
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 
 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 1/1 

 

 

შეთანხმებულია ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან 

ოქმი № 1, „15“ „იანვარი“, 2018 წელი 

სამსახურის უფროსი  დიანა მჭედლიშვილი, ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი          

განხილულია ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე 

ოქმი №3, „18“ „იანვარი“, 2018 წელი 

ფაკულტეტის დეკანი  რამაზან აქბაში, დოქტორი       

დამტკიცებულია აკადემიური საბჭოს სხდომაზე 

ოქმი №2, „5“ „თებერვალი“, 2018 წელი 

რექტორი  ილიას ჩილოღლუ, პროფესორი, დოქტორი                          
  

 
  

 

 

 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

ეკონომიკა 

 

თბილისი 

2018 წ. 



შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 
 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 2/1 

მიმართულება: სოციალური მეცნიერებები 07 

პროგრამა/ სპეციალობა: ეკონომიკა 0701 

საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: ეკონომიკა (Economics) 

ფაკულტეტი: სოციალურ მეცნიერებათა  

პროგრამის კოორდინატორ(ებ)ი: აზერ დილანჩიევი - ასოცირებული პროფესორი; ეკონომიკის დოქტორი  

საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი: +995 32 2595005 (205); მობ: +995 599 975952; ელ. ფოსტა: adilanchiev@ibsu.edu.ge 

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი (უმაღლესი განათლების I საფეხური) 

პროგრამის სახე: აკადემიური, ძირითადი სპეციალობა  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: Bachelor of Social Sciences in Economics, სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი ეკონომიკაში 

კვალიფიკაციის კოდი: 0701 

სწავლების ენა:  ქართული 

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:  საბაკალავრო პროგრამის საერთო მოცულობაა - 240 ECTS კრედიტი 

პროგრამის სტრუქტურა: აკადემიური პროგრამა შედგება 240  კრედიტისაგან, მათ შორის:   

• 120 ECTS კრედიტი – ძირითადი სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები (მოიცავს სასწავლო პრაქტიკას  ან საბაკალავრო ნაშრომს, 

თითოეული 10 ECTS კრედიტის ოდენობით); 

• 20 ECTS კრედიტი – არჩევითი სასწავლო კურსები; 

• 20 ECTS კრედიტი – უცხო ენები; 

• 5 ECTS კრედიტი – საინფორმაციო ტექნოლოგიები; 

• 10 ECTS კრედიტი - თავისუფალი კრედიტები; 

• 5 ECTS კრედიტი – აკადემიური წერა; 

• 60 ECTS კრედიტი – დამატებითი სპეციალობა (სტუდენტებს უფლება აქვთ საბაკალავრო პროგრამების ჩამონათვალიდან აირჩიონ ნებისმიერი 

დამატებითი სპეციალობა მათი ინტერესებიდან გამომდინარე, სწავლების შესაბამის ენაზე)/თავისუფალი კრედიტები. 

სტუდენტებს შეუძლიათ, ჩაანაცვლონ დამატებითი სპეციალობა თავისუფალი კრედიტების კომპონენტით, რაც მათ საშუალებას აძლევს შეარჩიონ და 

შეისწავლონ ის კურსები, რომლებიც მათი ინტერესის სფეროშია.   

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  საბაკალავრო პროგრამაზე სტუდენტად მიიღება ნებისმიერი მსურველი, რომლსაც აქვს სრული ზოგადი განათლების 

დამადასტურებელი სახელმწიფო სერტიფიკატი ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი, წარმატებით ჩააბარა ერთიანი ეროვნული გამოცდები და მოიპოვა 
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უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის გაგრძელების უფლება, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეთა მიღება წარმოებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარების გარეშე.  

 

საბაკალავრო პროგრამის მიზანი: ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა მიზნად ისახავს სტუდენტებს გააცნოს თანამედროვე საზოგადოების ეკონომიკური 

ასპექტები, მიმდინარე ეკონომიკური პრობლემების ანალიზის მეთოდები და განუვითაროს მათ დასკვნის გამოტანის უნარი არსებული ეკონომიკური 

ტენდენციების შეფასებისას. პროგრამა იზიარებს საერთაშორისო გამოცდილებას და სტუდენტებს აძლევს თანამედროვე ეკონომიკური თეორიების, 

მოდელების და მათი გამოყენების შესახებ ფუნდამენტურ ცოდნას. ამასთანავე, პროგრამის სტრუქტურაში ინტეგრირებულია თეორია და პრაქტიკა, რაც 

მიზნად ისახავს ჩვენი კურსდამთავრებულების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ.  

 

პროგრამა სტუდენტებს შეასწავლის მაკრო და მიკროეკონომიკის თეორიებს, მონეტარულ და ფისკალურ პოლიტიკას, საერთაშორისო ეკონომიკურ 

მოდელებს, უვითარებს მათ ეკონომიკურ პრობლემებთან და პოლიტიკასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ მკაფიო აზროვნებისა და წერის 

მანერას, აგრეთვე,  ეკონომიკური ანალიზის ისეთი საბაზისო ინსტრუმენტების გამოყენების უნარ-ჩვევებს, როგორიცაა სტატისტიკა და ეკონომეტრიკა. 

ამასთანავე, სტუდენტები შეიძენენ მსოფლიო ეკონომიკაში მიმდინარე ტენდენციების შეფასების უნარებს და გაეცნობიან აღნიშნული დარგის 

ძირითად/უმნიშვნელოვანეს მოაზროვნეებს. ამასთან, პროგრამა ასევე ითვალისწინებს საქართველოს ეკონომიკასთან დაკავშირებული საკითხების, მასში 

არსებული ტენდენციებისა და გამოწვევების შესწავლას. მთლიანობაში პროგრამის მთავარი მიზანია უზრუნველყოს მაღალი ხარისხის განათლება, რაც 

კურსდამთავრებულებს საშუალებას მისცემს დააკმაყოფილონ საერთაშორისო სტანდარტები და შრომის ბაზარს შესთავაზოს თანამედროვე თეორიული 

და პრაქტიკული ცოდნით აღჭურვილი მაღალკვალიფიციური კადრები, რომლებსაც გააჩნიათ უნივერსალური ადამიანური ღირებულებები და  სწრაფვა 

უწყვეტი განათლებისადმი.  

 

სწავლის შედეგები: 

საბაკალავრო პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტები შეიძენენ შემდეგ უნარ-ჩვევებს:   

ცოდნა და 

გაცნობიერება 

აქვს საგნის ფართო ცოდნა, 

რომელიც მოიცავს 

თეორიებისა და პრინციპების 

კრიტიკულ გააზრებას. 

