობესების ხერხებისა და მეთოდების შესახებ; 

 აქვს დარგისთვის საჭირო თეორიული ცოდნა მათემატიკაში, ფიზიკაში, ინფორმაციის თეორიაში და 

მიკროკომპიუტერებისა და მიკროპროცესორების არქიტექტურაში; 

 შესწავლილი აქვს ელექტრულ წრედებში და კომპონენტებში მიმდინარე ფიზიკური პროცესების 

ფუნდამენტური არსი, თანამედროვე პროგრამირების ზოგადი პრინციპები; 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 
 შექმნას, გააუმჯობესოს, დააპროგრამოს, დანერგოს და მოიხმაროს კომპიუტერული ტექნიკა; 

 ეფექტურად დაამონტაჟოს არსებული კომპიუტერული ტექნიკა დიდი მასშტაბის მქონე ორგანიზაციებში, 

შეიმუშაოს ტექნიკის ექსპლუატაციის ოპტიმალური სქემები; 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

 აწარმოოს მუშაობა კომპიუტერული ტექნიკის ოპტიმიზაციის და ფუნქციონალის გაზრდის 

მიმართულებით, მონაწილეობა მიიღოს ახალი ტექნოლოგიების შექმნაში და მოახდინოს მათი დანერგვა; 

 მოემსახუროს ორგანიზაციებს, დაგეგმოს და შექმნას მისი კომპიუტერული ლანდშაფტი, შეიმუშაოს და 

განახორციელოს კომპიუტერული ტექნიკის ეფექტური ექსპლუატაციის პოლიტიკა. 

 საშუალო სირთულის ციფრული და ჰიბრიდული წრედების პროექტირება, შექმნა და გამართვა 

შესაბამისი ხელსაწყოებისა და ელექტრული სქემების საპროექტო პროგრამული უზრუნველყოფის 

გამოყენებით; ასევე მიკროკონტროლერისა და მიკროპროცესორის პროგრამირება.  

 მიკროკომპიუტერების აპარატურული და პროგრამული ინტერფეისინგი ანალოგურ და ციფრულ 

სენსორებთან და ამძრავ მექანიზმებთან;  

 განახორციელოს და მართოს პრაქტიკული სახის პროექტები კვალიფიცირებული მენტორის 

ხელმძღვანელობის ქვეშ.  

 

დასკვნის უნარი 

 კურსდამთავრებულს აქვს უნარი, შეაფასოს კომპიუტერული ტექნიკის ტექნიკური მახასიათებლები და 

განსაზღვროს, თუ რა მიმართულებით უნდა წარმართოს თავისი მუშაობა ამ ტექნიკური 

მახასიათებლების გასაუმჯობესებლად; 

 შეუძლია ამოცანის მოთხოვნებიდან და ანალიზის შედეგებიდან გამომდინარე შეიმუშაოს პრობლემის 

გადაჭრისთვის ყველაზე ეფექტური და ოპტიმარული გზა; 

 გააანალიზოს მის მიერ შექმნილი ხელსაწყოს ან პროგრამული უზრუნველყოფის გაუმართავად მუშაობის 

მიზეზი და მინიმალური ჩარევით აღმოფხვრას იგი. 

 

კომუნიკაციის უნარი 

 კურსდამთავრებულს შეუძლია გაუზიაროს სპეციალისტებს და არასპეციალისტებს არგუმენტირებული 

მოსაზრება  და საკუთარი იდეები კომპიუტერული ტექნიკის და მისი პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავებასთან, გაუმჯობესებასა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებით,  თანამედროვე 

ტექნოლოგიებისა და დარგობრივი ტერმინოლოგიის გამოყენებით; 

 კურსდამთავრებულს შეუძლია კომუნიკაცია სპეციალისტებსა და არასპეციალისტებთან დარგთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე (ქართულსა და ინგლისურ ენებზე). ის ფლობს და თავისუფლად იყენებს 

თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, ეფექტურად და ადეკვატურად იყენებს 

ელექტრონულ საინფორმაციო ბაზებსა და წყაროებს სხვადასხვა ინფორმაციის მოპოვების მიზნით. 

შეუძლია  ჯგუფში ეფექტური მუშაობა.  

 

სწავლის უნარი 

 კურსდამთავრებულს აქვს უნარი დაინახოს კავშირი თეორიულ ცოდნასა და პრაქტიკულ საქმიანობას 

შორის, შეაფასოს საკუთარი სწავლის პროცესი. დაადგინოს და დაგეგმოს სწავლის შემდგომი 

მიმართულებები და  საჭიროებები; 

 კურსდამთავრებულს აქვს დროის ეფექტურად გამოყენების უნარი და ამოცანის გადასაჭრელად 

საჭირო დროის წინასწარ განსაზღვრის უნარი. 

 

ღირებულებები 

 კურსდამთავრებული იცნობს და იზიარებს იმ პროფესიულ და ეთიკურ ნორმებს, რომელსაც უნდა 

შეესაბამებოდეს კომპიუტერული ინჟინერიის სპეციალისტის საქმიანობა. კერძოდ, იცნობს 

კომპიუტერული ტექნიკის ექსპლუატაციის მოთხოვნებს, მათი სტაბილური მუშაობის წინაპირობებს, 

აცნობიერებს კომპიუტერულ ტექნიკაში განთავსებული ინფორმაციის მთლიანობისა და 

დაუზიანებლობის მნიშვნელობასა და აუცილებლობას. ასევე, იცნობს და იცავს სამუშაო პირობების 

უსაფრთხოების წესებსა და ნორმებს. 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

შეფასება:  

შეფასება 100 ქულიანი სისტემით მიმდინარეობს. ქულები გადანაწილდება და ისაზღვრება ამგვარად: 

(A) 91 - 100 ფრიადი 

(B) 81 – 90 ძალიან კარგი 

(C) 71 – 80 კარგი 

(D) 61 – 70 დამაკმაყოფილებელი 

(E) 51 – 60 საკმარისი 

(FX) 41 – 50 ვერ ჩააბარა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა 

დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;  

(F) 0 – 40 ჩაიჭრა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი 

ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

 

 

 

საკონტაქტო პირი:  

მიხეილ ჯეიმს სონდერსი m.saunders@iliauni.edu.ge 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

Program: Computer Engineering (Major) 

 

Academic Degree:  The degree of Bachelor of Computer Engineering 

 

Length of the Program: 4 semesters/120 ECTS 

 

The Aim of the Program:  

The aim of bachelor programme is to prepare highly qualified specialist of computer engineering, who will be equipped 

with extensive knowledge in design, developing and operation of computer hardware, as well as the development of 

computer software. She/he will know the structure of computer hardware, technical characteristics and ongoing physical 

processes in it, ways and methods for their improvement; also will have developed professional skills, which will give 

him/her opportunity to get involved effectively in the production process of computer hardware. 

 

Within the programme focus is made on necessary theoretical and practice knowledge in the field of Computer 

Engineering, in Mathematics, Physics, Computer Sciences and Architecture of Microcomputers and Microprocessors, 

also the development of practical skills in electrical engineering and programming, essential for project designing.  

 

In addition, the programme is oriented on the development of transferable skills such as effective oral and written 

communication in English language, skills of quantitative discussion and critical thinking, effective teamwork, use of 

modern information technologies and academic studies skills. 

 

Learning Outcomes: 

 

Knowledge and understanding 

Course graduate has knowledge: 

 About issues creating, developing and operation of computer hardware, as well as development of computer 

software; 

 About organization of computer hardware, ongoing physical processes in it, technical characteristics of computer 

hardware and the ways and methods for their improvement;  

 Has necessary theoretical knowledge for the field in Mathematics, Physics, Computer Sciences and in architecture 

of microcomputers and microprocessors; 

 Has studied the fundamental essence of ongoing physical processes in electrical circuits and components, general 

principles of modern programming. 

 

To use knowledge in practice 

Course graduate is able to: 

 Create, improve, program, implement and use computer hardware; 

 Efficiently install existing computer hardware in organizations, develop optimal schemes for hardware 

operation; 

 Work towards optimization and upgrade of computer hardware, participate in the development and 

implementation of new computer hardware; 

 Service organizations, plan and create their computer landscape, develop and implement effective operation 

policies of computer hardware. 

 Design, create and debug medium complexity digital and hybrid circuits, with appropriate hardware and 

software tools; also program microcontrollers and microprocessors.  

 Hardware and Software interfacing of microcomputers with analog and digital sensors and various types of 

electric motors; 

 Realize and manage practice project under the supervision of qualified mentor. 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

 

Conclusion making: 

 Course graduate has ability to evaluate technical characteristics of computer hardware and determine the 

direction of his/her work to improve these technical characteristics;   

 Can develop the most efficient and optimal way to solve the problem on the basis of task requirements and 

results of analysis; 

 Can analyze the reason of poor operation of device or software which he/she created and eliminate it by minimal 

intervention. 

 

Communication skills: 

 Course graduate can share argumentative opinion and his/her own ideas about development, improvement and 

operation of computer hardware and its software with specialists and non-specialists, using modern technologies 

and field terminology; 

 Course graduate can communicate with specialists and non-specialists about issues of the field (In 

Georgian/German and English languages). He/she freely uses modern information and communication 

technologies, efficiently and adequately uses electronic databases and resources for the purpose of getting various 

information. Can work efficiently in a group.  

 

Learning skills 

 Course graduate has the ability to see relationship between theoretical knowledge and practical activities, to 

evaluate his/her own study process, to identify and plan further study directions and needs; 

 Course graduate has skills for efficient time planning and for determination of the required time to solve the 

problem/task. 

 

Values: 

 Course graduate knows and shares that professional and ethical standards, which should be compatible with an 

activity of computer engineering specialist. In particular, knows requirements of computer hardware 

operation, prerequisites for their stable functioning, understands the importance of the integrity of 

information in computer hardware. Also knows and follows the safety regulations and norms of working 

environment. 

 

Assessment System:  

This is the grading scale excepted on the National level: 

(A) 91-100 Excellent 

(B) 81-90 Very Good 

(C) 71-80 Good 

(D) 61-70 Satisfactory 

(E) 51-60 Sufficient 

(FX) Unsatisfactory -  meaning a student needs more effort to pass an examination and is given an extra chance to pass 

an additional examination  through independent work. 

(F) 0 – 40 Failure,  and less of the maximum of grades, meaning the student’s effort is not enough and he has to take a 

course anew. 

 
Contact Person:  

Michael Saunders m.saunders@iliauni.edu.ge 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

საბაკალავრო პროგრამის დასახელება:   ინფორმატიკა (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) 

 

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:   ინჟინერიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი ინფორმატიკაში / The 

Degree of Bachelor of Engineering in Informatics 

 

პროგრამის მოცულობა:  8 სემესტრი / 240 კრედიტი 

 

პროგრამის მიზანი:  საბაკალავრო პროგრამა მიზნად ისახავს, სტუდენტს მისცეს ფართო ცოდნა 

კომპიუტერული ტექნოლოგიების შესახებ, შეასწავლოს კომპიუტერული და პროგრამული ინჟინერიის 

პრინციპები, მეთოდები და საშუალებები, რაც მოიცავს: კომპიუტერული სისტემების აგების და მართვის 

მეთოდებს; კომპიუტერული ქსელების ორგანიზაციისა და მართვის მეთოდებს; პროგრამული ინჟინერიის 

მეთოდებს და საშუალებებს, რომელთა გამოყენებითაც შესაძლებელი იქნება ინფორმატიკის წინაშე დასმული 

სხვადასხვა ამოცანის ალგორითმული გადაწყვეტა და პროგრამული რეალიზაცია კომპიუტერზე. ამ მიზნით 

საბაკალავრო პროგრამა მოიცავს სასწავლო დისციპლინებს, რომლებიც სტუდენტს აძლევს ფუნდამენტურ 

ცოდნას ალგორითმთა თეორიის, დაპროგრამების ენების, ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამების, 

დაპროგრამების ტექნოლოგიების, ვებ დაპროგრამების, მონაცემთა ბაზების მართვის, ქსელისა და 

ოპერაციული სისტემების ადმინისტრირების, რიცხვითი ანალიზის, სტატისტიკის საკითხებზე.  

 

ამასთან ერთად პროგრამის მიზანია მოამზადოს სტუდენტი წარმატემული პროფესიული კარიერისთვის, 

რისთვისაც მნიშვნელოვანია, დარგობრივ ცოდნასთან და უნარებთან ერთად, სტუდენტი აღჭურვოს ისეთი 

ტრანსფერული უნარებით, როგორიც არის კრიტიკული აზროვნება, ორიგინალური განაწყვეტილებების 

მიღება, პროფესიონალებთან და არაპროფესიონალებთან თავისუფალი კომუნიკაცია უცხო ენისა და 

ტექნოლოგიების ეფექტური გამოყენებით. რაც მთავარია, პროგრამის მიხედვით მნიშვნელოვნია, სტუდენტში 

ლიბერალური ღირებულებების ჩამოყალიბება, რომელიც მას დაეხმარება საზოგადოებაში და 

პროფესიონალურ ასპარეზზე წარმატების მიღწევას.  

 

აღსანიშნავია, რომ საბაკალავრო პროგრამის სტრუქტურა სტუდენტს საშუალებას მისცემს, რომ კრიტიკული 

ანალიზის და სინთეზის გამოყენებით მთლიანობაში აღიქვას მის მიერ პროგრამის  ფარგლებში მიღებული 

ცოდნა და უნარები, რათა ეფექტურად გამოიყენოს შემდგომი სწავლის პროცესის დაგეგმვასა და 

განხორციელებისთვის. 

 

 

ამასთან, პროგრამა ორიენტირებულია ისეთი ტრანსფერული უნარების განვითარებაზე, როგორიც არის 

ეფექტური ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე, რაოდენობრივი მსჯელობის 

და კრიტიკული აზროვნების უნარი, გუნდში ეფექტურად მუშაობის თანამედროვე საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების გამოყენების, და აკადემიური მუშაობის უნარები. 

 

 

სწავლის შედეგი:    

 

ცოდნა და გაცნობიერება 

 კურსდამთავრებულს აქვს თეორიული ცოდნა კომპიუტერული სისტემების არქიტექტურის, 

საკომუნიკაციო ქსელების დაგეგმვის, მათი შექმნისა და უსაფრთხოების საკითხებში, აქვს ქსელური 

აპარატურის თეორიული და პრაქტიკული მუშაობის პრინციპების ცოდნა, აქვს საბაზო ცოდნა 

მიკროელექტრონიკაში. ფლობს ზოგად თეორიულ ცოდნას პროგრამული ინჟინერიის თანამედროვე 

მიღწევებსა და კვლევის მეთოდებზე, რაც არსებითად არის განმტკიცებული პრაქტიკული მუშაობით 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

კომპიუტერთან, რომლის ფარგლებშიც შეუძლია სხვადასხვა ამოცანის ამოხსნის კომპიუტერული 

რეალიზაცია და შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის მიღება. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება 

 ახორციელებს სხვადასხვა სახის კომპიუტერულ ტექნიკაზე ოპერაციული სისტემებისა და შესაბამისი 

პროგრამული უზრუნველყოფის გამართვას;  

 ახორციელებს ქსელის დაპროექტებას, აწყობას და კონფიგურაციას მიღებული თეორიული ცოდნის 

პრაქტიკული რეალიზიაციის გზით;  

 შეიმუშავებს და აყალიბებს ამა თუ იმ ამოცანის ამოხსნის ალგორითმულ გადაწყვეტას, მკაცრი 

ლოგიკური დასაბუთებით; 

 დაპროგრამების თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით  წინასწარ განსაზღვრული მითითებების 

შესაბამისად, ქმნის ამა თუ იმ ამოცანის შესაბამისი ალგორითმის კომპიუტერულ რეალიზაციას და 

პროგრამულ უზრუნველყოფას; 

 შეიმუშავებს მონაცემთა ბაზის სტრუქტურას, ქმნის მონაცემთა ბაზას და მონაცემთა ბაზის როგორც 

გრაფიკულ, ისე ვებ ინტერფეისს, საბოლოო მომხმარებლისათვის; 

 მონაწილეობას იღებს პროგრამული უზრუნველყოფის შესაქმნელად ტექნიკური დავალების 

შემუშავებასა და განხორციელებაში; 

 შეიმუშავებს რიცხვითი რეალიზაციის სქემას ქიმიის, ფიზიკის და მათემატიკის სხვადასხვა 

ამოცანებისათვის. 

 

 დასკვნის უნარი 

 აქვს აბსტრაქტული აზროვნების, ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის და შეჯამების უნარი; 

 არსებულ/გამოყენებულ მონაცემებზე დაყრდნობით შეუძლია დასაბუთებული დასკვნის 

ჩამოყალიბება.  

 

 კომუნიკაციის უნარი 

 კურსდამთავრებულს შეუძლია კომუნიკაცია (ქართულ და ინგლისურ ენაზე)  სპეციალისტებთან და 

არასპეციალისტებთან დარგთან დაკავშირებულ საკითხებზე, შეუძლია დარგობრივი ლიტერატურის 

წაკითხვა და გააზრება; 

 კურსდამთავრებულს შეუძლია დეტალური წერილობითი ანგარიშების შექმნა სფეროში 

(მიკროელექტორნიკა, ინფორმატიკა, კომპიუტინგი) არსებულ საკითხებთან და მათ გადაჭრის გზებთან 

დაკავშირებით. 

 სტუდენტს შეუძლია დასახული ამოცანების გადაჭრის შედეგად მიღებული პროგრამული 

უზრუნველყოფის პრეზენტაცია ფართო საზოგადოებისათვის. 

 კომუნიკაციისას ეფექტურად იყენებს თანამედროვე ტექნოლოგიებს. 