შეუძლია საგნის კომპლექსური 

• ფართო და კომპლექსური ცოდნა, რომელიც მოიცავს თეორიების, მოდელების და პრინციპების 

კრიტიკულ გააზრებას;  

• აქვს ეკონომიკის პრინციპების და ეკონომიკის სხვდასხვა დისციპლინების სიღრმისეული ცოდნა, 

აცნობიერებს მათ საერთო ზეგავლენას და ურთიერთქმედებას; 

• აქვს ეკონომიკის ძირითადი ტერმინოლოგიის ცოდნა და აცნობიერებს სხვადასხვა სტატისტიკურ 

მაჩვენებლებს, მათ მნიშვნეობასა და ზეგავლენას ეკონომიკაზე;  
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საკითხების გაცნობიერება.  • აქვს ფართო ცოდნა საქართველოს და მსოფლიო ეკონომიკის ფუნქციონირების შესახებ; დეტალურად 

იცნობს საქართველოს და მსოფლიოს ეკონომიკაში ტრანსფორმაციის პერიოდის განმავლობაში მაკრო 

და მიკრო დონეზე მიმდინარე ცვლილებებს, საერთაშორისო მონეტარული და ფინანსური 

ინსტიტუტების მნიშვნოლობას და მათ ზეგავლენას თანამედროვე მსოფლიო და საქართველოს 

ეკონომიკებზე; 

• აქვს ცოდნა ძირითადი ფინანსური კატეგორიების, ეკონომიკის და საბანკო პროცესების შესახებ, 

რომელიც წარმოადგენს სამომავლო თეორიული და პროფესიული უნარების განვითარების საფუძველს; 

• აქვს ცოდნა იმ მოღვაწეების შესახებ, რომლებმაც დიდი წვლილი შეიტანეს ეკონომიკური აზროვნების 

განვითარებაში; იცნობს სხვადასხვა ქვეყნების და კონტინენტების ეკონომიკის ისტორიას; ფლობს 

ფართო ცოდნას ეკონომიკური სისტემების ევოლუციის ძირითადი ასპექტების შესახებ;  

 

ცოდნის 

პრაქტიკაში 

გამოყენების 

უნარი 

 

შეუძლია დარგისათვის 

დამახასიათებელი და ასევე 

ზოგიერთი გამორჩეული 

მეთოდის გამოყენება 

პრობლემების გადასაჭრელად, 

კვლევითი ან პრაქტიკული 

ხასიათის პროექტის 

განხორციელება წინასწარ 

განსაზღვრული მითითებების 

შესაბამისად. 

სტუდენტს შეუძლია: 

• საჭირო ინფორმაციის მოძიება ეკონომიკური პრობლემის გადასაჭრელად შესაბამისი რეკომენდაციის 

შემუშავების მიზნით, ასევე პრობლემის განსაზღვრა და  დასაბუთებული თეორიული და პრაქტიკული 

არგუმენტაციის ფორმულირება; 

• ეკონომიკის დარგში არსებული პრობლემების იდენთიფიცირება და გადაჭრა შესაბამისი წყაროების 

ძიების დახმარებით;  

• კვლევითი საქმიანობის დაგეგმვა, კვლევის ჩატარება და პრაქტიკული ხასიათის პროექტების 

განხორციელება ეკონომიკის სფეროში წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად;  

• ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგების განსაზღვრა თეორიულ და თანამედროვე ეკონომიკურ 

კონტექსტში; 

• ეკონომიკური ანგარიშების მომზადება ეკონომეტრიკული და სტატისტიკური პროგრამების 

გამოყენებით.  

 

დასკვნის უნარი 

 

შეუძლია საგნისათვის 

დამახასიათებელი 

მონაცემების შეგროვება და 

განმარტება; ასევე 

განყენებული მონაცემებისა 

და/ან სიტუაციების ანალიზი 

სტანდარტული და ზოგიერთი 

სტუდენტს შეუძლია: 

• პრობლემის გადასაჭრელად ხარჯთსარგებლიანობის ანალიზის გამოყენებით სწორი გზის მოძებნა; 

საკუთარი პოზიციის დამტკიცება; ალტერნატივებიდან, მათი ეფექტურობის შედარების საფუძველზე,  

საუკეთესოს გამოვლენა  და საკუთარი პოზიციის არგუმენტირებუად დაცვა; 

• მოცემული შემთხვევისათვის ცალკეული და შესაფერისი დასკვნების გაკეთება და საკუთარი 

დასკვნების გამოტანა გარკვეული მოსაზრების დაცვით ან მისი უარყოფით; ფაქტების და 

ღირებულებების დაკავშირება ეკონომიკის დარგში კონკრეტული პრობლემების გადასაჭრელად; 
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გამორჩეული მეთოდის 

გამოყენებით, დასაბუთებული 

დასკვნის ჩამოყალიბება.   

• ეკონომიკური თეორიებისა და კვლევის მეთოდების ცოდნის გამოყენება მიმდინარე ეკონომიკურ 

პრობლემებთან და გლობალურ ეკონომიკურ საკითხებთან მიმართებაში; აზრთა სხვადასხვაობის 

გაცნობიერება, შესაბამისი არგუმენტების გამოყოფა, რელევანტური შეკითხვების დასმა და მიღებული 

პასუხების შეფასების მეთოდოლოგია;  

• გარკვეული სიტუაციებისათვის საჭირო მარტივი ეკონომიკური მოდელების განსაზღვრა, აგება და 

სტატისტიკური შეფასება;  

• შემდგომი ეკონომიკური და ეკონომეტრიკული ანალიზისათვის საჭირო მათემატიკური მონაცემების 

ანალიზი; პრობლემების გადაჭრა და შედეგების ინტერპრეტირება, განყენებული მონაცემების და/ან 

სიტუაციების ანალიზი დარგში დამკვიდრებული სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული 

მეთოდის გამოყენებით; 

თანამედროვე ეკონომიკური პრობლემების და საკითხების გავლენის შეფასება განვითარებულ და 

განვითარებად ქვეყნებში; თანამედროვე და ჰიპოთეტურ კონტექსტში პრობლემებთან და საკითხებთან 

გამკლავების პოლიტიკის შესახებ საკუთარი არგუმენტების ჩამოყალიბება. 

 

კომუნიკაციის 

უნარი 

 

შეუძლია იდეების, არსებული 

პრობლემებისა და გადაჭრის 

გზების შესახებ დეტალური 

წერილობითი ანგარიშის 

მომზადება და ინფორმაციის 

სპეციალისტებისა და 

არასპეციალისტებისათვის 

ზეპირად გადაცემა ქართულ 

და უცხოურ ენებზე, 

თანამედროვე საინფორმაციო 

და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების 

შემოქმედებითად გამოყენება.  

სტუდენტს შეუძლია: 

• მიღებული ცოდნის გადმოცემა ინგლისურ ენაზე როგორც ზეპირსიტყვიერად, ასევე წერილობით;  

• დებატებსა და დისკუსიებში დარგის სპეციალისტებთან ერთად მონაწილეობა- საკუთარი 

შეხედულებების იმგვარად წარმოდგენა, რომ გაითვალისწინოს სხვა დარგის სპეციალისტების 

კრიტიკული შეფასებები; თანადროულად შეცვალოს პოზიციის ვერბალური პრეზენტაცია;  

• ეკონომიკის დარგში არსებული იდეების, მიმდინარე პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ 

დეტალური წერილობითი ან ზეპირი ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის სპეციალისტებისა და 

არასპეციალისტებისათვის ინგლისურ ენაზე გადაცემა, დარგობრივი პროფესიული ტერმინოლოგიის 

გამოყენებით;  

• პრეზენტაციის უნარის განვითარება, სხეულის ენის, თვალებით კონტაქტის გამოყენება და 

აუდიენციასთან ურთიერთობის დამყარება აუდიო-ვიზუალური მასალების გამოყენებით; 

• წერილობითი ანგარიშის, მათ შორის კვლევის მომზადება (კვლევის ხელმძღვანელის წინასწარ 

დადგენილი მითითებების მიხედვით) აკადემიური სტანდარტების და შესაბამისი წესების დაცვით. 

 

სწავლის უნარი შეუძლია საკუთარი სწავლის სტუდენტს შეუძლია: 
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 პროცესის თანმიმდევრულად 

და მრავალმხრივად შეფასება, 

შემდგომი სწავლის 

საჭიროებების დადგენა.  

• არგუმენტების შედგენის და/ან აკადემიური წერის ნაშრომის მომზადებისას საჭირო წყაროების 

იდენტიფიცირება და მოძიება; წყაროების სანდოობის დადგენა; 

• იყოს იმ ინფორმაციის და ანალიზის მიმღები, რომელიც ახდენს მისი ვარაუდების გამოწვევას; 

• საჭირო ინფორმაციის მოძიება სხვადასხვა ეკონომიკური მოდელებისა და თეორეტიკოსების აზრებისა 

და იდეების გასაგებად; 

• საკუთარი სასწავლო პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება და შემდგომი 

სწავლის საჭიროებების დადგენა; 

• გააგრძელოს სწავლა შესაბამისი დარგის მიმართულებით. 

 

ღირებულებები 

 

შეუძლია ღირებულებების 

ფორმირების პროცესში 

მონაწილეობა და მათ 

დასამკვიდრებლად სწრაფვა.  

• აცნობიერებს სოციალურ მეცნიერებებში ეთიკის მნიშვნელობას კვლევის ჩატარებისა და ნაშრომის 

მომზადების დროს; 

• პატივს სცემს განსხვავებულ პოზიციებს, აზროვნებასა და არგუმენტებს; სწავლობს სუბიექტური 

შეფასებებისგან განყენებულ, თავისუფალ აზროვნებას; ფლობს საზოგადოებრივ ცნობიერების და 

მოქალაქეობრივი ვალდებულებების გრძნობის მაღალი დონეს; 

• აცნობიერებს, რომ ყველა ადამიანი არის სახელმწიფო ეკონომიკის ნაწილი და თითოეული ინდივიდის 

გადაწყვეტილება იყოს „უბილეთო მგზავრი“ უარყოფით ზეგავლენას მოახდენს საზოგადოებაზე და 

 საჯარო ფინანსების ეფექტურ მენეჯმენტზე; 

• მონაწილეობს ღირებულებების ფორმირების პროცესში და ისწრაფვის მათ დასამკვიდრებლად; 

• შეუძლია ქცევის პროფესიონალური წესებისა და ეტიკეტის, აკადემიური პატიოსნების, სხვათა 

ინტელექტუალური საკუთრების პატივისცემა. 
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სწავლის შედეგების გეგმა:  

სასწავლო კურსი/ მოდული/ სასწავლო პრაქტიკა / კვლევითი კომპონენტი კომპეტენციის კრიტერიუმები  
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 სავალდებულო სასწავლო კურსი  

საინფორმაციო ტექნოლოგიები x x  x  x 
აკადემიური წერა x x x x x x 

უცხო ენა 

უცხო ენა (ინგლისური, რუსული,ესპანური, თურქული, გერმანული, ქართული) x x  x  x 

ძირითადი სპეციალობის  სასწავლო კურსები 

ეკონომიკის საფუძვლები x x x x x  

კალკულუსი x x x  x  

მათემატიკა ეკონომისტებისათვის x x x  x  

მიკროეკონომიკა x x x  x  

სოციოლოგია x x x x x x 
პროფესიული ინგლისური ენა  I 

x x  x x 
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პროფესიული ინგლისური ენა II 
x x  x x 

 

სტატისტიკა სოციალური მეცნიერებებისათვის I x x x x   

მაკროეკონომიკა x x x  x  
მსოფლიო ეკონომიკის ისტორია x x x x x  

სტატისტიკა სოციალური მეცნიერებებისათვის II x x x x x  

საქართველოს ეკონომიკა x x x x x  

ეკონომიკური აზრის ისტორია x x x x x  

მონეტარული ეკონომიკა x x x x x  

ეკონომეტრიკა x x x x x  

საერთაშორისო ეკონომიკა I x x x x x  

საერთაშორისო ეკონომიკა II x x x x x  

ფისკალური ეკონომიკა x x x x x  

საჯარო სექტორის ეკონომიკა x x x x x x 

თანამედროვე მსოფლიო ეკონომიკა x x x x x  

კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებებში x x x x x x  

ეკონომიკური ზრდა და განვითარება 
x x x x x  

საბაკალავრო ნაშრომი/ სასწავლო პრაქტიკა x x x x x x 

არჩევითი სასწავლო კურსები 

ბიზნესის საფუძვლები x x x x x x 

ფსიქოლოგია x x x x x x 

მარკეტინგის საფუძვლები x x x x x x 

მენეჯმენტის საფუძვლები x x x x x x 

ფინანსების საფუძვლები x x x x x x 

ბუღალტერიის საფუძვლები x x x x x  
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საბანკო საქმის საფუძვლები x x x x x x 

აგრარული ეკონომიკა x x x x x  

საინფორმაციო სისტემები ბუღალტერიაში x x x x x x 

ინსტიტუციონალური ეკონომიკა x x x x x   

გამოყენებითო ეკონომეტრიკა x x x x x  

ევროინტეგრაციის ეკონომიკა x x x x x  

მაკროეკონომიკური დიაგნოსტიკა x x x x x  

ეკონომიკის სექტორული ანალიზი და სტაბილიზაციის პოლიტიკა  x x x x x  

ტურიზმის ეკონომიკა x x x x x  

საერთაშორისო ფინანსები x x x x x x 

საგადასახადო საქმე x x x x x x 

ფული და საბანკო სისტემა x x x x x  

ინოვაციური ეკონომიკა x x x x x  

საშუალო დონის მაკროეკონომიკა x x x x x  

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:  

ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – ეს მეთოდი მოითხოვს ლექტორებისა და სტუდენტების აქტიურ ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც 

განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული მასალის პრაქტიკული ინტერპრეტაცია. 

შემთხვევის/სიტუაციის ანალიზი (Case study) - ეს მეთოდი გულისხმობს, რომ სტუდენტებმა გააანალიზონ პრობლემური სიტუაცია და გააკეთონ 

საბოლოო დასკვნა. ის შეიძლება ეხებოდეს რეალური ცხოვრების მაგალითებს - რომლებიც აღებულია ჟურნალებიდან, გაზეთებიდან, წიგნებიდან ან 

სხვა წყაროებიდან. შემთხვევა უმეტესად მოიცავს შემდეგ ელემენტებს: ფაქტების აღწერას და საკითხის დებულებას ან პრობლემას, რომელიც 

სიტუაციამ გამოიწვია. საბოლოოდ ხდება პრობლემური საკითხის გადაწყვეტა და შედეგის გაანალიზება. 