 

სწავლის უნარი 

 სწავლის შედეგად სტუდენტს აქვს განვითარებული უახლესი სპეციალური ლიტერატურის 

დამოუკიდებლად გარჩევის უნარი, რაც მას საშუალებას აძლევს დამოუკიდებლად გააგრძელოს 

მისთვის საინტერესო საკითხების შესწავლა თავისი სფეროს ფარგლებში. სტუდენტს ასევე აქვს 

განვითარებული დაგროვილი ცოდნისადმი კრიტიკული და ანალიტიკური მიდგომის უნარი, რაც მას 

საშუალებას აძლევს მიიღოს აკადემიური განათლება მაგისტრატურაში თავის ან მომიჯნავე 

სპეციალობით.  

 შეუძლია დაამუშაოს უახლესი ლიტერატურა საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროდან, ერკვევა    

ტექნოლოგიურ სიახლეებში დამოუკიდებლად.   

 იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს. აქვს ინტერნეტისა და სხვა 

ელექტრონული წყაროების გამოყენების უნარი კომუნიკაციისა და ინფორმაციის მოძიებისათვის, 

დამოუკიდებლად ითვისებს ახალ საინფორმაციო ტექნოლოგიებს. 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

ღირებულებები 

 სწავლის პერიოდში სტუდენტს ღირებულებების სახით გამოუმუშავდება პროფესიონალური ეთიკის 

ნორმები, რომლებითაც მან უნდა იხელმძღვანელოს თავისი ცოდნის პროფესიულად გამოყენებისას, 

განსაკუთრებით, იმ ინფორმაციის შენახვისა და დამუშავებისას, რომელიც მისთვის ცნობილი გახდება 

პროფესიული საქმიანობის შედეგად. 

 კურსდამთავრებულს აქვს ჯგუფში მუშაობის უნარი და შეუძლია პრაქტიკული ხასიათის პროექტის 

განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული რეკომენდაციების/ინსტრუქციების მიხედვით. 

 კურსდამთავრებულს შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა ლიბერალური ღირებულებების 

ჩამოყალიბებაში, აქვს მოვლენების ინტელექტუალური და ეთიკური შეფასების უნარი, პატივს სცემს 

მსჯელობის და აზროვნების სხვადასხვა ფორმას. 

 

 

შეფასების სისტემა:    

შეფასება 100 ქულიანი სისტემით მიმდინარეობს. ქულები გადანაწილდება და ისაზღვრება ამგვარად: 

(A) 91 - 100 ფრიადი 

(B) 81 – 90 ძალიან კარგი 

(C) 71 – 80 კარგი 

(D) 61 – 70 დამაკმაყოფილებელი 

(E) 51 – 60 საკმარისი 

(FX) 41 – 50 ვერ ჩააბარა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა 

დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;  

(F) 0 – 40 ჩაიჭრა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი 

ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

 

 

საკონტაქტო პირი:  

მიხეილ ჯეიმს სონდერსი m.saunders@iliauni.edu.ge 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

საბაკალავრო პროგრამის დასახელება:   მათემატიკა (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) 

 

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:   მეცნიერების ბაკალავრი მათემატიკაში / BSc in Mathematics 

პროგრამის მოცულობა:  8 სემესტრი / 240 კრედიტი 

 

პროგრამის მიზანი:   

მათემატიკის პროგრამის მიზანია, სტუდენტს შეასწავლოს უმაღლესი მათემატიკის ძირითადი 

მიმართულებები, ფუნდამენტური ცნებები და ამოსავალი კონცეფციები, აჩვენოს მათ შორის ორგანული 

კავშირები და მათი გამოყენების ფართო სპექტრი.  

სტუდენტებს ექნებათ შესაძლებლობა, დაეუფლონ მათემატიკის გამოყენებით ასპექტებს, რაც გულისხმობს 

ამოცანებისა და მათი ამოხსნის მეთოდების განზოგადების გზით პრობლემების გადაწყვეტისათვის საჭირო 

მიდგომების გამომუშავებას. 

ამასთან, პროგრამას განეკუთვნება ბაკალავრიატის ზოგადი მოდული, რომელიც მიმართულია ზეპირი და 

წერილობითი კომუნიკაციის, ანალიზის, არგუმენტაციის, პრობლემების შეფასებისა და შემოქმედებითად 

გადაჭრის, გუნდში ეფექტურად მუშაობის უნარების განვითარებისკენ. 

 

სწავლის შედეგი:  

 

ცოდნა და გაცნობიერება 

 კურსდამთავრებულს აქვს ”თანამედროვე მათემატიკის” ფუნდამენტური კონცეფციების, პრინციპებისა და 

თეორიების ფართო ცოდნა. 

 იგი იცნობს ძირითად მათემატიკურ ცნებებს (ნამდვილი და კომპლექსური რიცხვები, ფუნქცია, 

წარმოებული, ინტეგრალი, დიფერენციალური და ინტეგრალური განტოლებები, ჯგუფი, რგოლი, ველი, 

ვექტორული სივრცე, ალბათობა და ა.შ.); იგი აცნობიერებს ამ ცნებებს შორის მჭიდრო კავშირებს და 

შეუძლია აზრიანად გამოიყენოს ისინი კონკრეტული ამოცანების გადასაჭრელად. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

 კურსდამთავრებულს შეუძლია მათემატიკურ მეცნიერებათა სხვადასხვა დარგებიდან საკვანძო 

თეორემების ჩამოყალიბება და დამტკიცება. 

 მას შეუძლია ამოცანათა ამოსახსნელად მათემატიკური მეთოდების გამოყენება. მას აქვს დამტკიცების 

აღქმის და ლოგიკური მათემატიკური მსჯელობის უნარი მოცემულობების, დაშვებების და დასკვნების 

მკაფიო იდენტიფიკაციით; მას ასევე აქვს მათემატიკური მოდელირების უნარ-ჩვევები.  

 შეუძლია პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული 

რეკომენდაციების/ინსტრუქციების მიხედვით. 

 

დასკვნის უნარი 

 კურსდამთავრებულს აქვს აბსტრაქტული აზროვნების, ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის, სინთეზისა 

და რეზუმირების უნარი. 

 მას გამომუშავებული აქვს რაოდენობრივი მსჯელობის უნარი, შეუძლია რაოდენობრივი სახით 

მიწოდებული ინფორმაციის (ცხრილები, დიაგრამები, მათემატიკური გამონათქვამები) დამუშავება, 

ანალიზი და მსჯელობა. შეუძლია მათემატიკური და ყოფითი ხასიათის რაოდენობრივი ამოცანების 

გადაჭრა.  

 

კომუნიკაციის უნარი 

 კურსდამთავრებულს შეუძლია კომუნიკაცია (ქართულსა და ინგლისურ ენებზე) სპეციალისტებთან და 

არასპეციალისტებთან დარგთან დაკავშირებულ საკითხებზე, შეუძლია დარგობრივი ლიტერატურის 

წაკითხვა და გააზრება.  
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

 კურსდამთავრებული ფლობს და თავისუფლად იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიებს, აქვს ინტერნეტისა და სხვა ელექტრონული წყაროების გამოყენების უნარი კომუნიკაციისა 

და ინფორმაციის მოსაძიებლად, დამოუკიდებლად ითვისებს ახალ საინფორმაციო ტექნოლოგიებს. 

 

სწავლის უნარი 

 მას  შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის შეფასება და შემდგომი სწავლის საჭიროებების სწორად 

განსაზღვრა. 

 

ღირებულებები 

მას  შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს ლიბერალური ღირებულებების ჩამოყალიბებაში, აქვს მოვლენების 

ინტელექტუალური და ეთიკური შეფასების უნარი. 

 

შეფასების სისტემა:  

შეფასება 100 ქულიანი სისტემით მიმდინარეობს. ქულები გადანაწილდება და ისაზღვრება ამგვარად: 

(A) 91 - 100 ფრიადი 

(B) 81 – 90 ძალიან კარგი 

(C) 71 – 80 კარგი 

(D) 61 – 70 დამაკმაყოფილებელი 

(E) 51 – 60 საკმარისი 

(FX) 41 – 50 ვერ ჩააბარა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა 

დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;  

(F) 0 – 40 ჩაიჭრა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი 

ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

 

საკონტაქტო პირი:  

მიხეილ ჯეიმს სონდერსი m.saunders@iliauni.edu.ge 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

საბაკალავრო პროგრამის დასახელება:   არქიტექტურა (ძირითადი სპეციალობა) 

 

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:   არქიტექტურის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი / The Degree of  

Bachelor of Architecture 

პროგრამის მოცულობა:  8 სემესტრი / 240 კრედიტი 

 

პროგრამის მიზანი:  პროგრამის მიზანია, მოამზადოს არქიტექტურის დარგში სპეცილისტი, რომელსაც ექნება 

ფართო ცოდნა არქიტექტურის ძირითადი კონცეფციების, განვითარების ისტორიის და ტენდენციების, 

პროექტირების და მშენებლობის თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ და შეძლებს ამ ცოდნის გამოყენებას  

სხვადასხვა არქიტექტურულ პროექტებზე მუშობისას. პროგრამაში აქცენტირებულია არქიტექტურული 

ანალიზის,  დიზაინის, სტრუქტურისა და ფორმის ვიზუალური რეპრეზეტნაციის (ციფრული და ანალოგური)  

სხვადასხვა ასპექტები. პროგრამის ფარგლებში სტუდენტს განუვითარდება ისეთი უნარები, როგორცაა - 

კონცეფტუალური პროექტის შემუშავება, პროექტისთვის საჭირო ნახაზების ხელით ან კომპიუტერული 

პროგრამით შესრულება, ხელით ჩანახატების შესრულება, მოდელირება (ხელით ან კომპუტერის 

საშუალებით).   

საბაკალავრო პროგრამა ასევე ორიენტირებულაი ისეთი ტრანსფერული უნარების, განვითარებზე. როგორიც 

არის კრიტიკული აზროვნება და რაოდენობრივი მსჯელობა, ორიგინალური და შემოქმედებითი 

გადაწყვეტილებების მიღება, პროფესიონალებთან და არაპროფესიონალებთან კომუნიკაცია უცხო ენის და 

ტექნოლოგიების ეფექტური გამოყენებით. რაც მთავარია, პროგრამა მიზნად ისახავს სტუდენტში 

ლიბერალური ღირებულებების ჩამოყალიბებას, რაც მას  საზოგადოებაში და პროფესიონალურ ასპარაზზე 

წარმატების მიღწევაში დაეხმარება. 

 

სწავლის შედეგები:  

 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

კურსდამთავრებულს აქვს:  
 ფართო ცოდნა არქიტექტურის ძირითადი კონცეფციების და თეორიების, მათ შორის “მწვანე” და 

“ჭკვიან” არქიტექტურის პრიციპებისა და მიდგომების შესახებ;  

 ფართო ცოდნა პროექტირების, კონსტრუქტირების და მშენებლობის ტექნოლოგიების შესახებ და იცის  

თუ რა საფეხურებია გასავლელი შენობის პროექტირებიდან მშენებლობამდე.;  

 საბაზო ცოდნა ხელოვნებისა და არქიტექტურის ისტორიაში; 

 იცის რეკონსტრუქციისა და რესტავრირების ძირითადი პრინციპები, ურბანული დაგეგმარების 

საფუძვლები, შენობის გეგმარებისთვის საჭირო ნორმები და სტანდარტები; 

 იცის ფორმის სხვადასხვა ვიზურალური რეპრეზენტაციის (ციფრული და ანალოგური) ძირითადი 

სპეციფიკა;   

 აცნობიერებს მდგრადი არქიტექტურის პრობლემებსა და გამოწვევებს. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:  

კურსდამთავრებულს შეუძლია:  
 შეუძლია მოახდინოს არქიტექტურული იდეის/კონცეფციის კომუნიკაცია მოდელის და/ან ნახატის 

მეშვეობით როგორც ანალოგურ ასევე ციფრულ ფორმატში;   

 შეუძლია გამოიყენოს მდგრადი არქიტექტურის პრიცნიპები და მიდგომები პროექტირებისას;  

 შეუძლია აქრიტექტურული პროექტის კრიტიკული ანალიზი და შეფასება;  

 ხელმძღვანელობის პირობებში არქიტექტურული ობიექტის პროექტირება - იდეიდან 

განხორციელებამდე;  

 ხელით ნახაზის შესრულება, 2-D და 3-D კომპიუტერული მოდელირება, მაკეტის შესრულება; 



 

44 
 
 

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

 მუშა ნახაზების წაკითხვა და შესრულება; 

 რესტავრაცია/რეკონსტრუქციის პრინციპების გამოყენება 

 ქალაქგეგმარებითი პრინციპების გამოყენება;  

 შენობის აზომვა და გეგმის შესრულება;   

 კონსტრუქციული ნახაზის წაკითხვა, გამოთვლების ჩატარება (შესაბამისი პროგრამების გამოყენებით) 

 მშენებლობის თანამედროვე ტექნოლოგიების და მასალების გამოყენება განსაზღვრული მითითებების 

შესაბამისად.  

 

დასკვნის უნარი:   

კურსდამთავრებულს:  
 აქვს ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის, სინთეზისა და რეზიუმირების უნარი;  

 გამომუშავებული აქვს რაოდენობრივი მსჯელობის უნარი, შეუძლია რაოდენობრივი სახით 

მიწოდებული ინფორმაციის (ცხრილები, დიაგრამები, მათემატიკური გამონათქვამები) დამუშავება, 

ანალიზი და მსჯელობა; 

 კურსდამთავრებულს აქვს უნარი მიიღოს ეფექტური და შემოქმედებითი გადაწყვეტილება 

არქიტექტურული ამოცანი/პრობლემის გადასაჭრელად. 

 

კომუნიკაციის უნარი: 

კურსდამთვრებულს:  
 შეუძლია ზეპირი და წერითი კომუნიკაცია (ქართულ და ინგლისურ ენაზე) სპეციალისტებთან და 

არასპეციალისტებთან;  

 შეუძლია თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) ეფქტური 

გამოყენება;  

 აქვს განვითარებული გუნდური მუშაობის უნარი. 

 

სწავლის უნარი:  

კურსდამთავრებულს: 
 აქვს უნარი მრავალმხრივად შეაფასოს საკუთარი სწავლის პროცესი და განსაზღვროს შემდგომი 

სწავლის საჭიროებები;  

 შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის წარმართვა რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით; 

 აქვს განვითარებული აკადემიური მუშაობის უნარი. 
 

ღირებულებები:  

 კურსდამთავრებული იზიარებს ლიბერალურ ღირებულებებს,  აქვს მოვლენების ინტელექტუალური 

და ეთიკური შეფასების უნარი;  

 კურსდამთავრებულს გათვიცნობიერებული აქვს მდგრადი არქიტექტურის, როგორც თანამედროვე 

საზოგადოების განვითარების პრიორიტეტის მნიშვნელობა და საკუთარი პროფესიული 

საქმიანობიდან გამომდინარე მონაწილეობს დარგში შესაბამისი ღირებულებების დამკვიდრების 

პროცესში.   

 

შეფასების სისტემა:  

შეფასება 100 ქულიანი სისტემით მიმდინარეობს. ქულები გადანაწილდება და ისაზღვრება ამგვარად: 

(A) 91 - 100 ფრიადი 

(B) 81 – 90 ძალიან კარგი 

(C) 71 – 80 კარგი 

(D) 61 – 70 დამაკმაყოფილებელი 

(E) 51 – 60 საკმარისი 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

(FX) 41 – 50 ვერ ჩააბარა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა 

დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;  

(F) 0 – 40 ჩაიჭრა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი 

ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

 

საკონტაქტო პირი:  

მიხეილ ჯეიმს სონდერსი m.saunders@iliauni.edu.ge 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

სამაგისტრო პროგრამის დასახელება:   თანამედროვე მათემატიკის ძირითადი პარადიგმები და გამოყენებები 

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  მათემატიკის მაგისტრი / Master in Mathematics 

 

პროგრამის მოცულობა:  4 სემესტრი, 120 კრედიტი 

 

პროგრამის მიზანი:  მათემატიკის სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, სტუდენტს მისცეს ღრმა და სისტემური 

ცოდნა; გააცნოს და შეასწავლოს თანამედროვე მათემატიკის  მნიშვნელოვანი ცნებები, კონცეფციები და 

მეთოდები; აჩვენოს მათ შორის ორგანული კავშირები და მათი ტიპიური გამოყენებები. სტუდენტებს ექნებათ 

შესაძლებლობა, დაეუფლონ მათემატიკის გამოყენებით ასპექტებს, რაც გულისხმობს განზოგადებისა და 

აბსტრაგირების გზით ამოცანების გადაწყვეტისათვის საჭირო მიდგომების გამომუშავებას. პროგრამის 

წარმატებული ათვისების შემთხვევაში, მაგისტრანტს ექნება შესაძლებლობა გამოიყენოს მათემატიკა მის 

შემდგომ კვლევებში და პრაქტიკული ამოცანების შესწავლაში. 

 

 

სწავლის შედეგები: 

 

ცოდნა და გაცნობიერება 

 თანამედროვე მათემატიკური მეცნიერებების ძირითადი ცნებებისა და მეთოდების ღრმა და 

სისტემური ცოდნა. 
 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება 

 საკვლევი საკითხის შერჩევის უნარი; 

 მათემატიკურ მეცნიერებათა სხვადასხვა დარგებიდან საკვანძო თეორემების ჩამოყალიბებისა და 

დამტკიცების უნარი; 

 ამოცანათა ფართო სპექტრის ამოსახსნელად მათემატიკური მეთოდების გამოყენებისა და 

მათემატიკური მოდელირების უნარი; 

 საკითხებისადმი შემოქმედებითი მიდგომის უნარი. 
 