არგუმენტების კლასიფიცირება – დავალების სახეობა, რომლის  დროსაც სტუდენტი შეისწავლის ფაქტებს და პრობლემურ საკითხს, ხოლო შემდეგ 

აყალიბებს არგუმენტების სიას.  სია უნდა მოიცავდეს ყველა მხარის არგუმენტებს. სტუდენტები კითხულობენ, აფასებენ თითოეულ არგუმენტს და 

ამზადებენ თავიანთ პოზიციას.  

ჯგუფური/ერთობლივი (Collaborative) მუშაობა - ყოველ თემში არსებობს უამრავი რესურსი, რომელთა გამოყენებითაც შესაძლებელია ეკონომიკის 

შემსწავლელი კურსების გამდიდრება. თემის რესურსების გამოყენება ორი ფორმით არის შესაძლებელი:  ასეთი ადამიანური რესურსების სალექციო 

მეცადინეობებზე მოწვევა ან მსმენელების გაყვანა თემში ექსკურსიის სახით. საველე გამოცდილება და თემის ადამიანური რესურსების გამოყენება 

სტუდენტებს მრავალმხრივ ინფორმაციას, მასალებს და გამოცდილებას შესძენს, რაც არც ერთ სახელმძღვანელოში არ არის ხელმისაწვდომი; 
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კონტინუუმი (მჭიდროდ დაკავშირებული მოვლენების ერთობლიობა)- კონტინუმმი არის მეთოდი, რომლის მიზანია წაახალისოს სტუდენტები 

საკამათო საკითხების ირგვლივ საკუთარი აზრის გამოხატვაში. მეთოდი ძალიან სასარგებლოა ლექციამდე და ლექციის შემდეგ მიღებული ცოდნის 

შესაფასებლად. ვინაიდან ეს მეთოდი გულისხმობს სტუდენტების  აქტივობას, როგორც წესი, იგი ხელს უწყობს ყველაზე წყნარი სტუდენტების 

აქტიურად ჩართვასაც.  

თანამშრომლობითი (Cooperative) სწავლება - სწავლების ისეთი სტრატეგია, სადაც ჯგუფის თითოეული წევრი ვალდებულია არა მხოლოდ თვითონ 

შეისწავლოს, არამედ დაეხმაროს თავის თანაგუნდელს საგნის უკეთ შესწავლაში. ჯგუფის თითოეული წევრი იქამდე მუშაობს პრობლემაზე, სანამ  

ყველა მათგანი არ დაეუფლება საკითხს. 

კრიტიკული აზროვნება – სოკრატეს მეთოდი, რომელიც იყენებს შეკითხვებს სტუდენტების ღირებულებების და პრინციპების შესაფასებლად.  

ხაზგასმულია არა ცოდნა, არამედ აზროვნების უნარი. ამ მეთოდისთვის საჭიროა აუდიტორიაში იყოს ისეთი გარემო, რომელსაც უწოდებენ 

„პროდუქტიულ დისკომფორტს“ და იყენებენ იმ მიზნით, რომ ხაზი გაესვას სირთულეებს, კომპლექსურობას და გაუგებრობას, და არა წმინდა 

ფაქტებს. 

დებატები – სავარჯიშო სტუდენტებისთვის, რომელიც მათ უვითარებს არგუმენტების შედგენის, დამადასტურებელი მტკიცებულებების გამოყენების 

და აღნიშნულის ზეპირი ფორმით დამაჯერებლად გადმოცემის უნარს. სტუდენტი იძენს სტრესთან და ეჭვებთან გამკლავების გამოცდილებას მაშინ, 

როცა მისი მოწინააღმდეგე მხარე მის პოზიციას მკაცრად აკრიტიკებს. ასეთი გამოცდილება სტუდენტებს ეხმარება ისწავლონ აღნიშნულ 

სიტუაციებთან გამკლავება და აიმაღლონ თავდაჯერებულობა. სტუდენტებს მიეცემათ საშუალება ივარჯიშონ და გაიუმჯობესონ საჯარო გამოსვლის 

და რიტორიკის უნარები. 

დემონსტრირების მეთოდი - სწავლების მეთოდი, რომლის დროსაც ინსტრუქტორი/ლექტორი გარკვეული ოპერაციის ან სამუშაოს შესრულებით 

აჩვენებს სტუდენტებს რა უნდა გააკეთონ, როგორ უნდა გააკეთონ და ახსნის გზით უმარტავს რატომ, სად და როდის კეთდება კონკრეტული სამუშაო.  

დისკუსია/დებატები – ინტერაქტიული სწავლების ერთ-ერთი მეთოდია. დისკუსიის პროცესში სტუდენტებს უვითარდებათ არგუმენტების 

წარმოდგენის და საკუთარი პოზიციის დაცვის უნარი. ამასთანავე, დისკუსია შესაძლებელია გადაიზარდოს კამათში. ეს პროცესი არ შემოიფარგლება 

მხოლოდ ლექტორის მიერ დასმული შეკითხვებით. იგი უვითარებს სტუდენტს კრიტიკული კომენტარების და შენიშვნების მიღების, აგრეთვე 

სტრესულ სიტუაციაში მათზე რეაგირების უნარს.  

გამოცდილებაზე დაფუძნებული სწავლება – ეხმარება სტუდენტს პროფესიული გამოცდილების შეძენაში. ეს მეთოდი უვითარებს სტუდენტს 

პრობლემისა და გამოწვევების გადაჭრის უნარებს; სტუდენტი, ასევე სწავლობს, სწავლის განმავლობაში შეძენილი თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში 

გამოყენებას. გამოცდილებაზე დაფუძნებული სწავლება პასუხობს სტუდენტის რეალურ პროფესიულ ინტერესებსა და აკმაყოფილებს მის სამომავლო 

პროფესიულ ამბიციებს. 

ახსნა-განმარტების მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. ლექტორი და სტუდენტები დეტალურად მსჯელობენ ამა თუ იმ 

საკითხზე კონკრეტულ მაგალითზე დაყრდნობით. ამ მეთოდს აქვს ორმაგი ეფექტი - სტუდენტებს განემარტებათ კომპლექსური საკითხები, ხოლო 

ლექტორს ეძლევა შესაძლებლობა გადაამოწმოს, რამდენად მიიღწევა საკითხების სრული გაცნობიერება.  
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დისკუსია „აკვარიუმის“, ე.წ. “Fish Bowl Tag Discussion”  ტექნიკით - ეს გახლავთ სწავლების ისეთი მეთოდი, რომელიც ორიენტირებულია 

სტუდენტების გონივრულად აგებულ დისკუსიაში ჩართვაზე და საჭიროებს ეფექტურად მოსმენის უნარებს. ვინაიდან ეს მეთოდი ფოკუსირებულია 

პირად ცოდნასა და მოსაზრებებზე, იგი კარგად მუშაობს სხვადასხვა ტიპის აუდიტორიებში, მათ შორის იმ აუდიტორიებში, სადაც სტუდენტებს აქვთ 

მრავალი განსხვავებული უნარი და გამოცდილება. თითოეული ჯგუფიდან სტუდენტები ჩართულნი არიან დისკუსიაში „აკვარიუმის“ ტექნიკით, რაც 

გულისხმობს იმას, რომ აუდიტორიაში სტუდენტების ერთი ნაწილი განლაგდება შიდა წრეზე საკლასო ოთახის ცენტრში, ხოლო დანარჩენები 

განთავსდებიან გარე წრეზე, შიდა წრის პერიმეტრის ირგვლივ. თითოეული ჯგუფიდან სტუდენტები რიგ-რიგობით იკავებენ ადგილებს შიდა წრეში, 

სადაც ისინი ჩართულები ხდებიან ფართო დისკუსიაში მათთვის მიცემული საკითხების ირგვლივ. თავდაპირველად ისინი საკუთარ თემას 

წარუდგენენ მთლიან აუდიტორიას. გარე წრეზე მსხდომი სტუდენტები უსმენენ დისკუსიას და მათ შეუძლიათ შეკითხვები დაუსვან შიდა წრეზე 

განლაგებულ სტუდენტებს დისკუსიის/პრეზენტაციის დასრულებისას.  