დასკვნის უნარი 

 აბსტრაქტული აზროვნების, ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის, სინთეზისა და რეზუმირების 

უნარი; 
 კვლევის შედეგების საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი; 
 საჭიროების შემთხვევაში საექსპერტო დასკვნის უნარი. 

 

კომუნიკაციის უნარი 

 მშობლიურ და ინგლისურ ენაზე სამეცნიერო კომუნიკაციის უნარი; 

 თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი დარგის 

სპეციფიკის გათვალისწინებით; 

 სამეცნიერო მოხსენებების და პრეზენტაციების მომზადების უნარი, როგორც სპეციალისტებისთვის, 

ასევე ფართო აუდიტორიისათვის; 

 ჯგუფში მუშაობის უნარი. 

 

სწავლის უნარი 

 სწავლის საჭიროებების განსაზღვრისა და სწავლის დამოუკიდებლად დაგეგმვისა და 

განხორციელების უნარი; 

 დროისა და რესურსების ეფექტური მენეჯმენტის უნარი. 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

ღირებულებები 

 სამეცნიერო კვლევის ეთიკის ცოდნა; 

 კოლეგების აზრის პატივისცემის უნარი. 

 

 

შეფასების სისტემა:  

შეფასება 100 ქულიანი სისტემით მიმდინარეობს. ქულები გადანაწილდება და ისაზღვრება ამგვარად: 

(A) 91 - 100 ფრიადი 

(B) 81 – 90 ძალიან კარგი 

(C) 71 – 80 კარგი 

(D) 61 – 70 დამაკმაყოფილებელი 

(E) 51 – 60 საკმარისი 

(FX) 41 – 50 ვერ ჩააბარა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა 

დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;  

(F) 0 – 40 ჩაიჭრა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი 

ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

 

 

საკონტაქტო პირი:  

მიხეილ ჯეიმს სონდერსი m.saunders@iliauni.edu.ge 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

სამაგისტრო პროგრამის დასახელება:  თანამედროვე არქიტექტურა და მდგრადი განვითარება   

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  არქიტექტურის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი / The Degree of Master of   

                                                       Architecture 

 

კრედიტების მოცულობა:  4 სემესტრი, 144 კრედიტი 

 

პროგრამის მიზანი:  სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, გაზარდოს არქიტექტორების ახალი თაობა, რომელსაც 

ექნება  სისტემური და სიღრმისეული ცოდნა მდგრადი არქიტექტურის თეორიული და პრაქტიკული 

ასპექტების შესახებ,   შეძლებს საპროექტო ამოცანის კვლევის საფუძველზე დამოუკიდებლად შეასრულოს 

არქტიტექტურული პროექტი თანამედროვე ტენდენციებისა და არქიტექტურული სტანდარტების 

გათვალისწინებით. ამასთან ერთად, პროგრამა აძლევს სტუდენტს შესაძლებლობას, სამუშაო სტუდიურ 

გარემოში განავითაროს პროექტირების პრაქტიკული უნარები. 

 

სწავლის შედეგები:   

 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

კურსდამთვრებულს აქვს: 
 თანამედროვე არქიტექტურული ტენდენციების და სტადნრტების ღრმა და სისტემური ცოდნა;   

 მდგრადი არქიტექტურის სპეციფიკის, მისი თეორიული და პრაქტიკული ასპექტების კომპლექსური 

ცოდნა;  

 არქიტექტურის ერთერთი მიმართულების (მოცულობითი არქიტექტურა, ქალაქგეგმარება) 

სისტემური ცოდნა;   

 სისტემური ცოდნა თანამედროვე მასალებისა და ტექნოლოგიების სპეციფიკის შესახებ; 

 გაცნობიერებული აქვს თანამედროვე მასალებისა და ტექნოლოგიების გამოყენების სპეციფიკა; 

 “მწვანე” (მდგრადი) არქიტექტურის პრობლემები და პრინციპების ღრმა ცოდნა. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

კურსდამთავრებულს  შეუძლია  
 თანამედროვე “მწვანე” (მდგრადი) არქიტექტურის ტენდენციებისა და პრინციპების/სტანდარტების 

გათვალისწინებით, დამოუკიდებლად  ჩატარებული კვლევის საფუძველზე ორიგინალური 

არქიტექტურული პროექტის შესრულება საწყისი სტადიიდან საბოლოო სტადიამდე;  

 არქიტექტურული ამოცანის შესრულების მიზნით მშენებლობის თანამედროვე ტექნოლოგიების და 

მასალების გამოყენება მათი სპეციფიკის გათვალისწინებით;  

 არქიტექტურული პროექტის მიზნებისთვის  შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება;  

 სამუშაო სტუდიურ გარემოში შეუძლია არქიტექტურულ პროექტთან დაკავშირებული სამუშოს 

დამოუკიდებლად შესრულება. 

 

დასკვნის უნარი:   

 კურსდამთავრებულს შეუძლია ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის, სინთეზის საფუძველზე 

დამოუკიდებლად მიიღოს ოპტიმალური გადაწყვეტილებები არქიტექტურულ ამოცანასთან 

დაკავშირებით; 

 აქვს შესწავლილი/გამოკვლეული საკითხების კომპლექსური ანალიზისა და თანმიმდევრული, 

არგუმენტირებული დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი. 

 

კომუნიკაციის უნარი:  

 შეუძლია ურთიერთთანამშრომლობა მომიჯნავე სპეციალისტებთან; 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

 კურსდამთავრებულს შეუძლია კომუნიკაცია (ქართულ და ინგლისურ ენაზე) აკადემიურ და 

პროფესიულ საზოგადოებასთან დარგთან დაკავშირებულ საკითხებზე; 

 შეუძლია ეფექტურად და შემოქმედებითად თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების (ICT) გამოყენება; 

 შეუძლია ეფექტურად წარმოადგინოს საკუთარი არქიტექტურული პროექტი და მასთან 

დაკავშირებული კვლევითი კომპონენტი. 

 

სწავლის უნარი:  

 კურსდამთავრებულს აქვს სწავლის საჭიროებების  დამოუკიდებლად განსაზღვრის უნარი მდგრადი 

არქიტექტურის ტენდენციებისა და გამოწვევების  შემდგომი შესწავლის, შეფასების, კვლევის მიზნით; 

 კურსდამთავრებულს შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად მართვა რესურსების 

ფართო სპექტრის გამოყენებით, საკუთარი სწავლის შეფასება. 

  

ღირებულებები:  

 კურსდამთავრებულს გაცნობიერებული აქვს თანამედროვე არქიტექტურის დარგში არსებული 

ნორმები, ღირებულებები და პროფესიული პასუხისმგებლობა;  

 კურსდამთავრებულს შეუძლია საკუთარი არქიტექტურული პროექტის საფუძველზე ახალი 

ღირებულებების დამკვიდრებაში მონაწილეობის მიღება; 

 იცნობს და იცავს მშენებლობის უსაფრთხოების ზომებს. 

 

შეფასების სისტემა:  

შეფასება 100 ქულიანი სისტემით მიმდინარეობს. ქულები გადანაწილდება და ისაზღვრება ამგვარად: 

(A) 91 - 100 ფრიადი 

(B) 81 – 90 ძალიან კარგი 

(C) 71 – 80 კარგი 

(D) 61 – 70 დამაკმაყოფილებელი 

(E) 51 – 60 საკმარისი 

(FX) 41 – 50 ვერ ჩააბარა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა 

დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;  

(F) 0 – 40 ჩაიჭრა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი 

ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

 

 

საკონტაქტო პირი:  

მიხეილ ჯეიმს სონდერსი m.saunders@iliauni.edu.ge 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

სამაგისტრო პროგრამის დასახელება:  პროგრამული ინჟინერია 

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:   პროგრამული ინჟინერიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი / The Degree of 

Master of Software Engineering 

 

პროგრამის მოცულობა:   4 სემესტრი, 120 კრედიტი 

 

პროგრამის მიზანი:   პროგრამის მიზანია მაგისტრანტს სიღრმისეულად შეასწავლოს პროგრამული ინჟინერიის 

საკვანძო ასპექტები, მოამზადოს იგი კვლევითი და პრაქტიკული მუშაობისათვის სამეცნიერო კვლევით, 

საჯარო ან სამეურნეო დაწესებულებებში პროგრამული ინჟინერიის მიმართულებით. სამაგისტრო პროგრამა 

სტუდენტს შესძენს საფუძვლიან ცოდნას პროგრამული ინჟინერიის ისეთ სპეციფიურ დარგებში, როგორიცაა: 

ბიზნეს აპლიკაციების დაპროგრამება, სტატისტიკა და შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის 

დაპროგრამება, გამოთვლითი ამოცანების შესაბამისი აპლიკაციების დაპროგრამება; გეოსაინფორმაციო 

ამოცანების შესაბამისი აპლიკაციების დაპროგრამება. 

 

 

სწავლის შედეგები:   

 

ცოდნა და გაცნობიერება 

კურსდამთავრებულს აქვს ღრმა და სისტემური ცოდნა პროგრამული ინჟინერიის უახლესი ტექნოლოგიების, 

მეთოდების და საშუალებების შესახებ. იცნობს პროგრამული ინჟინერიის დარგობრივი მიმართულებების 

პრობლემატიკას და მათი გადაჭრის ხერხებს, აცნობიერებს პროგრამული ინჟინერიის ამოცანას, კვლევის 

ობიექტს, პრინციპებს და შეუძლია შეიმუშაოს ახლებური მიდგომა ამა თუ იმ საკითხის მიმართ. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება 

 კურსდამთავრებულს ჩამოყალიბებული აქვს პროგრამული ინჟინერიის წინაშე დასმული ამოცანის 

გადაჭრისადმი კომპლექსური მიდგომის უნარი როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული მეთოდების 

გამოყენებით, კერძოდ: 

 კურსდამთავრებულს შეუძლია შეიმუშაოს პროგრამული უზრუნველყოფა სხვადასხვა სფეროში 

წარმოქმნილი ამოცანის კომპიუტერული რეალიზაციისათვის. მას ასევე შეუძლია მიიღოს 

მონაწილეობა ამოცანის დასმის პროცესში და ტექნიკური დავალების შედგენაში; 

 კურსდამთავრებულს შეუძლია იმუშაოს ღია კოდის მქონე პროგრამული უზრუნველყოფის დახვეწასა 

და ადაპტაციაზე; აღნიშნული პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით შექმნას კონკრეტული 

ამოცანის კომპიუტერული რეალიზაცია; 

 კურსდამთავრებულს შეუძლია დამოუკიდებლად განახორციელოს ინტერდისციპლინური კვლევა 

უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით პროგრამული უზრუნველყოფის სრულყოფის, 

ახალი ტექნოლოგიების შექმნისა და ახალი მეთოდების შემუშავების მიმართულებით. 

 

დასკვნის უნარი 

 კურსდამთავრებულს აქვს კრიტიკულად აზროვნების უნარი, რის საფუძველზეც მას შეუძლია 

დაასაბუთოს, ჩამოაყალიბოს და გამოიტანოს დასკვნები რთული და არასრული ინფორმაციის 

ფლობის/არსებობის შემთხვევაში; 

 კურსდამთავრებულს შეუძლია სამეცნიერო დასკვნების გაკეთება თეორიული მსჯელობისა და 

კომპიუტერული ექსპერიმენტის საფუძველზე. 

 

კომუნიკაციის უნარი 

 კურსდამთავრებულს შეუძლია კომუნიკაცია (ქართულ და ინგლისურ ენაზე) სპეციალისტებთან და 

არასპეციალისტებთან დარგთან დაკავშირებულ საკითხებზე, შეუძლია დარგობრივი ლიტერატურის 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

თარგმნა და გააზრება, ფლობს ინგლისურად სამეცნიერო სტატიის, თეზისის, ანოტაციის, დოკუმენტის 

წერისა და გაგების უნარ-ჩვევებს; 

 კურსდამთავრებულს შეუძლია კომუნიკაცია აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან, 

ვინაიდან  სწავლის შედეგად მას აქვს დასკვნების გამოტანის, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების 

გამოყენების უნარები; 

 კურსდამთავრებულს აქვს ჯგუფში მუშაობის უნარი; 

 კურსდამთავრებულს შეუძლია თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების ეფექტურად 

გამოყენება. 

 

სწავლის უნარი 

 კურსდამთავრებულს აქვს უნარი, დამოუკიდებლად დაგეგმოს და წარმართოს თავისი სწავლის 

პროცესი, რაც გულისხმობს იმას, რომ სტუდენტს შეუძლია დამოუკიდებლად მოიძიოს საჭირო 

ინფორმაცია, მოიძიოს და დაამუშაოს დამატებითი ლიტერატურა, შეისწავლოს გარკვეული ტიპის, 

მისთვის საინტერესო ტექნიკა თუ ტექნოლოგია, ასევე გააცნობიეროს სწავლის პროცესის 

თავისებურებები; 

 კურსდამთავრებულს შეუძლია შეიძინოს ცოდნა პრაქტიკული საქმიანობის პროცესში სხვადასხვა 

პრობლემური სიტუაციის ინდივიდუალური გადაწყვეტის მეთოდის შემუშავებისას. 

 

ღირებულებები 

 სამაგისტრო პროგრამის გავლის შედეგად კურსდამთავრებულს ჩამოყალიბებული აქვს მეცნიერული 

საქმიანობისა და სამეცნიერო შედეგების შეფასების კრიტერიუმები და ღირებულებები, რითაც 

აცნობიერებს სამეცნიერო სიახლის მნიშვნელობას, სხვისი სამეცნიერო შედეგების პატივისცემის 

აუცილებლობას. პროფესინალური ეთიკის ნორმებს.  

 კურსდამთავრებული აცნობიერებს იმ ინფორმაციის კონფიდენციალობის დაცვის აუცილებლობას, 

რომელიც მისთვის ცნობილი გახდება პროფესიული საქმიანობის შედეგად; 

 კურსდამთავრებული მონაწილეობას იღებს ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში. 

 

 

შეფასების სისტემა:  

შეფასება 100 ქულიანი სისტემით მიმდინარეობს. ქულები გადანაწილდება და ისაზღვრება ამგვარად: 

(A) 91 - 100 ფრიადი 

(B) 81 – 90 ძალიან კარგი 

(C) 71 – 80 კარგი 

(D) 61 – 70 დამაკმაყოფილებელი 

(E) 51 – 60 საკმარისი 

(FX) 41 – 50 ვერ ჩააბარა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა 

დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება; 

(F) 0 – 40 ჩაიჭრა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი 

ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

 

საკონტაქტო პირი:  

მიხეილ ჯეიმს სონდერსი m.saunders@iliauni.edu.ge 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

სამაგისტრო პროგრამის დასახელება:   ახალი მასალები ნანოელექტრონიკისა და ნანოინჟინერიისთვის 

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:    მასალათმცოდნეობის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი /  The Degree of 

Master of Material Sciences 

 

პროგრამის მოცულობა:   4 სემესტრი, 120 კრედიტი 

 

პროგრამის მიზანი:   სამაგისტრო პროგრამა მიზნად ისახავს, მოამზადოს სპეციალისტი თანამედროვე 

კვანტურ მასალათმცოდნეობაში – კერძოდ, ნანოელექტრონიკასა და ნანოინჟინერიაში გამოყენებული 

ახალი კვანტური მასალების ფიზიკის დარგში, რომელსაც ექნება კვანტური მასალათმცოდნეობის, 

ნანოელექტრონიკისა და ნანოინჟინერიის სისტემური და სინთეზური ცოდნა, შესწავლილი ექნება მიკრო და 

ნანოელექტრონიკაში გამოყენებული მასალების თვისებები, სტრუქტურები და შეძლებს განსაზღვროს ახალი 

საინჟინრო მიდგომები თანამედროვე ტექნოლოგიებში ამ თვისებების გამოყენებისთვის. 

პროგრამის ფარგლებში სტუდენტები შეისწავლიან ნანოსტრუქტურებში გამოვლენილ ახალ ეფექტებზე 

მომუშავე ხელსაწყოებს - მათ მოქმედების პრინციპებსა და კონსტრუქციულ თავისებურებებს და 

განივითარებენ მაღალოპერაციულ უნარებს, რომელთა საფუძველზე შეძლებენ აწარმოონ დისტანციური 

ექსპერიმენტები და გაზომვები. 

 

 

სწავლის შედეგები:   

ცოდნა და გაცნობიერება 

 კურსდამთავრებულს აქვს ღრმა და სისტემური ცოდნა ახალი მასალების ფიზიკის, 

ნანოელექტრონიკისა და ნანოინჟინერიის ისეთ საკითხებში, როგორიც არის დაბალგანზომილებიანი 

ელექტრონული სისტემების, მიკრო და ნანო ელექტრონიკის, ციფრული და ანალოგური სქემების, 

კვანტური ხელსაწყოების ფიზიკისა და ფოტონიკის აქტუალური საკვანძო თეორიული  ასპექტები.  

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება 

 კურსდამთავრებულს შეუძლია დამოუკიდებლად ან სამეცნიერო ჯგუფში აწარმოოს კვლევები 

ნანოტექნოლოგიისა და ნანოინჟინერიის დარგში უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების 

გამოყენებით; განავითაროს ახალი მასალები ნანოელექტრონიკაში და განახლებად ენერგეტიკაში 

გამოსაყენებლად; ექპერიმენტული ამოცანის გადაჭრის მიზნით მოახდინოს ფიზიკისა და ინჟინერიის 

ძირითადი პრინციპების ანალიზი და სინთეზი ნანოტექნოლოგიის კუთხით; შეძლებს პროცესების, 

მოწყობილობებისა და ელექტრონული სქემების მოდელირებას, გაზომვების წარმოებას და შედეგების 

გამოყენებას ექსპერიმენტულ კვლევაში და წარმოებაში. 

 

დასკვნის უნარი 

      კურსდამთავრებულს  აქვს: 
 უნარი, ექსპერიმენტარული ამოცანის/პრობლემის გადაჭრის მიზნით მოახდინოს 

ინფორმაციის/მონაცემების კომპლექსური  ანალიზი და ინოვაციური სინთეზი, ჩამოაყალიბოს 

დასაბუთებული დასკვნები;   

 სამეცნიერო პუბლიკაციებში მოძიებული ინფორმაციისა და უახლესი კვლევების კრიტიკული 

ანალიზის საფუძველზე შეუძლია განსაზღვროს მიკრო და ნანოელექტრონიკაში ახალი მასალების 

გამოყენებასთან დაკავშირებული შესაძლებლობები. 

 

კომუნიკაციის უნარი 

 კურსდამთავრებულს შეუძლია საკუთარი დასკვნების, არგუმენტაციის მეთოდების და ჩატარებული 

ექსპერიმენტარული  კვლევის შედეგების წარდგენა აკადემიური და პროფესიული საზოგადოების 

წინაშე;   
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

 კომუნიკაციისას კურსდამთავრებულს შეუძლია თანამედროვე ტექნოლოგიების ეფექტური 

გამოყენება; 

 კურსდამთავრებულს შეუძლია კომუნიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენებზე. 

 

სწავლის უნარი 

 კურსდამთავრებულს შეუძლია თავისი ინდივიდუალური განვითარების საჭიროებების 

დამოუკიდებლად განსაზღვრა, სწავლის დაგეგმვა და წარმართვა.     

 

ღირებულებები 

 კურსდამთავრებულს შეუძლია დარგში არსებული ღირებულებებისადმი საკუთარი და სხვების 

დამოკიდებულებების შეფასება და საკუთარი პროფესიული საქმიანობის საფუძველზე ახალი 

ღირებულებების დამკვიდრების ხელშეყწობა;  

 კურსდამთავრებულს შეუძლია პლაგიატის თავიდან აცილება, სხვათა ნაშრომების ციტირებისა და 

რეფერირების წესების დაცვით. 

 

 

შეფასების სისტემა: 

შეფასება 100 ქულიანი სისტემით მიმდინარეობს. ქულები გადანაწილდება და ისაზღვრება ამგვარად: 

(A) 91 - 100 ფრიადი 

(B) 81 – 90 ძალიან კარგი 

(C) 71 – 80 კარგი 

(D) 61 – 70 დამაკმაყოფილებელი 

(E) 51 – 60 საკმარისი 

(FX) 41 – 50 ვერ ჩააბარა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა 

დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;  

(F) 0 – 40 ჩაიჭრა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი 

ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

 

საკონტაქტო პირი:  

მიხეილ ჯეიმს სონდერსი m.saunders@iliauni.edu.ge 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

სამაგისტრო პროგრამის დასახელება:  ენერგეტიკის და მინერალური რესურსების მართვა და მდგრადი 

განვითარება 

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:   

 ენერგეტიკის მენეჯმენტის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი/Master of Energy Management 

 სამთო საქმისა და გეოლოგიის მენეჯმენტის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი/Master of Mining and 

Geology Management 

 

პროგრამის მოცულობა:  4 სემესტრი / 120 კრედიტი 

 

პროგრამის მიზანი:   პროგრამის მიზანია: მოამზადოს პროფესიონალი, რომელსაც ექნება ენერგეტიკის ან 

მინერალური რესურსების მენეჯმენტის დარგში მმართველობითი უნარი, მათ შორის რესურსების 

მდგრადობის  ეკონომიკური და ეკოლოგიური ფაქტორების გათვალისწინების უნარი ეფექტური ბიზნეს-

გადაწყვეტილებების მიღებისას; ეცოდინება დარგის მდგრადი განვითარების საერთაშორისო ტენდენციები, 

შეძლებს მათ დანერგვას და ადაპტაციას საქართველოს ეკონომიკურ, სამართლებლივ და  ეკოლოგიურ 

პირობებთან, გაანალიზებს საქართველოს  ენერგეტიკული უსაფრთხოების, ტექნოლოგიური წინსვლის და 

მდგრადი ეკონომიკური განვითარების საჭიროებებს და შეძლებს მათი გადაჭრის ეფექტური გზების 

მოძიებას. 

 

 

სწავლის შედეგები:  

 

ენერგეტიკის მართვა და მდგრადი განვითარება 

   

ცოდნა და გაცნობიერება  

 კურსდამთავრებულს აქვს მდგრადი განვითარების პარადიგმების ღრმა და სისტემური ცოდნა და 

ათვიცნობიერებს მათ მნიშვნელობას ენერგეტიკის სფეროში;  

 აქვს უახლესი ცოდნა (ეკონომიკური, ტექნოლოგიური) მდგრადი ენერგო–ტექნოლოგიების 

(განახლებადი, ენერგოეფექტური და ალტერნატიული ენერგიის წყაროები) შესახებ; 

 კურსდამთავრებულს აქვს ღრმა და სისტემური ცოდნა ენერგეტიკის  მართვის სფეროში; 

 კურსდამთავრებულს აქვს მდგრადი ენერგეტიკის ტექნოლოგიების ტექნიკურ-ეკონომიკური 

მახასიათებლების გამოყენების პირობების და შედეგების საფუძვლიანი ცოდნა;  

 იცის დარგის თანამედროვე შეფასების მეთოდები, მიდგომები და პრინციპები; 

 კურსდამთავრებულს აქვს ცოდნა ენერგეტიკის სფეროში სხვადასხვა აქტორებს (საჯარო და კერძო 

სექტორის) შორის ურთიერთმიმართების სპეციფიკის შესახებ. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 
 ენერგეტიკული პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელებისას გაითვალისწინოს ეკონომიკური, 

გარემოსდაცვითი და სოციალური ფაქტორები, გადაწყვეტილებები მიიღოს მდგრადი განვითარების 

პრინციპების გათვალისწინებით შესაბამისი სისტემური ხედვების საფუძველზე; 

 კვალიფიციურად შეაფასოს და გადაწყვეტილებებში გაითვალისწინოს ენერგეტიკული პროექტების  

ეკონომიკური, გარემოს აღმწერი და მასზე ზემოქმედების შეფასების ნაწილები თანამედროვე 

მიდგომების, მეთოდების და პრინციპების გამოყენებით; 

 მდგრადი ენერგეტიკის სფეროში სწორად განსაზღვროს და შეაფასოს ტექნოლოგიური 

ალტერნატივები და მიღებული ტექნიკური გადაწყვეტილებები, მათ შორის მდგრადი განვითარების 

პრინციპებთან შესაბამისობა; 

 მიიღოს მონაწილეობა ორგანიზაციის მართვაში და სამუშაო პროცესების ორგანიზებაში. 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

 

მინერალური რესურსების მართვა და მდგრადი განვითარება 

 

ცოდნა და გაცნობიერება   

 კურსდამთავრებულს აქვს ღრმა და სისტემური ცოდნა სამთო საქმის და გეოლოგიის მართვის 

სფეროში; 

 კურსდამთავრებულს  აქვს სამთო საქმის და გეოლოგიის მდგრადი განვითარების თანამედროვე 

მიდგომების და ტენდენციების კომპლექსური ცოდნა და აცნობიერებს მათ მნიშვნელობას 

მინერალური რესურსების  მართვის სფეროში;  

 აქვს კომპლექსური ცოდნა მდგრადი რესურსდამზოგავი და ენერგოდამზოგავი ტექნოლოგიებისა და 

მიდგომების შესახებ; 

 აქვს ცოდნა მინერალური რესურსების მოპოვების და გამოყენების სფეროში არსებული საჯარო და 

კერძო სექტორის თავისებურებების შესახებ. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  

კურსდამთავრებულს შეუძლია:  
 სამთო პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელებისას გაითვალისწინოს ეკონომიკური, 

გარემოსდაცვითი და სოციალური ფაქტორები, მიიღოს გადაწყვეტილებები მდგრადი განვითარების 

პრინციპების გათვალისწინებით შესაბამისი სისტემური ხედვების საფუძველზე; 

 კვალიფიციურად შეაფასოს და გადაწყვეტილების მიღებისას გაითვალისწინოს სამთო პროექტების 

ეკონომიკური, გარემოს აღმწერი და მასზე ზემოქმედების შეფასების კრიტერიუმები თანამედროვე 

მიდგომების, მეთოდების და პრინციპების გამოყენებით; 

 მინერალური ნედლეულის მდგრადი მართვის სფეროში სწორად განსაზღვროს და შეაფასოს 

ტექნოლოგიური ალტერნატივები და მიღებული ტექნიკური გადაწყვეტილებები, მათ შორის მათი 

მდგრადი განვითარების პრინციპებთან შესაბამისობა; 

 მიიღოს მონაწილეობა ორგანიზაციის მართვაში და სამუშაო პროცესების ორგანიზებაში. 

 

ზოგადი კომპეტენციები: 

 

დასკვნის გაკეთების უნარი  

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

 ენერგეტიკის/მინერალური რესურსების მდგრად მართვასთან დაკავშირებულ კომპლექსურ  

საკითხებთან/პრობლემებთან მიმართებაში ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე, დაასაბუთოს, 

ჩამოაყალიბოს და გამოიტანოს შესაბამისი დასკვნები და რეკომენდაციები ოპტიმალური მმართველობითი 

გადაწყვეტილებების შემუშავების მიზნით; 

 ენერგეტიკის/მინერალური რესურსების მდგრად მართვასთან დაკავშირებული აქტუალური 

პრობლემის გადაჭრის ალტერნატიული გზების განსაზღვრა და მიღებული გადაწყვეტილებების დასაბუთება 

და დაცვა. 

 

კომუნიკაციის უნარი  

 კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

 აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან საკუთარი დასკვნების, იდეებისა და არგუმენტაციის 

წარდგენა ზეპირად და წერილობით აკადემიური კომუნიკაციის სტანდარტების დაცვით;   

 შეუძლია კომუნიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე;  

 აქვს ჯგუფში ეფექტურად მუშაობის უნარი; 

 კომუნიკაციისას შეუძლია თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ეფექტურად 

გამოყენება. 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

სწავლის უნარი  

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

 დარგის მართვისა და მდგრადი განვითარების საკითხებზე შესაბამისი მასალის (უახლესი ლიტერატურა, 

მიღწევები) დამოუკიდებლად მოძიება, გაცნობა და გამოყენება; 

 სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად დაგეგმვა და ეფექტურად წარმართვა. 

 

ღირებულებები 

 განვითარებული აქვს სოციალური პასუხისმგებლობა და აღიარებს მდგრადი განვითარების 

პრინციპებს და ხელს უწყობს მათ დამკვიდრებას; 

 მმართვალობით საქმიანობაში იყენებს არსებულ ეთიკურ ნორმებს. 

 

შეფასების სისტემა:  

შეფასება 100 ქულიანი სისტემით მიმდინარეობს. ქულები გადანაწილდება და ისაზღვრება ამგვარად: 

(A) 91 - 100 ფრიადი 

(B) 81 – 90 ძალიან კარგი 

(C) 71 – 80 კარგი 

(D) 61 – 70 დამაკმაყოფილებელი 

(E) 51 – 60 საკმარისი 

(FX) 41 – 50 ვერ ჩააბარა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა 

დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;  

(F) 0 – 40 ჩაიჭრა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი 

ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

 

 

საკონტაქტო პირი:  

მიხეილ ჯეიმს სონდერსი m.saunders@iliauni.edu.ge 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

განათლების სკოლა 

 
 

საბაკალავრო პროგრამის დასახელება:  დაწყებითი სკოლის პედაგოგიკა (ძირითადი სპეციალობა), 

სკოლამდელი აღზრდა (დამატებითი სპეციალობა) 

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: განათლების ბაკალავრი / BA in Education 

 

პროგრამის მოცულობა: 240 კრედიტი (8 სემესტრი) 

 

პროგრამის მიზანი: 

პროგრამის მიზანია, მოამზადოს დაწყებითი საფეხურის (1-6 კლასი) ქართული ენისა დალიტერატურის, 

მათმატიკის, ბუნებისმეტყველებისა და საზოგადოებრივი მეცნიერებების მასწავლებელი, რომლსაც გააჩნია 

წარმატებული პროფესიული საქმინობისათვის შესაბამისი თეორიული ცოდნა, პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და 

ღირებულებები.   

ამასთან, პროგრამა მიმართულია ისეთი ტრანსფერული უნარების განვითარებაზე, როგორიც არის ეფექტური 

ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე, რაოდენობრივი მსჯელობისა და 

კრიტიკული აზროვნების უნარი, გუნდში ეფექტურად მუშაობის უნარი.  

პროგრამის მიზნები და შედეგები შესაბამისობაშია მასწავლებლის განათლების საგანმანათლებლო 

პროგრამის დარგობრივ მახასიათებელთან და მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტით განსაზღვრულ 

წარჩინებული მასწავლებლის მოთხოვნებთან. 

 

სწავლის შედეგები: 

 

ცოდნა და გაცნობიერება 

პროგრამის კურსდამთავრებულს: 
 აქვს დაწყებითი საფეხურის ქართული ენისა და ლიტერატურის, მათემატიკის, ბუნებისმეტყველების 

და საზოგადოებრივი მეცნიერებების მასწავლებლის (1-6 კლასი) პროფესიული სტანდარტის 

მოთხოვნების შესაბამისი ცოდნა; 

 იცნობს ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებს, ეროვნული სასწავლო გეგმას და აცნობიერებს 

მოსწავლეზე და შედეგზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის მათზე დაფუძნების აუცილებლობას; 

 იცნობს სასწავლო პროცესში დიფერენცირებული მიდგომების ძირითად პრინციპებს და იცის, როგორ 

შექმნას ინკლუზიური სასწავლო გარემო; 

 იცის მოსწავლეზე და შედეგზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის როგორც გრძელვადიანი, ისე 

მოკლევადიანი დაგეგმვა და აცნობიერებს დაგეგმვის აუცილებლობას; 

 იცის განვითარებისა და განათლების ძირითადი თეორიები და აცნობიერებს მათ მნიშვნელობას 

სასწავლო პროცესის სწორად წარმართვისას; 

 იცნობს დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებში საბაზისო აკადემიური და სოციალურ-ემოციური 

უნარების განვითრების ძირითად მიდგომებს და აცნობიერებს ამ უნარების განვითარების 

აუცილებლობას მოსწავლეთა სრულფასოვანი განვითარებისთვის; 

 იცის სწავლისა და სწავლების მრავალფეროვანი და ინოვაციური  სტრატეგიები. აცნობიერებს მათ 

ძლიერ და სუსტ მხარეებს; 

 იცის როგორ მოახდინოს თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინტეგრირება საგნის 

სწავლებისას;  

 იცის დაწყებით საფეხურზე საგნის სწავლების სპეციფიური მეთოდები; 

 იცის შეფასების ტიპები და მეთოდები; 

 იცის შეფასების კრიტერიუმების ჩამოყალიბებისა და რუბრიკების შედგენის ძირითადი პრინციპები; 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

 იცნობს ეფექტიანი განმავითარებელი შეფასების სტრატეგიებს და აცნობიერებს დაწყებით საფეხურზე 

მათი გამოყენების აუცილებლობას მოსწავლეთა კოგნიტური და პიროვნული განვითარებისთვის; 

 იცის მოსწავლეთა შედეგების გაანალიზების მეთოდები; 

 იცის სკოლაში თანამშრომლობითი კულტურის ჩამოყალიბების ხელშემწყობი ძირითადი ფაქტორები 

და აცნობიერებს თანამშრომლობითი გარემოს მნიშვნელობას საკუთარი პროფესიული განვითარებისა 

და სწავლა-სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებაში; 

 იცის კომუნიკაციის ეფექტური სტრატეგიები; 

 იცის კლასის მართვისა და კონფლიქტების მოგვარების ეფექტიანი სტრატეგიები; 

 აცნობიერებს კლასგარეშე საქმიანობის როლსა და მნიშვნელობას მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლების, 

სწავლისა და მრავლმხრივი განვითარებისათვის; 

 იცის პედაგოგიური პრაქტიკის შეფასებისა და ანალიზის ძირითადი მიდგომები და აცნობიერებს 

შეფასების შედეგების გამოყენების მნიშვნელობას საკუთარი პროფესიული განვითარებისა და სწავლა-

სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებაში; 

 იცის სწავლა-სწავლებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი რეგულირების  საფუძვლები; 

 იცის, როგორ შექმნას მოსწავლეზე ორიენტირებული ჯანსაღი, უსაფრთხო და წამახალისებელი გარემო.   