ჯგუფური მუშაობა - ეს მეთოდი გულისხმობს სტუდენტთა ჯგუფებად დაყოფას და მათთვის სხვადასხვა ტიპის სასწავლო დავალების მიცემას. 

ჯგუფის წევრები ინდივიდუალურად ამუშავებენ საკითხებს და პარალელურად უზიარებენ შედეგებს ჯგუფის დანარჩენ წევრებს. დასახული 

ამოცანებიდან გამომდინარე შესაძლებელია ჯგუფის მუშაობის პროცესში წევრებს შორის მოხდეს ფუნქციების გადანაწილება. ეს სტრატეგია 

უზრუნველყოფს ყველა სტუდენტის მაქსიმალურ ჩართულობას სასწავლო პროცესში. 

ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი – ინდუქციური მეთოდი გულისხმობს კერძო მაგალითებზე დაყრდნობით ინფორმაციის განზოგადების 

პროცესს, ხოლო დედუქცია ზოგად ინფორმაციაზე დაყრდნობით ახალი ცოდნის შექმნას უწყობს ხელს - მსჯელობა მიმდინარებოს ზოგადიდან 

კერძო მიმართულებით. ანალიზი გვეხმარება მთლიანი მასალა დავყოთ შემადგენელ ნაწილებად, რაც ამარტივებს საკითხის ირგვლივ ცალკეული 

დეტალების განხილვის პროცესს. მეორეს მხრივ, სინთეზი გულისხმობს ცალკეული საკითხების ერთ მთლიან საკითხად გაერთიანებას. აღნიშნული 

მეთოდი სტუდენტებს ეხმარება პრობლემა მთლიანობაში აღიქვან.  

ინტერაქტიული ლექციები – ეს მეთოდი გულიხმობს სტუდენტების აქტიურ ჩართულობას სალექციო თემის შესახებ დისკუსიაში. მცირე ჯგუფებში ან 

წყვილებში ამ მეთოდის გამოყენებით, ლექტორი ხვდება, რამდენად ესმით სტუდენტებს აღნიშნული თემა, სანამ მოხდება აუდიტორიისთვის მისი 

დაწვრილებით ახსნა. ლექციები უფრო ინტერაქტიული ხდება, თუ მსმენელებს შევეკითხებით საკუთარი გამოცდილების შესახებ, რაც თემასთან 

უნდა იყოს კავშირში. სტუდენტებს შეუძლიათ ერთმანეთს გაუზიარონ კონკრეტული შემთხვევები, დაკვირვებები, ასახსნელ თემასთან მიმართებაში. 

ამასთანავე, თანაგუნდელები ხელს უწყობენ სხვებს თხრობის დროს, როდესაც არსებობს დამატებითი ხელშეწყობის საჭიროება. აღნიშნული ქმნის 

თავისუფალ და მეგობრულ გარემოს სწავლებისათვის. 

სალექციო მეთოდი - ლექცია წარმოადგენს ლექტორის მხრიდან საკითხის ზეპირ პრეზენტაციას. აღნიშნული მეთოდი გულისხმობს ინფორმაციის 

გადაცემას, რაც მოიცავს მოცემულ თემასთან დაკავშირებულ პრინციპებს, ცნებებს, იდეებს და მთლიან თეორიულ ცოდნას. ლექციის განმავლობაში, 

ლექტორი ხსნის და განმარტავს იმ ინფორმაციას, რომლის ცოდნაც სტუდენტებს მოეთხოვებათ. 

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლა (PBL) – ეს მეთოდი პრობლემას იყენებს, როგორც ცოდნის მოპოვების პირველწყაროს, რაც თავის მხრივ ხელს 

უწყობს როგორც თეორიული ცოდნის, ასევე პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ფორმირებას. სტუდენტები მუშაობენ ინდივიდუალურად 
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(დამოუკიდებელი ინდივიდუალური კვლევა) ან მუშაობენ წყვილებად ან ჯგუფებად (ერთობლივი-თანამშრომლობითი მუშაობა) პრაქტიკული 

დავალებების ამოსახსნელად. 

პროექტის შემუშავება/პრეზენტაცია - პროექტზე მუშაობა პროფესორის კონსულტაციებით და ხელმძღვანელობით ხორციელდება, რაც ხელს უწყობს 

მეცნიერული დიალოგის წარმართვას გარკვეულ ისტორიულ თემებზე / საკითხებზე / პრობლემებზე სააუდიტორიო ფორმატში. შემდგომ, 

სტუდენტები ინდივიდუალურად (ან თანაგუნდელებთან ერთად) ამზადებენ პრობლემაზე-ორიენტირებულ საკითხს და ახდენენ მის საჯარო 

პრეზენტაციას.  

როლური თამაშები –  ეს მეთოდი გულისხმობს მონაწილეების მიერ სხვა პირთა როლის მორგებას და გათამაშებას. მეთოდის დროს სტუდენტებს 

ეძლევათ ღია ტიპის სიტუაციები, სადაც მათ ევალებათ მიიღონ გადაწყვეტილება ან იმსჯელონ კონფლიქტური შემთხვევების მოგვარებაზე. როლური 

თამაში არის სწავლის ეფექტური სტრატეგია, რადგან იგი ეხმარება მონაწილეებს, კარგად გაიაზრონ იმ ინდივიდის როლი, რომელსაც ისინი მოცემულ 

მომენტში განასახიერებენ. ამასთანავე როლური თამაში გულისმობს სტუდენტის უშუალო ჩართულობას და რეალურ სიტუაციასთან მიახლოებას. 

აღნიშნული მეთოდი საინტერესოა კრიტიკული აზროვნების, გადაწყვეტილების მიღებისა და მტკიცების უნარების განვითარებისათვის. როლური 

თამაშები სტუდენტებს საშუალებას აძლევს გააცნობიერონ, თუ როგორია სხვადასხვა სიტუაციებში შესაფერისი ქცევა.  

ვერბალური მეთოდი- ახალი მასალის გადაცემა ზეპირსიტყვიერად,  თხრობითი სახით, რომლის დროსაც კომპლექსურად გამოიყენება სხვადასხვა 

მეთოდი. 