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: 

პროგრამის კურსდამთავრებულს: 
 შეუძლია ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების,  ეროვნული სასწავლო გეგმის, სკოლის 

პრიორიტეტებისა და მოსწავლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით გრძელვადიანი და მოკლევადიანი 

სასწავლო გეგმების შემუშავება; 

 შეუძლია განვითარებისა და  განათლების თეორიების ცოდნის ეფექტიანად გამოყენება სასწავლო 

პროცესში; 

 შეუძლია, შექმნას დადებითი სასწავლო გარემო მოსწავლეების ინდივიდუალური, სპეციალური  

საჭიროებების და მათი კულტურული მრავალფეროვნების გათვალისწინებით და ხელი შეუწყოს 

კლასში თითოეული მოსწავლის შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოვლენასა და კლასში 

ინტეგრაციას; 

 დადებითი და უსაფრთხო გარემოს შექმნის მიზნით შეუძლია თანამშრომლობა სპევიალურ 

მასწავლებელთან და შესაბამისი სპეციალისტების ჩართულობით სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროების მქონე მოსწავლეებისათვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავება; 

 შეუძლია დაწყებით საფეხურზე მოსწავლეებში საბაზისო აკადემიური და სოციალურ-ემოციური 

უნარების განვითარების ხელშეწყობა მათი ასაკობრივი და ინდივიდუალური თავისებურებების 

გათალისწინებით; 

 სასწავლო პროცესის დაგეგმვისას შეუძლია გაითვალისწინოს შიდასაგნობრივი და საგანთა შორის 

კავშირები; 

 შეუძლია, მიზნობრივად გამოიყენოს  სწავლისა და სწავლების ინოვაციური და სპეციფიური 

სტრატეგიები;   

 შეუძლია მოსწავლეთა ცოდნის შეფასების მეთოდების მიზნობრივი გამოყენება; 

 შეუძლია შეფასების სქემებისა და რუბრიკების შედგენა; 

 შეუძლია თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინტეგრირება საგნის სწავლებისას; 

 შეუძლია განმავითრებელი და განმსაზღვრელი შეფასების ეფექტიანად გამოყენება მოსწავლეთა 

კოგნიტური და პიროვნული განვითარებისთვის; 

 მოსწავლეთა შედეგების ანალიზის საფუძველზე, შეუძლია, ინდივიდუალური საჭიროებების დადგენა 

და მათზე რეაგირება; 

 შეუძლია მოტივაციის ამაღლების სტრატეგიების ეფექტიანად შერჩევა მოსწავლეთა ინდივიდუალურ 

პროგრესზე დაკვირვებითა და მათი ინტერესების გათვალისწინებით; 

 შეუძლია კლასის მართვისა და კონფლიქტის მოგვარების შესაბამისი სტრატეგიების გამოყენება 

სასწავლო პროცესში; 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

 შეუძლია მოიძიოს, შექმნას და გამოიყენოს სასწავლო მიზნის შესაბამისი  რესურსები; 

 შეუძლია კლასგარეშე საქმიანობის დაგეგმვა მოსწავლეთა ინტერესებისა და შესაძლებლობების 

გათვალისწინებით; 

 შეუძლია პედაგოგიური პრაქტიკის ანალიზის საფუძველზე, პრობლემის იდენტიფიცირება, ანალიზი, 

შესაბამისი ინტერვენციების დაგეგმვა, განხორციელება და მათი ეფექტიანობის შეფასება; 

 შეუძლია მოსწავლეებისა და მშობლების პედაგოგიური კონსულტირება.  
 

დასკვნის გაკეთების უნარი 

პროგრამის კურსდამთავრებულს: 
 შეუძლია საკუთარი პრაქტიკის კომპლექსური, თანმიმდევრული და კრიტიკული ანალიზი და შეფასება 

რის საფუძველზეც შეუძლია საკუთარი პროფესიული განვითარების დაგეგმვა; 

 საკუთარი პედაგოგიური პრაქტიკის შეფასების საფუძველზე შეუძლია კოპლექსურად გააანალიზოს 

საკუთარი პრაქტიკის ეფექტიანობა და  გამოიტანოს შესაბამისი დასკვნები, შეიმუშაოს შესაბამისი 

სტრატეგიები სწავლა-სწავლების პროცესის ეფექტურობის გაზრდის მიზნით;   

 ინდივიდუალურად ან/და კოლეგებთან ერთად შეუძლია პრობლემების იდენტიფიცირება 

პროფესიული სიტუაციების კონტექსტში, მისი ანალიზი და გადაჭრის ეფექტიანი გზების განსაზღვრა; 
 

სწავლის უნარი 

პროგრამის კურსდამთავრებული/კურსდამთავრებულს: 
 ორიენტირებულია სხვადასხვა გზით სიახლეების ათვისებასა და მათ პრაქტიკაში დანერგვაზე; 

 აქვს უნარი, მოიძიოს, აითვისოს და გამოიყენოს ახალი ცოდნა მოსწავლეთა შედეგების გაუმჯობესებისა 

და საკუთარი პროფესიული განვითარებისათვის. 

 გაცნობიერებული აქვს უწყვეტი პროფესიული განვითარების მნიშვნელობა მასწავლებლის 

პროფესიისთვის; 

 საკუთარი ძლიერი და სუსტი მხარეების იდენტიფიცირების საფუძველზე შეუძლია პროფესიული 

განვითარების დაგეგმვა. 
  

კომუნიკაციის უნარი 

პროგრამის კურსდამთავრებულმა: 
 შეუძლია მოსწავლეებთან, მათ მშობლებთან (სხვა კანონიერ წარმომადგენლებთან), კოლეგებთან 

პოზიტიური კომუნიკაცია და საქმიანი თანამშრომლობა; 

 კომუნიკაციისას შეუძლია აკადემიური და ეთიკური სტანდარტების დაცვა; 

 კომუნიკაციისას შეუძლია თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების ეფექტიანად გამოყენება. 
 

ღირებულებები   

პროგრამის კურსდამთავრებული: 
 აცნობიერებს მასწავლებლის პროფესიის მნიშვნელობას; 

 აცნობიერებს პროფესიული განვითარების მნიშვნელობას და უწყვეტი განათლების პროცესში ჩართვის 

აუცილებლობას; 

 აცნობიერებს განათლების ინკლუზიურობის  მნიშვნელობას პოზიტიური  სასწავლო გარემოს 

შექმნისთვის;   

 აცნობიერებს კოლეგებთან გამოცდილების ურთიერთგაზიარების მნიშვნელობას; 

 აცნობიერებს და მოსწავლეებს უზიარებს ჯანსაღი ცხოვრების წესის მნიშვნელობას; 

 აცნობიერებს მდგრადი განვითარების პრინციპების სწავლების მნიშვნელობას პიროვნების 

ჩამოყალიბებაში, სოციალური და ბუნებრივი გარემოსდმი პასუხისმგებლობის მქონე მოქალაქის 

აღზრდაში 

 აცნობიერებს პროფესიული ეთიკის წესების მნიშვნელობას და  იცავს მათ; 

 აცნობიერებს ლოკალურ, ეროვნული და საერთაშორისო დონეზე პროფესიულ ფასეულობებს და 

იყენებს მათ საკუთარ პრაქტიკაში;   
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

 მისთვის მნიშვნელოვანია მოსწავლე, როგორც პიროვნება. 

 

 

შეფასების სიტემა: 

შეფასების წესი (100 ქულიანი): 

(A) ფრიადი –  91-100 ქულა;   

(B) ძალიან კარგი –  81-90 ქულა;  

(C) კარგი –  71-80 ქულა;  

(D) დამაკმაყოფილებელი – 61-70 ქულა;  

(E) საკმარისი –  51-60 ქულა.  

(FX) ვერ ჩააბარა –  41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა 

დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;  

(F)  ჩაიჭრა –  40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის 

საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.  

 

 

საკონტაქტო პირი: 

სოფიკო ლობჟანიძე sopiko_lobjanidze@iliauni.edu.ge 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

საბაკალავრო პროგრამის დასახელება:  მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა  

(დამატებითი სპეციალობის ფარგლებში) 

 

მიმართულებები:   

 ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი 

 ქართულის, როგორც მეორე/უცხო ენის მასწავლებელი 

 მათემატიკის მასწავლებელი 

 საზოგადოებრივი მეცნიერებების მიმართულება - ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების 

მასწავლებელი 

 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართულება - ბიოლოგიის მასწავლებელი 

 უცხო ენების (ინგლისური,გერმანული) მასწავლებელი 

 

პროგრამის მოცულობა: 60 კრედიტი 

 

 

პროგრამის მიზანი:  

პროგრამის მიზანია მოამზადოს საბაზო და საშუალო საფეხურის (უცხო ენებისა და ქართულის, როგორც 

მეორე/უცხო ენის მასწავლებლის მიმართულების შემთხვევაში დაწყებითი, საბაზო და საშუალო 

საფეხურის) მასწავლებელი, რომელსაც ექნება შესაბამისი საგნის სწავლებისათვის საჭირო ცოდნა და 

უნარები. 

პროგრამის მიზნები და შედეგები შესაბამისობაშია მასწავლებლის განათლების საგანმანათლებლო 

პროგრამის დარგობრივ მახასიათებელთან და მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტით განსაზღვრულ 

წარჩინებული მასწავლებლის მოთხოვნებთან. 

 

 

სწავლის შედეგები: 

 

ცოდნა და გაცნობიერება (საერთო ყველა მიმართულებისთვის) 

პროგრამის კურსდამთავრებული/კურსდამთავრებულმა: 

 იცნობს ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებსა და ეროვნული სასწავლო გეგმას და აცნობიერებს 

მოსწავლეზე და შედეგზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის მათზე დაფუძნების აუცილებლობას; 

 იცნობს სასწავლო პროცესში დიფერენცირებული მიდგომების ძირითად პრინციპებს და იცის როგორ 

შექმნას ინკლუზიური სასწავლო გარემო; 

 იცის მოსწავლეზე და შედეგზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის როგორც გრძელვადიანი ასევე 

მოკლევადიანი დაგეგმვა და აცნობიერებს დაგეგმვის აუცილებლობას; 

 იცის განვითარებისა და განათლების ძირითადი თეორიები და აცნობიერებს მათ მნიშვნელობას 

სასწავლო პროცესის სწორად წარმართვისას; 

 იცის სწავლისა და სწავლების მრავალფეროვანი და ინოვაციური  სტრატეგიები და მათი გამოყენების 

შესაძლებლობები; 

 იცის შეფასების ტიპები და მეთოდები.  

 საკუთარი პროფესიული განვითარების, სასწავლო პროცესისა და მოსწავლეთა შედეგების 

გაუმჯობესების მიზნით იცის მოსწავლეთა შედეგების გაანალიზების მეთოდები; 

 იცის სკოლაში თანამშრომლობითი კულტურის ჩამოყალიბების ხელშემწყობი ძირითადი ფაქტორები 

და აცნობიერებს თანამშრომლობითი გარემოს მნიშვნელობას საკუთარი პროფესიული განვითარებისა 

და სწავლა-სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებაში;  

 იცის კლასის მართვისა და კონფლიქტების მოგვარების ეფექტიანი სტრატეგიები; 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

 იცის პედაგოგიური პრაქტიკის შეფასებისა და ანალიზის ძირითადი მიდგომები და აცნობიერებს 

შეფასების შედეგების გამოყენების მნიშვნელობას საკუთარი პროფესიული განვითარებისა და სწავლა-

სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებაში; 

 იცის სწავლა-სწავლებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი რეგულირების  საფუძვლები; 

 აცნობიერებს კლასგარეშე საქმიანობის როლსა და მნიშვნელობას მოსწავლეთა მოტივაციის, სწავლისა 

და მრავალმხრივი განვითარებისათვის; 
 

ცოდნა და გაცნობიერება (ქართული ენისა და ლიტერატურის  მიმართულებისთვის): 

კურსდამთავრებული/კურსდამთავრებულმა: 

 იცის ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული ქართული ენისა და ლიტერატურის 

საგნობრივი პროგრამისა და მასწავლებლის სტანდარტის მოთხოვნები; 

 იცნობს მშობლიური ენისა და ლიტერატურის სწავლების თანამედროვე მიდგომებსა და სტრატეგიებს. 

აცნობიერებს მათ ძლიერ და სუსტ მხარეებს; 

 აცნობიერებს ენის ინტეგრირებული სწავლების პრინციპებს; 

 აცნობიერებს ენის ძირითადი სამეტყველო უნარების (მოსმენის, ლაპარაკის, კითხვისა და წერის) 

მნიშვნელობას მოსწავლის ენობრივი კომპეტენციების განვითარების პროცესში; 

 აცნობიერებს ქართული ლიტერატურის როლს ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების 

გააზრებაში; 

 აცნობიერებს ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების როლს ეროვნული სასწავლო გეგმით 

განსაზღვრული გამჭოლი კომპეტენციების განვითარებაში; 

 აცნობიერებს ასაკობრივი და ინდივიდუალური თავისებურებების გათვალისწინების მნიშვნელობას 

ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლა-სწავლების პროცესში; 

 იცნობს ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლებისას  ცოდნის  შეფასების კომპონენტებს და 

ფორმებს; 

 აცნობიერებს კლასგარეშე (ექსტრაკურიკულარული) აქტივობების როლსა და მნიშვნელობას ქართული 

ენისა და ლიტერატურის სწავლებისას მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლებისა და მრავალმხრივი 

განვითარებისთვის; 

 

ცოდნა და გაცნობიერება (მათემატიკის  მიმართულებისთვის): 

კურსდამთავრებული/კურსდამთავრებულმა: 
 იცის ეროვნული სასწავლო გეგმის მათემატიკის საგნობრივი პროგრამისა და  მასწავლებლის 

პროფესიული სტანდარტის მოთხოვნები;  

 იცის მათემატიკის სწავლისა და სწავლების მრავალფეროვანი და ინოვაციური  სტრატეგიები, 

აცნობიერებს მათ ძლიერ და სუსტ მხარეებს; 

 იცის როგორ ასწავლოს და შეაფასოს მოსწავლეთა სწავლის მიღწევები მათემატიკაში; 

 აცნობიერებს ასაკობრივი და ინდივიდუალური თავისებურებების მნიშვნელობას 

მათემატიკის სწავლა- სწავლების პროცესში; 

 აცნობიერებს მათემატიკის სწავლებისას კლასგარეშე საქმიანობის როლსა და მნიშვნელობას 

მოსწავლეთა მოტივაციის, სწავლისა და მრავალმხრივი განვითარებისათვის. 
 

ცოდნა და გაცნობიერება (საზოგადოებრივი მეცნიერებების მიმართულებისთვის - ისტორია-სამოქალაქო 

განათლება): 

კურსდამთავრებული/კურსდამთავრებულმა: 

 იცის ეროვნული სასწავლო გეგმის ისტორიისა და  სამოქალაქო განათლების საგნობრივი პროგრამისა 

და  მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტის მოთხოვნები;   

 იცის ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების  სწავლისა და სწავლების მრავალფეროვანი და 

ინოვაციური  სტრატეგიები, აცნობიერებს მათ ძლიერ და სუსტ მხარეებს; 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

 იცის როგორ ასწავლოს და შეაფასოს მოსწავლეთა სწავლის მიღწევები ისტორიასა და სამოქალაქო 

განათლებაში; 

 იცის მოსწავლეთა ასაკობრივი და ინდივიდუალური თავისებურებების გავლენა ისტორიისა და 

სამოქალაქო განათლების სწავლა-სწავლების პროცესზე; 

 აცნობიერებს ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების სწავლებისას კლასგარეშე საქმიანობის როლსა და 

მნიშვნელობას მოსწავლეთა მოტივაციის, სწავლისა და მრავალმხრივი განვითარებისათვის. 

 დაუფლებულია დემოკრატიული მოქალაქეობის მთავარ ცნებებს, კონცეფციებსა და მათ შორის 

ინტერდისციპლინარული კავშირების სწავლების მეთოდებს; 

 იცის პლურალისტული და მრავალპერსპექტიული მიდგომები მოქალაქეობის სწავლებისას; 

 იცის დემოკრატიული მოქალაქეობის კონცეფციების ცხოვრებისეულ პრაქტიკაში გადატანის სწავლის 

პირობები და მეთოდები; 

 აცნობიერებს მოსწავლეთა სოციალური პრაქტიკისა და დემოკრატიული მოქალაქეობის სწავლის 

ურთიერთგავლენას; 

 იცის მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სწავლისათვის საჭირო ძირითადი კომპეტენციების 

განვითარების მეთოდები მოქალაქეობის სწავლებისას. 

 

ცოდნა და გაცნობიერება (საერთო საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართულებისთვის - ბიოლოგია): 

კურსდამთავრებული/კურსდამთავრებულმა: 
 იცის  ეროვნული სასწავლო გეგმის ბიოლოგიის საგნობრივი პროგრამის  მოთხოვნები  და   საბაზო და 

საშუალო საფეხურის ბიოლოგიის მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტის მოთხოვნები;  

 იცის როგორ გამოიყენოს ბუნებისმეტყველების მთავარი ცნებები და კვლევის სპეციფიური მეთოდები 

სწავლების პროცესში; 

 იცის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების  სწავლისა და სწავლების მრავალფეროვანი და ინოვაციური  

სტრატეგიები, აცნობიერებს მათ ძლიერ და სუსტ მხარეებს; 

 იცის როგორ შეაფასოს მოსწავლეთა სწავლის მიღწევები ბიოლოგიაში; 

 აცნობიერებს  ასაკობრივი  და ინდივიდუალურ თავისებურებების  მნიშვნელობას ბიოლოგიის სწავლა-

სწავლების პროცესში; 

 აცნობიერებს ბიოლოგიის სწავლებისას კლასგარეშე საქმიანობის როლსა და მნიშვნელობას მოსწავლეთა 

მოტივაციის, სწავლისა და მრავალმხრივი განვითარებისათვის; 
 

ცოდნა და გაცნობიერება (საერთო უცხო ენების მასწავლებლის მიმართულებისთვის - ინგლისური ენა; 

გერმანული ენა, რუსული ენა): 

კურსდამთავრებული/კურსდამთავრებულმა: 
 იცის ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული უცხო ენის საგნობრივი პროგრამისა და 

მასწავლებლის სტანდარტის მოთხოვნები; 

 იცის, რა გზა გაიარა უცხოური ენების სწავლების მეთოდებმა გრამატიკასა და თარგმანზე 

ორიენტირებული გაკვეთილიდან ინტერკულტურულ სწავლებამდე და იცის, რომელი მეთოდი 

გამოიყენოს სწავლებისას ეფექტური შედეგის მისაღებად; 

 იცის ენის სისტემის ასპექტებისა (ლექსიკა, გრამატიკა, ფონეტიკა, მართლწერა) და სამეტყველო უნარ-

ჩვევების (მოსმენა, ლაპარაკი, კითხვა, წერა) სწავლა/სწავლების  სტრატეგიები და ტექნიკები და 

აცნობიერებს მოსწავლეების უნარებისა და უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებისათვის მათ სწორად 

გამოყენებას; 

 იცის შესასწავლი ქვეყნის კულტურის სწავლების მნიშვნელობა ენის სრულყოფილად ათვისებისას; 

 იცის სავარჯიშოებისა და დავალებების ინსტრუქციების ნათლად ჩამოყალიბება/ინტერპრეტირება 

სამიზნე ჯგუფის ენის ფლობის დონის გათვალისწინებით და აცნობიერებს მოსწავლეთათვის ისეთი 

დავალებების/ამოცანების შეთავაზების მნიშვნელობას, რომლებიც ხელს უწყობენ მათი შემოქმედებითი 

უნარების განვითარებას; 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

 იცის მოსწავლის პიროვნული, კულტურული და ინტერკულტურული განვითარებისათვის სასწავლო 

მასალის სწორად შერჩევა როგორც დაწყებით, ისე საბაზო თუ საშუალო საფეხურზე მათი ინტერესებისა 

და ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით; 

 იცნობს შეფასების მრავალფეროვან და სპეციფიურ მეთოდებს  შედეგზე და მოსწავლეზე 

ორიენტირებული სასწავლო პროცესის შეფასებისას უცხო ენის გაკვეთილზე. 

 აცნობიერებს უცხო ენის სწავლებისას კლასგარეშე საქმიანობის როლსა და მნიშვნელობას მოსწავლეთა 

მოტივაციის, სწავლისა და მრავალმხრივი განვითარებისათვის; 
 

ცოდნა და გაცნობიერება (ქართულის, როგორც  მეორე / უცხო ენის მიმართულებისთვის): 

კურსდამთავრებული/კურსდამთავრებულმა: 

 იცის ქართულის, როგორც მეორე და/ან უცხო ენის სწავლებისას სამეტყველო უნარ-ჩვევების (მოსმენა, 

კითხვა, ლაპარაკი, წერა) და ენობრივი სისტემის ასპექტების (ლექსიკა, გრამატიკა, ფონეტიკა, 

მართლწერა) ინტეგრირებულად  სწავლების სპეციფიკა; 

 იცნობს ქართულის, როგორც მეორე ენის ეროვნული სასწავლო გეგმის შინაარსს და ქართულის, 

როგორც უცხო ენის ფლობის დონეების აღწერილობას საერთო ევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოს 

მიხედვით და იცის, თუ რა ასპექტებს უნდა მიაქციოს ყურადღება ერთი მხრივ ქართულის, როგორც 

მეორე ენის და მეორე მხრივ ქართულის, როგორც უცხო ენის სწავლებისას და რა დამატებითი მასალები 

შეიძლება შეიმუშავოს სასურველი შედეგების მისაღწევად; 

 იცნობს ქვეყანათმცოდნეობის სწავლების ძირითად პრინციპებსა და კულტურათშორისი დიალოგის 

პრობლემატიკას მეორე და/ან უცხო ენის ათვისების პროცესში; 

 იცის შეფასების კრიტერიუმები და მეთოდები და ქართულის, როგორც მეორე და/ან უცხო ენის 

სწავლებისას შეფასების მიზნებისა და მეთოდების განსაზღვრა; 
 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება (საერთო ყველა მიმართულებისთვის): 

კურსდამთავრებულს: 

 შეუძლია განვითარებისა და  განათლების თეორიების ცოდნის ეფექტიანად გამოყენება სასწავლო 

პროცესში; 

 შეუძლია ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების,  ეროვნული სასწავლო გეგმის, სკოლის 

პრიორიტეტებისა და მოსწავლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით გრძელვადიანი და მოკლევადიანი 

სასწავლო გეგმების შემუშავება; 

 გაკვეთილის დაგეგმვისას შეუძლია გაითვალისწინოს შიდასაგნობრივი და საგანთა შორის კავშირები; 

 სპეციალისტებთან ერთად შეუძლია სპეციალური საგანამანათლებლო საჭიროების მქონე 

მოსწავლეთათვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავება; 

 შეუძლია, შექმნას დადებითი სასწავლო გარემო მოსწავლეების ინდივიდუალური, სპეციალური  

საჭიროებებისა და მათი კულტურული მრავალფეროვნების გათვალისწინებით და ხელი შეუწყოს 

კლასში ყველა მოსწავლის ინტეგრაციას; 

 შეუძლია, მიზნობრივად გამოიყენოს  სწავლისა და სწავლების ინოვაციური და სპეციფიური 

სტრატეგიები;   

 შეუძლია მოსწავლეთა ცოდნის შეფასების მეთოდების მიზნობრივი გამოყენება მოსწავლეთა 

მიღწევებისა და პროგრესის შესაფასებლად;  

 შეუძლია შეფასების სქემებისა და რუბრიკების შედგენა; 

 შეუძლია სწავლის შედეგების გაუმჯობესების მიზნით მოსწავლეთა საჭიროებების დადგენა და მათზე 

რეაგირება; 

 შეუძლია მოტივაციის ამაღლების სტრატეგიების ეფექტიანად შერჩევა მოსწავლეთა ინდივიდუალურ 

პროგრესზე დაკვირვებითა და მათი ინტერესების გათალისწინებით; 

 შეუძლია კლასის მართვისა და კონფლიქტების მოგვარების შესაბამისი სტრატეგიების გამოყენება 

სასწავლო პროცესში; 

 შეუძლია მოიძიოს და გამოიყენოს სასწავლო მიზნის შესაბამისი  რესურსები; 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

 შეუძლია თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სწავლა/სწავლების ეფექტიანობის 

გაზრდის მიზნით; 

 შეუძლია კლასგარეშე საქმიანობების დაგეგმვა მოსწავლეთა ინტერესებისა და შესაძლებლობების 

გათვალისწინებით. 

 შეუძლია კოლეგებთან და მშობლებთან თანამშრომლობის მეთოდებისა და საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის ფორმების ეფექტიანად გამოყენება. 
 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება (ქართული ენისა და ლიტერატურის მიმართულებისთვის): 

კურსდამთავრებულს: 

 შეუძლია ეროვნული სასწავლო გეგმის ქართული ენისა და ლიტერატურის საგნობრივ პროგრამაზე 

დაყრდნობით მოკლევადიანი და გრძელვადიანი სასწავლო მიზნების განსაზღვრა და შესაბამისი 

საქმიანობის დაგეგმვა; 

 შეუძლია სწავლა-სწავლების ისეთი სტრატეგიების განსაზღვრა, რომლებიც ორიენტირებულია 

მოსწავლეებში გააზრებული და საფუძვლიანი ცოდნის შეძენასა და უნარ-ჩვევების გამომუშავება-

განვითარებაზე; 

 შეუძლია მიზანმიმართული აქტივობების დაგეგმვა, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსწავლეებში ზოგადი 

ენობრივი და გამჭოლი კომპეტენციების განვითარებას; 

 შეუძლია საგნობრივი სტანდარტის მოთხოვნების გათვალისწინებით სასწავლო პროცესის ისე დაგეგმვა 

და წარმართვა, რომ ხელი შეუწყოს მოსწავლეებში ძირითადი სამეტყველო უნარების (მოსმენის, 

ლაპარაკის, კითხვისა და წერის) მიზანმიმართულად და სისტემურად განვითარებას; 

 შეუძლია ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლებისას მოსწავლეთა კულტურული 

მრავალფეროვნების გათვალისწინება, რათა ხელი შეუწყოს მათ ინტეგრაციას სასწავლო პროცესში; 

 შეუძლია მოსწავლეთა სრულფასოვანი ენობრივი განვითარების მიზნით ენის ინტეგრირებული 

სწავლების მიდგომის გამოყენება; 

 შეუძლია მოსწავლეთათვის ისეთი დავალებების/ამოცანების შეთავაზება, რომელთა გადაჭრაც ხელს 

შეუწყობს მაღალი დონის სააზროვნო უნარების განვითარებას; 

 შეუძლია ლიტერატურული ტექსტების ანალიზის საფუძველზე ხელი შეუწყოს მოსწავლეებს 

მხატვრულ-ესთეტიკური გემოვნების ჩამოალიბებას, დაეხმაროს მათ ზოგადასაკაცობრიო და 

ეროვნული ღირებულებების გაცნობიერებაში, ზოგადად, კულტურული კომპეტენციების 

განვითარებაში; 

 შეუძლია ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლებისას  ცოდნის  შეფასების მრავალფეროვანი 

მეთოდებისა და ფორმების გამოყენება. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება (მათემატიკის  მიმართულებისთვის) 

კურსდამთავრებულს: 

 შეუძლია ეროვნული სასწავლო გეგმის მათემატიკის საგნობრივ პროგრამაზე დაყრდნობით 

მოკლევადიანი და გრძელვადიანი სასწავლო მიზნების განსაზღვრა და შესაბამისი საქმიანობის 

დაგეგმვა; 

 შეუძლია მათემატიკური მოდელების გამოყენება რეალური ვითარებიდან მომდინარე ამოცანების 

ამოხსნისას; 

 შეუძლია შედეგზე და მოსწავლეზე ორიენტირებული მათემატიკის სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და 

წარმართვა მოსწავლის ფიზიკური, სოციალური, ემოციური, შემეცნებითი და კომუნიკაციური 

თავისებურებების გათვალისწინებით; 

 შეუძლია შეფასების მრავალფეროვანი მეთოდებისა და ფორმების გამოყენება მოსწავლეთა პროგრესის 

შესაფასებლად; 

 შეუძლია კვლევაზე დაფუძნებული პრაქტიკული პროექტების დაგეგმვა და განხორციელება 

მათემატიკის სწავლებისას.  
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება (საზოგადოებრივი მეცნიერებების მიმართულებისთვის - ისტორია-

სამოქალაქო განათლება): 

კურსდამთავრებულს: 
 შეუძლია ეროვნული სასწავლო გეგმის ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების საგნობრივ პროგრამაზე 

დაყრდნობით მოკლევადიანი და გრძელვადიანი სასწავლო მიზნების განსაზღვრა და შესაბამისი 

საქმიანობის დაგეგმვა; 

 შეუძლია მიზნობრივად გამოიყენოს   ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების სწავლისა და სწავლების 

სტრატეგიები; 

 შეუძლია კვლევაზე დაფუძნებული სასწავლო პროცესის წარმართვა მოსწავლეებში კვლევითი 

უნარების განვითარების მიზნით; 

 შეუძლია სასწავლო რესურსების გამოყენება, როგორც საკუთარი ცოდნისა და პროფესიული უნარ-

ჩვევების განახლება-განვითარების, ასევე, გაკვეთილის დაგეგმვისა და წარმართვის პროცესში; 

 შეუძლია ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების სწავლებისას მოსწავლეთა ცოდნის შეფასების 

მრავალფეროვანი მეთოდებისა და ფორმების მიზნობრივი გამოყენება; სქემებისა და რუბრიკების 

შედგენა; 

 შეუძლია ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების პრაქტიკული სასწავლო პროგრამის აგება და 

განხორციელება ინტერდისციპლინარულ მიდგომებზე დაფუძნებით;  

 შეუძლია საზოგადოებრივი მეცნიერებების საგნების და სხვა საგნობროვი ჯგუფების მასწავლებლებთან 

თანამშრომლობა, ინტეგრირებული გაკვეთილების ერთობლივი სტრატეგიების შემუშავება; 

 შეუძლია მოსწავლეებისათვის დემოკრატიული მოქალაქეობის პრაქტიკული გამოცდილების 

განვითარების ხელშეწყობა; 
 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება (საერთო საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართულებისთვის - 

ბიოლოგია): 

კურსდამთავრებულს: 
 შეუძლია, მიზნობრივად გამოიყენოს   საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების - ბიოლოგიის სწავლისა და 

სწავლების სტრატეგიები; 

 შეუძლია ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნების გათვალისწენებით კვლევაზე დაფუძნებული 

სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და წარმართვა მოსწავლეებში კვლევითი უნარების განვითარების 

მიზნით; 

 შეუძლია შეფასების მრავალფეროვანი და სპეციფიური მეთოდების მიზნობრივი გამოყენება 

მოსწავლეთა მიღწევებისა და პროგრესის შესაფასებლად ბიოლოგიის სწავლებისას; 

 შეუძლია თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სწავლა/სწავლების ეფექტიანობის 

გაზრდის მიზნით;. 

 შეუძლია საბუნებისმეტყველო საგნების და სხვა საგნობროვი ჯგუფების მასწავლებლებთან 

თანამშრომლობა,  ინტეგრირებული გაკვეთილების ერთობლივი სტრატეგიების შემუშავება; 

 შეუძლია ბიოლოგიის პრაქტიკული გაკვეთილების დაგეგმვისას სხვადასხვა სახის რისკების 

გათვალისწინება, უსაფრთხოების წესების დაცვა. 
 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება (საერთო უცხო ენების  მიმართულებისთვის - ინგლისური ენა; გერმანული 

ენა): 

კურსდამთავრებულს: 

 შეუძლია ეროვნული სასწავლო გეგმის უცხო ენის საგნობრივ პროგრამაზე დაყრდნობით 

მოკლევადიანი და გრძელვადიანი სასწავლო მიზნების განსაზღვრა და შესაბამისი საქმიანობის 

დაგეგმვა; 

 შეუძლია, მიზნობრივად გამოიყენოს  ენობრივი საშუალებებისა და სამეტყველო უნარ-ჩვევების 

სწავლისა და სწავლების სტრატეგიები;  
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

 შეუძლია საგაკვეთილო პროცესის ისე წარმართვა, რომ მოსწავლეებს საშუალება მიეცეთ, გაავლონ 

პარალელები უცხოურ და მშობლიურ სოციოკულტურულ სამყაროებს შორის; ამოიცნონ და 

გაანალიზონ მსგავსებები და განსხვავებები; 

 შეუძლია უცხო ენის სწავლებისას მოსწავლეთა ცოდნის შეფასების მრავალფეროვანი მეთოდებისა და 

ფორმების მიზნობრივი გამოყენება; სქემებისა და რუბრიკების შედგენა; 

 შეუძლია მედია-რესურსის (მათ შორის, მულტიმედიალური მასალა და სხვ.) გამოყენება უცხო ენის 

პროცესში სწავლა/სწავლების ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით; 

 შეუძლია სხვადასხვა ტიპის დავალებებისა და პროექტების შეტანა სასწავლო პროცესში მოსწავლეებში 

ავტონომიურობის გაზრდის მიზნით მათი ინტერესებისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით. 
 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება (ქართულის, როგორც  მეორე / უცხო ენის მიმართულებისთვის): 

კურსდამთავრებულს: 
 შეუძლია თანამედროვე მეთოდებით სამეტყველო უნარ-ჩვევების და ენობრივი სისტემის ასპექტების 

სწავლება ქართულის, როგორც მეორე ენისთვის შემუშავებული ეროვნული სასწავლო გეგმის 

გათვალისწინებით და ასევე, ქართულის, როგორც უცხო ენისთვის არსებული სტანდარტის მიხედვით 

ენის ფლობის დონეების საერთო ევროპული ჩარჩოს გათვალისწინებით; 

 შეუძლია ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე და ქართულის, როგორც უცხო ენის ფლობის დონეების 

აღწერილობაზე დაყრდნობით ცალკეული დამატებითი მასალების შემუშავება მოსწავლეებში 

სამეტყველო უნარ-ჩვევების და ენობრივი სისტემის ასპექტების სათანადოდ განვითარებისთვის; 

 შეუძლია საკუთარი დამატებითი დავალებების შემუშავება, რათა სათანადოდ შეასწავლოს ენის 

შემსწავლელებს საქართველოს კულტურა და მისი თავისებურებები; 

 შეუძლია შეძენილი თეორიული ცოდნის გამოყენება ქართულის, როგორც მეორე ან უცხო ენის 

გაკვეთილის/კურსის შეფასების სისტემის შემუშავებისთვის; 

 შეუძლია ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე და ქართულის, როგორც უცხო ენის ფლობის დონეების 

აღწერილობაზე დაყრდნობით შეფასების ინსტრუმენტების შედგენა და მოსწავლის ენის ფლობის 

დონის ეფექტურად შეფასება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად;  

 შეუძლია თანამედროვე მეთოდებზე დამყარებული, მოსწავლეზე და შედეგზე ორიენტირებული 

გაკვეთილის დაგეგმვა და წარმართვა შესაბამისი დიდაქტიკური ხერხების გამოყენებით. 
 

დასკვნის გაკეთების უნარი (საერთო ყველა მიმართულებისთვის) 

კურსდამთავრებულს: 

 შეუძლია საკუთარი პრაქტიკის კომპლექსური, თანმიმდევრული და კრიტიკული ანალიზი; 

  საკუთარი პედაგოგიური პრაქტიკის შეფასების საფუძველზე შეუძლია კოპლექსურად გააანალიზოს 

საკუთარი პრაქტიკის ეფექტიანობა,  გამოიტანოს შესაბამისი დასკვნები და შეიმუშაოს პროფესიული 

განვითარების ინდივიდუალური გეგმა 

 ინდივიდუალურად ან/და კოლეგებთან ერთად შეუძლია პრობლემების იდენტიფიცირება 

პროფესიული სიტუაციების კონტექსტში, მისი ანალიზი, მოსალოდნელი შედეგების განჭვრეტა და მისი 

გადაჭრის ეფექტიანი გზების განსაზღვრა; 

 

სწავლის უნარი (საერთო ყველა მიმართულებისთვის) 

კურსდამთავრებული/კურსდამთავრებულს: 

 ორიენტირებულია სხვადასხვა გზით სიახლეების ათვისებასა და მათ პრაქტიკაში დანერგვაზე; 

 აქვს უნარი, მოიძიოს, აითვისოს და გამოიყენოს ახალი ცოდნა საკუთარი პროფესიული 

განვითარებისათვის. 