ვერბალური ან  ზეპირსიტყვიერი მეთოდი - ლექციის განმავლობაში სტუდენტები აგროვებენ ინფორმაციას, რომელიც მათ ეხმარება სასწავლო 

კურსისთვის საჭირო თეორიული საფუძვლების ფორმირებასა და ცნობიერების ამაღლებაში   .  

წიგნზე მუშაობის მეთოდი – ლექტორი სტუდენტებს აძლევს წიგნებს, პერიოდულ გამოცემებს, პროექტებს ან კვლევით ნაშრომებს წასაკითხად ან 

პრაქტიკისათვის საჭირო დავალებებს.  

სახელმძღვანელოზე მუშაობის მეთოდი -ეს მეთოდი უზრუნველყოფს სასწავლო კურსით გათვალისწინებული სავალდებულო ცოდნის მიღებას და  

ხელს უწყობს ცნობიერების ფორმირებას, რაც სტუდენტებს დაეხმარება დამოუკიდებელი სამუშაოს შესრულებისას 

 

 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:  

შეფასების მიზანია ხარისხობრივად განსაზღვროს სტუდენტის სწავლის შედეგები აკადემიური პროგრამის მიზნებთან და პარამეტრებთან მიმართებაში. 

სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხორციელდება ზეპირი და/ან წერილობითი ფორმით. სასწავლო კურსის/კომპონენტის მაქსიმალური შეფასება 100 ქულის 

ტოლია. შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ და დასკვნით შეფასებას, რომელთა ჯამი შეადგენს 100 ქულას. 

შეფასების სისტემა უშვებს: 

ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 



შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 
 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 13/1 

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

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

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

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

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

       ორი სახის უარყოფით  შეფასებას: 

1)  (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; 

2)  (F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას 

საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

შუალედური და დასკვნითი შეფასებებისთვის განსაზღვრულია მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. დასკვნითი შეფასების მინიმალური 

კომპეტენციის ზღვრის ხვედრითი წილი არ აღემატება დასკვნითი შეფასების 60%-ს.  

შუალედური და დასკვნითი შეფასებების ქულობრივი განაწილება, მათი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი და შეფასების რუბრიკები გაწერილია 

შესაბამისი კომპონენტის სილაბუსში.  

კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ სილაბუსით დადგენილი სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, ქვემოთ მოყვანილი 

აუცილებელი მოთხოვნების გათვალისწინებით: 

ა) შუალედური და დასკვნითი შეფასებების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის გადალახვის შემთხვევაში; 

ბ) საბოლოო შეფასების მაქსიმალური 100 ქულიდან მინიმუმ 51 ქულის მოგროვების შემთხვევაში. 

დამატებით გამოცდაზე სტუდენტი დაიშვება იმ შემთხვევაში, თუ მან საბოლოო შეფასების მაქსიმალური 100 ქულიდან მოაგროვა 41 - 50 ქულა ან 

მინიმუმ 51 ქულა, მაგრამ ვერ გადალახა დასკვნითი შესაფებისთვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. 

 



შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 
 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 14/1 

საბაკალავრო ნაშრომის შეფასება: შუალედური შეფასება შედგება (60 ქულა): საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელის მიერ გაკეთებული შეფასებისა 

(40 ქულა) და საბაკალავრო ნაშრომის გეგმისაგან (20 ქულა). ფინალური შეფასება (40 ქულა) შედგება საბაკალავრო ნაშრომის დაცვისაგან, რომელიც 

ფასდება 40 ქულით.  

 

საბაკალავრო ნაშრომის  შეფასების კრიტერიუმები ხელმძღვანელისათვის:  

# კრიტერიუმი 
შესაძლო მაქსიმალური  

მისანიჭებელი ქულა 
მინიჭებული 

შეფასება 

1 ნაშრომის სტრუქტურა  10  

2 ლიტერატურის მიმოხილვა 5  

3 კვლევის მეთოდოლოგია 5  

4 ნაშრომის ძირითადი ნაწილი 10  

5 აკადემიური ენა და წყაროების მითითება 5  

6 დასკვნა 5  

ჯამი 40  

 

შეფასების კრიტერიუმები საბაკალავრო ნაშრომის გეგმისათვის: 
 

# კრიტერიუმი 
შესაძლო მაქსიმალური  

მისანიჭებელი ქულა 

მინიჭებული 

შეფასება 

1 გეგმის შინაარსი  5  

2 თეორიული მასალის მიმოხილვა  5  

3 საუბრის მანერა და აუდიტორიასთან კონტაქტი  3  

4 კითხვა-პასუხის ნაწილი 2  

5 დასკვნა 5  

ჯამი 20  



შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 
 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 15/1 

 

შეფასების კრიტერიუმები საბაკალავრო ნაშრომის დაცვისათვის: 
 

# კრიტერიუმი 
შესაძლო მაქსიმალური  

მისანიჭებელი ქულა 

მინიჭებული 

შეფასება 

1 საკვლევი თემის მნიშვნელოვნობა 10  

2 კვლევის პრაქტიკული ღირებულება 5  

3 კვლევის შედეგების წარდგენა  15  

4 კითხვა-პასუხის ნაწილი, კომენტარები  5  

5 აუდიო-ვიზუალური ეფექტების ხარისხი  5  

ჯამი 40  

სასწავლო პრაქტიკის შეფასება: შუალედურ შეფასება ხორციელდება პრაქტიკის მენტორის მიერ დამოუკიდებალად, ორგანიზაციის სპეციფიკისა და 

პრაქტიკანტის მიერ შესასრულებელ დავალებებზე დაფუძნებით; საჭიროების შემთხვევაში პრაქტიკის მენტორი გადის კონსულტაციებს პრაქტიკის 

კოორდინატორთან/ხარისხის უზრუნველყოფის ოფისთან.  სასწავლო პრაქტიკის ფინალური შეფასება (საბაკალავრო სასწავლო პრაქტიკის პრეზენტაცია) 

ხორციელდება კომისიის წევრების მიერ.  

სასწავლო პრაქტიკის შეფასების სისტემა: 

შუალედური შეფასება: 

60 ქულა 

 

დამსაქმებელი ორგანიზაციიდან წარმოდგენილი მენტორის მიერ 

ხელმოწერილი და დადასტურებული პრაქტიკის ანგარიში  

მაქსიმალური შეფასება: 60 ქულა  

 

ფინალური შეფასება 

40 ქულა:  

დამსაქმებელ ორგანიზაციაში შესრულებული დავალებების პრეზენტაცია 

მაქსიმალური შეფასება: 40 ქულა 

 

ჯამი 100 ქულა 

 

დამსაქმებელ ორგანიზაციაში გავლილი საბაკალავრო სასწავლო პრაქტიკის შეფასების კრიტერიუმები  (სასწავლო პრაქტიკის მენტორის მიერ): 

 



შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 
 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 16/1 

# კრიტერიუმი 
შესაძლო მაქსიმალური  

მისანიჭებელი ქულა 

მინიჭებული 

შეფასება 

1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხი 25  

2 ორგანიზებულობა/პუნქტუალურობა 10  

3 
ორგანიზაციის ქცევის წესების დაცვა/კორპორატიული 

კულტურა 
10  

4 კომუნიკაციის უნარი 5  

5 
სწორი დამოკიდებულება უკუკავშირზე და მასზე 

პოზიტიური რეაქცია 
5  

6 გუნდური მუშაობის უნარი 5  

ჯამი 60  

 