 გაცნობიერებული აქვს უწყვეტი პროფესიული განვითარების მნიშვნელობა მასწავლებლის 

პროფესიისთვის; 

 საკუთარი ძლიერი და სუსტი მხარეების იდენტიფიცირების საფუძველზე შეუძლია პროფესიული 

განვითარების დაგეგმვა; 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

კომუნიკაციის უნარი (საერთო ყველა მიმართულებისთვის) 

კურსდამთავრებულს: 

 შეუძლია მოსწავლეებთან, მათ მშობლებთან (სხვა კანონიერ წარმომადგენლებთან), კოლეგებთან 

ეფექტური კომუნიკაცია წერილობით და ზეპირად;  

 კომუნიკაციისას შეუძლია აკადემიური სტანდარტების დაცვა; 

 კომუნიკაციისას შეუძლია თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების ეფექტიანად გამოყენება. 
 

ღირებულებები   (საერთო ყველა მიმართულებისთვის) 

კურსდამთავრებული: 

 აცნობიერებს მასწავლებლის პროფესიის მნიშვნელობას; 

 მისთვის მნიშვნელოვანია მოსწავლე, როგორც პიროვნება. 

 აცნობიერებს პროფესიული განვითარების მნიშვნელობას და უწყვეტი განათლების პროცესში ჩართვის 

აუცილებლობას; 

 აცნობიერებს განათლების ინკლუზიურობის  მნიშვნელობას პოზიტიური  სასწავლო გარემოს 

შექმნისთვის;   

 აცნობიერებს კოლეგებთან გამოცდილების ურთიერთგაზიარების მნიშვნელობას; 

 აცნობიერებს და მოსწავლეებს უზიარებს ჯანსაღი ცხოვრების წესის მნიშვნელობას; 

 აცნობიერებებს პროფესიული ეთიკის წესების მნიშვნელობას და  იცავს მათ. 
 
 

შეფასების სისტემა:   

შეფასების წესი (100 ქულიანი): 

(A) ფრიადი –  91-100 ქულა;   

(B) ძალიან კარგი –  81-90 ქულა;  

(C) კარგი –  71-80 ქულა;  

(D) დამაკმაყოფილებელი – 61-70 ქულა;  

(E) საკმარისი –  51-60 ქულა.  

(FX) ვერ ჩააბარა –  41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა 

დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;  

(F)  ჩაიჭრა –  40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის 

საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.  

 

 

საკონტაქტო პირი: 

სოფიკო ლობჟანიძე sopiko_lobjanidze@iliauni.edu.ge 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

პროგრამის დასახელება: დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის განათლება (I-VI კლასები) 

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: განათლების მაგისტრი / MA in Education 

 

პროგრამის მოცულობა:  300 კრედიტი (10 სემესტრი) 

 

პროგრამის მიზანი:  პროგრამის მიზანია, მოამზადოს დაწყებითი საფეხურის (1-6 კლასი) ქართული ენისა და 

ლიტერატურის, მათემატიკის, ბუნებისმეტყველებისა და საზოგადოებრივი მეცნიერებების მასწავლებელი, 

რომელსაც გააჩნია წარმატებული პროფესიული საქმინობისათვის შესაბამისი თეორიული ცოდნა, 

პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და ღირებულებები და შეუძლია  უპასუხოს მასწავლებლისადმი წაყენებულ 

თანამედროვე მოთხოვნებს. 

პროგრამა ორიენტირებულია სტუდენტების კვლევითი უნარების განვითარებაზე, რაც დაეხმარება მათ, 

პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევაზე დაფუძნებით,  სწავლა-სწავლების  ხარისხის გაუმჯობესებასა და 

პროფესიულ განვითარებაში. 

ამასთან, პროგრამა მიმართულია მასწავლებლისათვის აუცილებელი ისეთი ტრანსფერული უნარების 

განვითარებაზე, როგორიც არის ეფექტური ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია ქართულ და ინგლისურ 

ენაზე, რაოდენობრივი მსჯელობისა და კრიტიკული აზროვნების უნარი, გუნდში ეფექტურად მუშაობის 

უნარი, პრობლემის იდენტიფიცირების, მისი ავტონომიურად და ეფექტურად  გადაჭრის უნარი.  

პროგრამის მიზნები და სწავლის შედეგები შესაბამისობაშია მასწავლებლის განათლების უმაღლესი 

განათლების  დარგობრივ მახასიათებელთან, მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტის შესაბამისი 

საფეხურის საგნობრივ ნაწილთან და უფროსი მასაწვლებლისადმი წაყენებულ მოთხოვნებთან. 

 

 

სწავლის შედეგები:   

 

ცოდნა და გაცნობიერება 

პროგრამის კურსდამთავრებულს: 
 აქვს დაწყებითი საფეხურის ქართული ენისა და ლიტერატურის, მათემატიკის, ბუნებისმეტყველების 

და საზოგადოებრივი მეცნიერებების მასწავლებლის (1-6 კლასი) პროფესიული სტანდარტის 

საგნობრივი ნაწილის მოთხოვნების შესაბამისი ცოდნა; 

 იცის პიროვნების, განვითარებისა და განათლების ძირითადი თეორიები. აცნობიერებს სასწავლო 

პროცესში მათი გამოყენების მნიშვნელობას თითოეული მოსწავლის  ფიზიკური, სოციალურ-

ემოციური თუ კოგნიტური განვითარებისთვის ხელშემწყობი უსაფრთხო, თავისუფალი და 

მამოტივირებელი სასწავლო გარემოს შესაქმნელად; 

 იცის მოსწავლეზე და შედეგზე ორიენტირებული გრძელვადიანი და მოკლევადიანი სასწავლო 

პროცესის დაგეგმვა, წარმართვა და შეფასება ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების, ეროვნული 

სასწავლო გეგმის, სკოლის პრიორიტეტებისა და მოსწავლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით; 

 იცნობს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების იდენტიფიკაციისა და უნივერსალური 

დიზაინის შექმნის ძირითად პრინციპებს და იცის როგორ უზრუნველყოს სსსმ მოსწავლეთა 

შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოვლენა, სასწავლო პროცესში მათი ჩართვა და კლასში 

ინტეგრაცია; 

 აცნობიერებს კლასგარეშე საქმიანობის როლსა და მნიშვნელობას მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლების, 

სწავლისა და მრავლმხრივი განვითარებისათვის; 

 იცის პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევის დაგეგმვის, წარმართვისა და ანალიზის ძირითადი მიდგომები 

და აცნობიერებს კვლევის შედეგების გამოყენების აუცილებლობას საკუთარი პროფესიული 

განვითარებისა და სწავლა-სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებაში; 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: 

პროგრამის კურსდამთავრებულს: 
 შეუძლია საგნობრივი ცოდნის ეფექტიანად გამოყენება სწავლებისას; 

 შეუძლია პიროვნების, განვითარებისა და  განათლების თეორიების ცოდნის ეფექტიანად გამოყენება  

თითოეული მოსწავლის  ფიზიკური, სოციალურ-ემოციური თუ კოგნიტური განვითარებისთვის 

ხელშემწყობი უსაფრთხო, თავისუფალი და მამოტივირებელი სასწავლო გარემოს შესაქმნელად;; 

 შეუძლია ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების, ეროვნული სასწავლო გეგმის, სკოლის 

პრიორიტეტებისა და მოსწავლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით გრძელვადიანი და მოკლევადიანი 

სასწავლო გეგმების შემუშავება, მათზე დაყრდნობით სასწავლო პროცესის წარმართვა და შეფასება; 

 დადებითი და უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნისა და სსსმ მოსწავლეთა სოციალურ-ემოციური თუ 

კოგნიტური განვითარების მიზნით შეუძლია თანამშრომლობა სპეციალურ მასწავლებელთან და  

მასთან კონსულტაციით ან/და შესაბამისი სპეციალისტების ჩართულობით სპეციალური 

საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისათვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის 

შემუშავება და გამოყენება; 

 შეუძლია კლასგარეშე საქმიანობის დაგეგმვა და წარმართვა მოსწავლეთა ინტერესებისა და 

შესაძლებლობების გათვალისწინებით; 

 საკვლევი საკითხის სპეციფიკიდან გამომდინარე, შეუძლია შესაბამისი კვლევის მეთოდის შერჩევა, 

კვლევის ჩატარება, კვლევის შედეგების ანალიზზე დაყრდნობით ინტერვენციების დაგეგმვა, 

განხორციელება და მათი ეფექტიანობის შეფასება. 

 

დასკვნის გაკეთების უნარი 

პროგრამის კურსდამთავრებულს: 
 საკუთარი პრაქტიკის კომპლექსური, თანმიმდევრული და კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე 

შეუძლია  გამოიტანოს შესაბამისი დასკვნები, მოახდინოს საკუთარი ძლიერი და სუსტი მხარეების 

იდენტიფიცირება  და  შეიმუშაოს შესაბამისი სტრატეგიები სწავლა-სწავლების პროცესის ეფექტურობის 

გაზრდისა და საკუთარი პროფესიული განვითარების მიზნით;   

 შეუძლია განათლების მეცნიერებაში არსებული ტენდენციებისა და სამეცნიერო დისკუსიების ანალიზი 

და კრიტიკული შეფასება. 

 

სწავლის უნარი 

პროგრამის კურსდამთავრებული/კურსდამთავრებულს: 
 აქვს უნარი, როგორც მშობლიურ, ასევე ინგლისურ ენაზე მოიძიოს, აითვისოს და გამოიყენოს 

განათლების მეცნიერებაში ახალი ცოდნა, ტენდენციები და თანამედროვე კვლევები მოსწავლეთა 

შედეგების გასაუმჯობესებლად, საკუთარი პროფესიული განვითარებისათვის და სკოლის პრაქტიკის 

სრულყოფისთვის. 

 

კომუნიკაციის უნარი 

პროგრამის კურსდამთავრებულს: 
 შეუძლია მოსწავლეებთან, კოლეგებთან, მშობლებთან, თემთან ეფექტური კომუნიკაცია და საქმიანი 

თანამშრომლობა მოსწავლეთა შედეგების გასაუმჯობესებლად, პოზიტიური გარემოს 

ჩამოსაყალიბებლად და საკუთარი და კოლეგების პროფესიული განვითარების ხელშესაწყობად. 

 შეუძლია როგორც წერითი, ასევე ზეპირი კომუნიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე აკადემიური და 

ეთიკური სტანდარტების დაცვით; 

 კომუნიკაციისას შეუძლია თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების ეფექტიანად გამოყენება. 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

ღირებულებები   

პროგრამის კურსდამთავრებული: 
 გაცნობიერებული აქვს უწყვეტი პროფესიული განვითარების მნიშვნელობა მასწავლებლის 

პროფესიისთვის; 

 აცნობიერებს კვლევაზე დაფუძნებით პრაქტიკის სრულყოფის მნიშვნელობას;  

 აცნობიერებს განათლების ინკლუზიურობის მნიშვნელობას პოზიტიური  სასწავლო გარემოს 

შექმნისთვის;   

 აცნობიერებს კოლეგებთან გამოცდილების ურთიერთგაზიარების მნიშვნელობას; 

 აცნობიერებს პროფესიული ეთიკის წესების მნიშვნელობას და  იცავს მათ. 
 

 

შეფასების სისტემა:  

შეფასების წესი (100 ქულიანი): 

(A) ფრიადი –  91-100 ქულა;   

(B) ძალიან კარგი –  81-90 ქულა;  

(C) კარგი –  71-80 ქულა;  

(D) დამაკმაყოფილებელი – 61-70 ქულა;  

(E) საკმარისი –  51-60 ქულა.  

(FX) ვერ ჩააბარა –  41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა 

დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;  

(F)  ჩაიჭრა –  40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის 

საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.  

 

 

საკონტაქტო პირი: 

სოფიკო ლობჟანიძე sopiko_lobjanidze@iliauni.edu.ge 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

პროგრამის დასახელება:  განათლების ადმინისტრირება 

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  განათლების ადმინისტრირების მაგისტრი / Master of Education Administration. 

 

პროგრამის მოცულობა:  120 კრედიტი, 4 სემესტრი 

 

პროგრამის მიზანი:   

პროგრამის მიზანია ხელმძღვანელების მომზადება (უმაღლესი და საშუალო) განათლების სექტორისათვის, 

რომელიც შეძლებს: 

1. განათლების სისტემის მართვისა და მისი გარდაქმნის გაუმჯობესებას. 

2. საგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვასთან და დაფინანსებასთან დაკავშირებით განათლების 

პოლიტიკის ეფექტურობის უზრუნველყოფას. 

 

 

სწავლის შედეგები: 

 

სწავლის შედეგები  და კომპეტენციები სკოლის ადმინისტრირების მიმართულებისათვის: 

 

ცოდნა და გაცნობიერება  

 აქვს სფეროს ღრმა და სისტემური ცოდნა, დაუფლებულია იმ თეორიებისა და კონცეფციებს, რომლებიც 

გვხვდება განათლების მეცნიერებებში; 

 შესწავლილი აქვს საგანმანათლებლო სისტემის სტრუქტურა და მიზნები; კურიკულუმისა და 

სწავლების თეორიები, მენეჯმენტის, ლიდერობისა და ორგანიზაციული ქცევის მეცნიერებებში 

თანამედროვე ტენდენციები. 

 დაუფლებულია განათლების პოლიტიკის, ფინანსებისა  და სამართლის მთავარ ასპექტებს. 

დაუფლებულია სწავლების და სწავლის თეორებს. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

 აქვს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ადმინისტრირებისა და განათლების ხარისხის 

გაუმჯობესებისათვის საჭირო მენეჯერული უნარები; 

 მრავალფეროვან კონტექსტში საგანმანათლებლო პრობლემების დანახვის, ანალიზის, შეფასების, 

ერთობლივი გადაწყვეტილების ინიცირების უნარი; 

 სკოლის გაუმჯობესებისა და განვითარების პროექტების მართვის უნარი; 

 სპეციფიურ საგანმანათლებლო კონტექსტში საქმიანობის ადაპტირების უნარი; 

 ლიდერობის უნარი;  

 სპეციალური საგანმანათლებლო კონტექსტისათვის კურიკულუმის დაგეგმვისა და ადაპტირების 

უნარი; 

 ბიუჯეტის მართვისა და ფინანსური რესურსების განაწილების უნარი; 

 კადრების მოზიდვის, შეფასებისა და მათი მუდმივი განვითარების უნარი;  

 ანგარიშვალდებულების სისტემების განვითარების და მართვის უნარი. 

 

დასკვნის უნარი 

 შეუძლია მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილების მიღება, 

 შეუძლია კვლევის დაგეგმვა და ჩატარება; 

 შეუძლია მონაცემების შეაგროვება, გაანალიზება და გამოყენება; 

 შეუძლია სისტემური აზროვნება; 

 შეუძლია ინფორმაციის მართვა; 

 შეუძლია სტრატეგიული გეგმების შექმნა; 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

კომუნიკაციის უნარი 

 შეუძლია საკუთარი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების კომუნიკაცია აკადემიურ თუ 

პროფესიულ საზოგადოებასთან წერითი სახით და პრეზენტაციის საშუალებით; 

 ჯგუფებთან და ინდივიდებთან ეფექტური კომუნიკაციისათვის იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო 

და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს; 

 შეუძლია შეხვედრების ფასილიტაცია; 

 შეუძლია ადვოკატირება, მარკეტინგული ხერხების გამოყენება და თანხების მოძიება. 

 

სწავლის უნარი 

 შეუძლია საკუთარი საქმიანობაზე რეფლექსია და შედეგების შეფასება; 

 შეუძლია საკუთარი სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა და დაგეგმვა;  

 აქვს დროის მენეჯმენტის უნარი; 

 

ღირებულებები 

 შეუძლია მრავალფეროვან კონტექსტში საგანმანათლებლო პრობლემების დანახვა და ანალიზი 

სოციალური, პოლიტიკური, რელიგიური სამართლიანობის კუთხით; 

 ჩამოუყალიბდებათ სხვათა აზრის და შეხედულებების პატივისცემის ღირებულება; 

 გაიაზრებენ სხვადასხვა სასკოლო კულტურის და ღირებულებების  მნიშვნელობას სკოლის მართვისას; 

 გაიაზრებენ გუნდური მუშაობის მნიშვნელობას. 