შეფასების კრიტერიუმები საბაკალავრო სასწავლო პრაქტიკის პრეზენტაციის კომპონენტებისათვის:  

 

# კრიტერიუმი 
შესაძლო მაქსიმალური  

მისანიჭებელი ქულა 

მინიჭებული 

შეფასება 

1 სამუშაოს აღწერა 10  

2 სამუშაოს სახეობა და მოცულობა 10  

3 პრაქტიკის შედეგები 10  

4 სასწავლო პრაქტიკის ანგარიშის პრეზენტაცია 10  

ჯამი 40  

 

სასწავლო პროცესის ორგანიზაციის სპეციფიკა: 

ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამაზე საგანმანათლებლო პროცესი მოიცავს 4 აკადემიურ წელს (8 სემესტრი, თითოეულ სემესტრში 30 ECTS), 

თითოეული აკადემიური წელი მოიცავს 38 კვირას, საიდანაც 30 კვირა ეთმობა სალექციო პროცესს - თითოეულ სემესტრში 15 სასწავლო კვირის 

ოდენობით (შუალედური გამოცდის კვირის ჩათვლით) და დასკვნითი გამოცდების 4 კვირას.  კრედიტების  დაანგარიშების საფუძველია ტრანსფერისა 



შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 
 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 17/1 

და დაგროვების ევროპული საკრედიტო სისტემა (ECTS). 1 კრედიტი = 25 სთ., რომელიც მოიცავს როგორც საკონტაქტო საათებს, ისე სტუდენტის მიერ 

დამოუკიდებელ მუშაობას.  

საგანმანათლებლო პროცესის მოქნილობის უზრუნველსაყოფად, ეკონომიკის პროგრამა ითვალისწინებს 60 ECTS კრედიტის გამოყოფას დამატებითი 

სპეციალობისათვის, რომელიც შესაძლებელია ჩანაცვლებულ იქნას თავისუფალი კრედიტების კომპონენტით, რაც სტუდენტებს საშუალებას აძლევს 

შეარჩიონ და შეისწავლონ ის კურსები, რომლებიც მათი ინტერესის სფეროშია. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში, სტუდენტებს უფლება აქვთ აირჩიონ მათთვის 

საინტერესო ნებისმიერი სასწავლო კურსი ნებისმიერი საბაკალვრო პროგრამიდან სწავლების შესაბამის ენაზე.  

სტუდენტისთვის სავალდებულოა ინგლისური ენის B2 დონეზე ფლობის დადასტურება (მისაღები გამოცდის შედეგებით ან ენის სერტიფიკატით) ან 

აღნიშნული დონის  მიღწევა (საბაკალავრო პროგრამის განმავლობაში). სტუდენტები, რომლებიც პროგრამაზე დაშვებისას წარმატებით ჩააბარებენ 

ზოგადი ინგლისური ენის მისაღებ გამოცდას და აჩვენებენ ენის ფლობის შესაფერის დონეს, აქვთ შესაძლებლობა დარჩენილი ECTS, რომელიც უცხო 

ენებისთვისაა გამოყოფილი, გამოიყენონ სხვა უცხო ენის შესასწავლად.  

საგანმანათლებლო პროცესის განმავლობაში, ყურადღება გამახვილებულია პროფესიული ლექსიკის (ერთწლიანი პროფესიული ინგლისურის სასწავლო 

კურსის ფარგლებში) და სოციალურ მეცნიერებებში ფართოდ გამოყენებული აკადემიური წერის ტექნიკების თავისუფლად ფლობაზე. 

უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის სავალდებულოა ქართული ენის A2 დონეზე ფლობის დადასტურება (მისაღები გამოცდის შედეგებით) ან აღნიშნული 

დონის მიღწევა (საბაკალავრო პროგრამის განმავლობაში). 

სასწავლო კურსებით გათვალისწინებული თეორიული ცოდნის გამოყენება შესაძლებელია პრაქტიკაში სასწავლო პრაქტიკის გავლით (იმ 

ორგანიზაციებში, რომლებთანაც უნივერსიტეტს გაფორმებული აქვს მემორანდუმი და/ან ინდივიდუალურად).  სტუდენტები, რომლებიც აირჩევენ 

საბაკალავრო ნაშრომის მომზადებას, აქტიურად იქნებიან ჩართულნი კვლევით საქმიანობაში მერვე სემეტრის განმავლობაში, შემდეგ კი დაიცავენ 

თავიანთ ნაშრომს რეგულაციის მიხედვით.  

 

 

 

დასაქმების სფერო: 

საბაკალავრო პროგრამა შესანიშნავ გამოცდილებას აძლევს იმ პირებს, ვინც კარიერის დაწყებას სახელმწიფო და კერძო საწარმოებში გეგმავს, აგრეთვე 

პროფესიულ სასწავლებლებში ან ეკონომიკის დარგში პოსტ-საბაკალავრო განათლების მიღების მსურველებს. კერძოდ, ეკონომიკის საბაკალავრო 

პროგრამის კურსდამთავრებულებს ექნებათ შესაძლებლობა დასაქმდნენ სამთავრობო სტრუქტურებში, როგორიცაა ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტრო, ფინანსთა სამინისტრო, სხვა ორგანიზაციების საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების დეპარტამენტები. ამასთანავე, 

კურსდამთავრებულები შეძლებენ დასაქმებას საერთაშორისო და რეგიონალურ ორგანიზაციებში, საერთაშორისო და ადგილობრივ არასამთავრობო 

ორგანიზაციებში, რომლებიც სპეციალიზირდებიან ეკონომიკაში, სამეცნიერო კვლევით ცენტრებში, რომლებიც იკვლევენ ძირითად ეკონომიკურ 

ტენდენციებს, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ბანკებსა და კერძო კომპანიებში.  



შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 
 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 18/1 

ინფორმაცია პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი მატერიალური რესურსების შესახებ:  

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მისიაა სტუდენტები და სასწავლო პერსონალი უზრუნველყოს უმაღლესი სტანდარტის მატერიალურ 

რესურსთა ბაზით, რომელიც ხელს შეუწყობს ნაყოფიერი საგანმანათლებლო პროცესისათვის მოქნილი და თანამშრომლობითი გარემოს ჩამოყალიბებას 

და პროგრესულ აკადემიურ საქმიანობას, კერძოდ: 

• აუდიტორიები აღჭურვილია სასწავლო ინსტრუმენტების ძირითადი ნაკრებით;   

• სხვადასხვა მოცულობის საკონფერენციო დარბაზები გამოიყენება ლექციების ჩასატარებლად და აგრეთვე სხვა კლასგარეშე აქტივობებისთვის: 

საჯარო ლექციების, კონფერენციების, სიმულაციების და სამუშაო შეხვედრების მოსაწყობად. 