 

 

სწავლის შედეგები  და კომპეტენციები უმაღლესი განათლების  ადმინისტრირების მიმართულებისათვის: 

 

ცოდნა და გაცნობიერება  

 იცის ის ღირებულებები, პრინციპები და პრაქტიკა, რაც ხელს უწყობს კარგ ლიდერობას და მენეჯმენტს 

ევროპული უმაღლესი განათლების სივრცეში;  

 სხვადასხვა პერსპექტივიდან შეუძლია დაინახოს უნივერსიტეტების როლები, პასუხისმგებლობები და 

სარგებელი საზოგადოებისათვის; 

 იცის სტუდენტზე ცენტრირებულ მიდგომების შესახებ უმნიშვნელოვანესი ლიტერატურა უმაღლესი 

განათლების მიწოდების და განვითარებისათვის;  

 გაცნობიერებული აქვს სახელმძღვანელო პრინციპები და საუკეთესო პრაქტიკა, რაც შეიძლება 

გამოვიყენოთ უმაღლესი განათლების ხარისხის ასამაღლებლად ხარისხის უზრუნველყოფის, 

პოლიტიკის განვითარების, ცვლილების მართვისა და მმართველობის მიმართულებებით; 

 გაცნობიერებული აქვს უნივერსიტეტების მთავარი გამოწვევები სტუდენტების განვითარების და 

თანამშრომელთა მხარდაჭერის სფეროში,  ადგილობრივი/ ნაციონალური საზოგადოების და 

დაინტერესებული მხარეების საჭიროებების დაკმაყოფილებაში; 

 აქვს იმის ცოდნა, თუ როგორ სწავლობენ სტუდენტები და როგორ განიცდიან უმაღლეს განათლებას ( 

კურიკულუმის ფარგლებში და მის გარეთ) და როგორ შეიძლება ეს გამოყენებული იქნეს სწავლებისა და 

პროფესიული პრაქტიკის გასაუმჯობესებლად;  

 გაცნობიერებული აქვს თუ როგორ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მენეჯმენტის პროცესები 

სტანდარტების შემოსაღებად და უნივერსიტეტების დეპარტამენტების და სერვისების სტრატეგიული 

მიზნების მისაღწევად.  

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

 შეუძლია მთავარი ხერხების და მეთოდების (რაოდენობრივი და თვისებრივი) გამოყენება მონაცემთა 

შეგროვებისათვის, ინტერპრეტაციისა და პრეზენტაციისათვის; 

 პროფესიული საქმიანობის მხარდასაჭერად და ეფექტურობის ასამაღლებლად  შეუძლია ციფრული 

ტექნოლოგიის გამოყენება.  
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

დასკვნის უნარი 

 შეუძლია დაგეგმოს, განახორციელოს და წარადგინოს (სამაგისტრო თეზისის ან პროექტის სახით) 

ორიგინალური, მნიშვნელოვანი კვლევა უმაღლესი განათლების თანამედროვე გამოწვევების შესახებ; 

 

კომუნიკაციის უნარი 

 შეუძლია ანგარიშებისა და სხვა დოკუმენტების წერა, კომუნიკაცია და პრეზენტაცია ნათლად და 

სამეცნიერო  სტილით;  

 შეუძლია უმაღლესი გამათლების გაუჯობესება მენეჯმენტის პრინციპების მყარი ცოდნის საფუძველზე; 

კომუნიკაცია და გუნდთან მუშაობა კარგი ლიდერობის პრიციპების გამოყენებით; 

 

სწავლის უნარი 

 შეუძლია საკუთარი პროფესიული პრაქტიკის შესახებ კრიტიკული რეფლექსია, თვითგანვითარების 

შესაძლებლობების ამოცნობა; 

 

ღირებულებები 

 შეუძლია შეაგროვოს, გაანალიზოს და გადმოსცეს მონაცემები ეთიკური მანერით და ეფექტურად; 

 იდეების, შედეგებისა და საქმიანობების  ურთიერთგაზიარებით შეიტანოს საკუთარი წვლილი 

პროფესიული პრაქტიკის განვითარებაში.  

 

 

შეფასების სისტემა:  

შეფასების წესი (100 ქულიანი): 

(A) ფრიადი –  91-100 ქულა;   

(B) ძალიან კარგი –  81-90 ქულა;  

(C) კარგი –  71-80 ქულა;  

(D) დამაკმაყოფილებელი – 61-70 ქულა;  

(E) საკმარისი –  51-60 ქულა.  

(FX) ვერ ჩააბარა –  41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა 

დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;  

 

 

საკონტაქტო პირი: 

ელენე ჯიბლაძე elene.jibladze@iliauni.edu.ge 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

პროგრამის დასახელება:  სპეციალური განათლება 

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:   სპეციალური განათლების მაგისტრი 

 

პროგრამის მოცულობა:  120 კრედიტი, 4 სემესტრი 

 

პროგრამის მიზანი:   

პროგრამის მიზანია მოამზადოს სპეციალური განათლების სპეციალისტი, რომელიც მულტიდისციპლინური 

თანამშრომლობის გზით უზრუნველყოფს ინკლუზიური საგანმანათლებლო პროცესის მართვასა და გარემოს 

მოწყობას პიროვნებისა და ჯგუფის საჭიროების შესაბამისად. 

პროგრამა მიმართულია სტუდენტებში კომპლექსური თეორიული ცოდნის შეძენასა და პრაქტიკული 

უნარების უზრუნველყოფაზე. 

პროგრამის პრიორიტეტია სტუდენტებისთვის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 

პიროვნებისა და ჯგუფის განათლების ეფექტური სტრატეგიების სწავლება და სპეციალური და ინკლუზიური 

განათლების კვლევა. 

 

სწავლის შედეგები: 

 

ცოდნა და გაცნობიერება  

კურსდამთავრებულმა / კურსდამთავრებულს: 
 იცის სპეციალური და ინკლუზიური განათლების ისტორიული, ფილოსოფიური და სამართლებრივი 

წანამძღვრები და თანამედროვე მიდგომები; 

 აქვს სისტემური ცოდნა სხვადასხვა სახის დარღვევის და თანმხლები საგანმანათლებლო საჭიროებების 

შესახებ;  

 იცის ბაზისური აკადემიური უნარების განვითარების ინდივიდუალური და ჯგუფური 

მეთოდები/სტრატეგიები და დამხმარე ტექნოლოგიები;  

 იცნობს სწავლის უნივერსალური დიზაინის პრინციპებს; 

 იცის ეროვნული სასწავლო გეგმის ადაპტაციის სახეები; 

 იცის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავებისა და განხორციელების სპეციფიკა;  

 აქვს ცოდნა სასწავლო პროცესის დაგეგმვის, მართვის და მისი ეფექტიანობის შეფასების თანამედროვე 

მიდგომებისა და ინსტრუმენტების შესახებ;  

 აქვს კომპლექსური ცოდნა განათლების თეორიების, ასაკობრივი განვითარების, განათლების 

ფსიქოლოგიისა და პიროვნებისა და ჯგუფის განათლებასა და განვითარებაზე მოქმედი ფაქტორების 

შესახებ; 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  

კურსდამთავრებული / კურსდამთავრებულს: 
 იყენებს ჯგუფისა და პიროვნების სწავლების ეფექტურ სტრატეგიებსა და თანამედროვე ტექნოლოგიებს;  

 შეუძლია საგანმანათლებლო გარემოს შეფასება და მისი მორგება პიროვნებისა და ჯგუფის 

საგანმანათლებლო საჭიროებებებზე;  

 შეუძლია სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და მართვა, მისი ეფექტიანობის შეფასება, მტკიცებულებებზე 

და მონაცემებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღება  საგანმანათლებლო პროცესის 

გაუმჯობესების მიზნით; 

 სპეციალური მეთოდებისა და ინსტრუმენტების გამოყენებით შეუძლია სხვადასხვა საგანმანათლებლო 

გარემოს კონტექსტში პიროვნების და ჯგუფის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების 

იდენტიფიცირება დიფერენცირებული მიდგომის დანერგვის მიზნით; 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

დასკვნის უნარი 

კურსდამთავრებულს: 
 შეუძლია პრობლემული საკითხების აღმოჩენა და მათი გადაჭრის გზების ინიცირება, მონაცემების 

შეგროვების, მათი კრიტიკული ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და ინოვაციური სინთეზის საფუძველზე; 

 შეუძლია მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილების მიღება პიროვნებისა და ჯგუფის 

საგანმანათლებლო პოტენციალის მაქსიმალურად გამოვლენის მიზნით; 

 შეუძლია საკუთარი და სხვადასხვა სპეციალისტის მიერ ჩატარებული მოსწავლის შეფასების შედეგების 

გამოყენება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე პიროვნებისა და/ან ჯგუფის 

საგანმანათლებლო პროცესების უზრუნველყოფის მიზნით; 

 

სწავლის უნარი  

კურსდამთავრებულს: 
 საკუთარი პრაქტიკის ძლიერი და სუსტი მხარეების იდენტიფიცირების საფუძველზე შეუძლია 

პროფესიული განვითარების დაგეგმვა და განხორციელება; 

 შეუძლია სასწავლო რესურსების მოძიება და დამუშავება, ცოდნისა და პროფესიული უნარ-ჩვევების 

განახლება-განვითარებისთვის; 

 

კომუნიკაციის უნარი 

კურსადამთავრებულს: 
 აკადემიური სტილის დაცვით, შეუძლია საკუთარი აზრის ნათლად და არგუმენტირებულად 

ჩამოყალიბება; 

 საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა და ჯგუფის განათლების პროცესში და ამ პროცესის 

ადვოკატირებისას იყენებს ეთიკურ და საერთაშორისოდ აღიარებულ ტერმინოლოგიას;  

 შეუძლია მედია-საკომუნიკაციო საშუალებების, ციფრული საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება 

ეფექტიანი თანამშრომლობისა და ინტერაქციისათვის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების 

მქონე პიროვნებებთან, კოლეგებთან, მშობლებთან (სხვა კანონიერ წარმომადგენლებთან); 
 

ღირებულებები  

კურსდამთავრებული / კურსდამთავრებულს: 
 ეთიკური ნორმების გათვალისწინებით ახდენს პიროვნებისა და ჯგუფის განათლების უფლების 

დაცვასა და ადვოკატირებას ყველა დონეზე; 

 შეუძლია შექმნას ნებისმიერი ნიშნით დისკრიმინაციისგან თავისუფალი და ურთერთპატივისცემაზე 

დაფუძნებული საგანმანათლებლო გარემო;  

 გაცნობიერებული აქვს ოჯახის წევრების და კოლეგების კონსულტირების მნიშვნელობა და სპეციფიკა; 

 

შეფასების სისტემა:  

სტუდენტის აკადემიური შეფასება 

(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.  

(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.  
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

საკონტაქტო პირი: 

თინათინ ჭინჭარაული tinatin.chincharauli@iliauni.edu.ge 

ნინო გოგიჩაძე nino.gogichadze@iliauni.edu.ge 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

სადოქტორო პროგრამის დასახელება:  განათლების სადოქტორო პროგრამა 

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:   განათლების დოქტორი (PhD in Education) 

 

პროგრამის მოცულობა:  3-5 წელი (6-10 სემესტრი, 180 კრედიტი) 

 

პროგრამის მიზანი: 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამა მოიცავს განათლების სექტორის სხვადასხვა 

სფეროს კვლევით ინტერესებს. მისი მიზანია ცოდნისა და კვლევის დაკავშირება და ამ გზით ახალი ცოდნის 

შექმნა. პროგრამა შეესაბამება უნივერსიტეტის მისიას, აძლიერებს კვლევით სფეროსა და უნივერსიტეტის 

რეგიონულ და საერთაშორისო როლს. 

სადოქტორო პროგრამის მიზანია: 

 მოამზადოს განათლების კონკურენტუნარიანი მკვლევრები, რომლებსაც შეუძლიათ განათლების 

სფეროში არსებული გამოწვევების კვლევა განათლების მეცნიერებასა და მის მომიჯნავე 

დისციპლინებში არსებული ცოდნის სინთეზით; 

 შექმნას ახალი, ინტერდისციპლინალურ მიდგომებზე დამყარებული ცოდნა განათლების სფეროში 

არსებული გამოწვევების ირგვლივ; 

 განათლების პოლიტიკის/საგნის დიდაქტიკის, როგორც დარგის განვითარებაში წვლილის შეტანა 

აქტუალურ დარგობრივ დისკუსიებზე დაყრდნობით; 

 უმაღლესი სკოლისათვის აკადემიური კადრების მომზადება; 

 დოქტორანტთა, როგორც მკვლევართა ხელშეწყობა საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში 

ინტეგრირებისათვის. 

 

სწავლის შედეგები: 

ცოდნა და გაცნობიერება 

პროგრამის კურსდამთავრებულს აქვს: 
 უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა განათლების პოლიტიკის /დიდაქტიკის მიმართულებით, 

მათი თეორიული და გამოყენებითი ასპექტების და სპეციფიკის გათვალისწინებით, რაც არსებული 

ცოდნის გაფართოებისა თუ ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საშუალებას იძლევა; 

 საგანმანათლებლო კვლევის უახლესი მეთოდების ცოდნა, რაც მისცემს მას საშუალებას აწარმოოს 

რელევანტური კვლევები განათლების პოლიტიკის/ დიდაქტიკის მიმართულებით ინოვაციური 

ინტერდისციპლინური მიდგომებისა და მეთოდოლოგიის გამოყენებით; 

 კურსდამთავრებული აცნობიერებს დიდაქტიკის/განათლების პოლიტიკის სფეროში აქტუალური 

საკითხების შესახებ არსებული ცოდნის ხელახალი გააზრების საჭიროებას  და ახალი ცოდნის შექმნის 

შესაძლებლობებს განათლების კვლევებში ინტერდისციპლინური მიდგომების გამოყენებით. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია:  
 დიდაქტიკის/განათლების პოლიტიკის აქტუალური საკითხების შესახებ მსჯელობა და ანალიზი 

სხვადასხვა თეორიის ჭრილში როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო კონტექსტში; 

 კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდებისა და მიდგომების შემუშავება, რომლებიც ახალი ცოდნის 

შექმნაზეა ორიენტირებული; 

 დიდაქტიკის/განათლების პოლიტიკის დარგში ინოვაციური კვლევის სრული ციკლის 

დამოუკიდებლად დაგეგმვა და განხორციელება ინტერდისციპლინური მიდგომების გამოყენებით და 

კვლევის შედეგების ასახვა საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში; 

 ორგანიზაციულ და/ან სისტემის დონეზე განათლების საკითხებზე ახალი ცოდნის გავრცელება 

მიმდინარე ადგილობრივ და საერთაშორი სოსამეცნიერო დისკუსიაში ჩართვით; 
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

 საკუთარი აკადემიური საქმიანობის დამოუკიდებლად შეფასება, ანალიზი და მისი 

გაუმჯობესებისთვის საჭიროებების/შესაძლებლობების განსაზღვრა. 

 

დასკვნის უნარი 

პროგრამის კურსდამთავრებულს:  
 შეუძლია ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების კრიტიკული ანალიზის, 

სინთეზის და შეფასების საფუძველზე ახალი კვლევის მეთოდოლოგიის შემუშავება/განვითარება 

განათლების დიდაქტიკის ან განათლების პოლიტიკის სფეროში; 

 პრობლემის გადასაჭრელად შეუძლია ეფექტური გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება ახალი 

ცოდნის შექმნის მიზნით. 

 

კომუნიკაციის უნარი 

პროგრამის კურსდამთვრებულს:  
 აქვს დარგში არსებულ ცოდნასთან მიმართებაში ახალი ცოდნის დასაბუთებულად და 

გარკვევით წარმოჩენის უნარი; 

 აქვს მშობლიურ და ინგლისურ ენაზე სამეცნიერო კომუნიკაციის უნარი აკადემიური 

კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვით;  

 კომუნიკაციისას, ეფექტურად იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიებს. 

 

სწავლის უნარი 

პროგრამის კურსდამთავრებული:  
 დარგში არსებული ტენდენციებიდან გამომდინარე, განსაზღვრავს საკუთარ სასწავლო და კვლევით 

საჭიროებებს; 

 მზადაა განავითაროს ახალი იდეები და პროცესები საკვლევ სფეროში უახლეს მიღწევებზე 

დამყარებული ცოდნისა და მეთოდოლოგიის საფუძველზე სწავლისა და კვლევის პროცესში; 

 ეფექტურად მართავს დროსა და რესურსებს. 

 

ღირებულებები 

 ხელს უწყობს განათლების, როგორც ღირებულების დამკვიდრებას საზოგადოებაში; 

 იცავს აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპს და ხელს უწყობს მის დამკვიდრებას 

საუნივერსიტეტო სივრცეში; 

 პატივს სცემს კოლეგების აზრს და კვლევების ჩატარებისას იცავს სამეცნიერო ეთიკის ნორმებს. 

 

შეფასების სისტემა:  

სასწავლო კომპონენტის შეფასება მიმდინარეობს 100 ქულიანი სისტემით: 

შეფასების სისტემა უშვებს 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. 

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.  
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ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების                                  

(საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) კატალოგი 

 

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შეფასება მიმდინარეობს შემდეგი სისტემით:  

ა) ფრიადი (summa cum laude) – შესანიშნავი ნაშრომი;  

ბ) ძალიან კარგი (magna cum laude) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აღემატება;  

გ) კარგი (cum laude) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს აღემატება;  

დ) საშუალო (bene) – საშუალო დონის ნაშრომი, რომელიც წაყენებულ ძირითად მოთხოვნებს აკმაყოფილებს;  

ე) დამაკმაყოფილებელი (rite) – შედეგი, რომელიც, ხარვეზების მიუხედავად, წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც 

აკმაყოფილებს;  

ვ) არადამაკმაყოფილებელი (insufficient) – არადამაკმაყოფილებელი დონის ნაშრომი, რომელიც ვერ 

აკმაყოფილებს წაყენებულ მოთხოვნებს მასში არსებული მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო;  

ზ) სრულიად არადამაკმაყოფილებელი (sub omni canone) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს 

სრულიად ვერ აკმაყოფილებს. 

 

„ა“–„ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭებადოქტორის 

აკადემიური ხარისხი. 

„ვ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ეძლევა ერთი წლის 

განმავლობაში გადამუშავებული სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლება. 

„ზ“ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტი კარგავს იმავე 

სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლებას. 

 

საკონტაქტო პირი: 

მარიკა კაპანაძე marika_kapanadze@iliauni.edu.ge 
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