• სტუდენტთა მონაცემთა ბაზა (SIS) თითოეული სტუდენტისათვის მოიცავს ინდივიდუალურ გვერდს, რაც საშუალებას აძლევს სტუდენტებს 

დარეგისტრირდნენ, აირჩიონ სასწავლო კურსები, ჰქონდეთ წვდომა ნიშნების ფურცელზე, შეუკვეთონ სხვადასხვა სახის სერტიფიკატები და 

მონაწილეობა მიიღონ საგანმანათლებლო პროცესის შეფასებაში; 

• სტუდენტების პორტალი - სმარტი წარმოადგენს ლექტორსა და სტუდენტებს შორის კომუნიკაციის ფორმალურ ინსტრუმენტს, სადაც 

ხელმისაწვდომია სასწავლო მასალები, ხდება სტუდენტების ინფორმირება სასწავლო განრიგში შეტანილი ცვლილებების შესახებ, და სხვ.; 

• საკაბელო ინტერნეტი კომპიუტერულ ლაბორატორიაში (ბიბლიოთეკა) და აგრეთვე უფასო Wi-Fi სტუდენტებისა და სასწავლო პერსონალისათვის; 

• ბიბლიოთეკის რესურსები და შესაბამისი აღჭურვილობა განათლების საერთაშორისო სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად: უნივერსიტეტის 

ბიბლიოთეკა აღჭურვილია თანამედროვე ტექნოლოგიებით, ინტერნეტთან წვდომით (Wi-Fi და საკაბელო), წიგნების მდიდარი არჩევანით, 

ჟურნალებით და აგრეთვე ელექტრონული კატალოგით, რაც სტუდენტებს საშუალებას აძლევს დამოუკიდებლად მოიძიონ მათთვის სასურველი 

რესურსები; სილაბუსებით გათვალისწინებული ძირითადი ლიტერატურა ხელმისაწვდომია ბიბლიოთეკაში (ბეჭდური ან ელექტრონული სახით); 

• EBSCO საძიებო სისტემა (ხელმისაწვდომია შიდა ქსელის მეშვეობით როგორც სტუდენტების, ასევე სასწავლო პერსონალისათვის); 

• ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი, რომელიც ატარებს კვლევებს არსებული ეკონომიკური ტენდენციების შესახებ, რაც ზრდის მაღალი 

ხარისხის კვლევების რაოდენობას და აღრმავებს სტუდენტთა ცოდნას. ცენტრის საქმიანობის ფარგლებში სტუდენტებს ეძლევათ შესაძლებლობა 

ჩაერთონ ცენტრის პერსონალის ხელმძღვანელობით ჩატარებულ პროექტებში. ეკონომიკური პოლიტიკის ცენტრის მიზანია გააუმჯობესოს 

უნივერსიტეტის პოზიცია როგორც საქართველოს აკადემიურ წრეებში, ასევე საზღვარგარეთ; 

• უნივერსიტეტის კამპუსში ხელმისაწვდომი სხვა რესურსები; 

• იმ ორგანიზაციების მატერიალურ-ტექნიკური რესურსები, რომლებთანაც უნივერსიტეტს/ფაკულტეტს გაფორმებული აქვს მემორანდუმი.  

 

ინფორმაცია პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური რესურსების შესახებ:  



შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 
 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 19/1 

პროგრამის ხელმძღვანელის და პროგრამაში ჩართული პერსონალის რეზიუმეები და საკვალიფიკაციო დოკუმენტაცია განთავსებულია შზსუ-ს 

კანცელარიაში.   

 

ინფრმაცია პროგრამაში ჩართული აკადემიური პერსონალის შესახებ 

№ სახელი, გვარი ხარისხი საგანი 

1.  ნინო ფარცვანია  ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, 

პროფესორი, მოწვეული ლექტორი 

მათემატიკა, მათემატიკა ეკონომისტებისათვის  

2.  რამაზ გერლიანი   მოწვეული ლექტორი, ეკონომიკის დოქტორი 

 

ეკონომიკური აზრის ისტორია, მსოფლიო 

ეკონომიკის ისტორია, ეკონომიკის 

საფუძვლები,მიკროეკონომიკა 

3.  მერაბ აბდალაძე ეკონომიკის დოქტორი, მოწვეული ლექტორი 

 

 

საერთაშორისო ეკონომიკა I, საერთაშორისო 

ეკონომიკა II, ეკონომიკური ზრდა და 

განვითარება, ევროკავშირის ეკონომიკა 

4.  რომან გოცირიძე   

 

ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკურ 

მეცნიერებათა დოქტორი. 

საქართველოს ეკონომიკა,მონეტარული ეკონომიკა 

5.  სოფიო ხუნდაძე ბიზნესის მართვის დოქტორი, ასოცირებული 

პროფესორი 

ბუღალტერიის საფუძვლები, საბანკო საქმის 

საფუძვლები  

6.  მარიამ ბანძელაძე განათლების მეცნიერებათა დოქტორი, 

ასოცირებული პროფესორი 

პროფესიული ინგლისური I-II 

7.  თეა კბილცეცხლაშვილი ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი  ფინანსების საფუძვლები, საერთაშორისო 
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 ფინანსები, ბიზნესის საფუძვლები  

8.  ქეთევან კიკილაშვილი ეკონომიკის მაგისტრი, მოწვეული ლექტორი ინსტიტუციონალური ეკონომიკა, ინოვაციური 

ეკონომიკა 

9.  
მიხეილ გვათუა 

ბიზნესის მართვის მაგისტრი, მოწვეული ლექტორი 

 

ფული და საბანკო სისტემა  

10.  ვახტანგ ჩალაფეიქრიშვილი ეკონომიკის დოქტორი, ასისტენტ-პროფესორი სტატისტიკა I-II  

11.  ლაშა ქავთარაძე ეკონომიკის დოქტორი, ასისტენტ-პროფესორი კვლევის მეთოდები, ეკონომეტრიკა, 

გამოყენებითი ეკონომეტრია, ეკონომიკის 

სექტორული ანალიზი და სტაბილიზაციის 

პოლიტიკა, მაკროეკონომიკური დიაგნოსტიკა  

12.  თენგიზ თაქთაქიშვილი ეკონომიკის დოქტორი, მოწვეული ლექტორი  აგრარული ეკონომიკა  

13.  დავით დათუაშვილი  

 

კომპიუტერული ტექნოლოგიების დოქტორი, 

ასისტენტ-პროფესორი 

საინფორმაციო ტექნოლოგიები  

14.  თათია ხეთაგური ეკონომიკის მაგისტრი, მოწვეული ლექტორი ფისკალური ეკონომიკა  

15.  პაატა შეშელიძე  ეკონომიკის მაგისტრი, მოწვეული ლექტორი თანამედროვე მსოფლიო ეკონომიკა 

16.  კახი კოპალიანი მოწვეული ლექტორი, კახი კოპალიანი,  

ფსიქოლოგიის დოქტორი 

ფსიქოლოგია 
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17.  
ქეთევან ტაბატაძე 

საერთაშორისო მენეჯმენტის მაგისტრი, მოწვეული 

ლექტორი 

საინფორმაციო სისტემები ბუღალტერიაში 

18.  თამთა ბახტაძე ეკონომიკის მაგისტრი, მოწვეული ლექტორი ტურიზმის ეკონომიკა  

19.  შალვა კილასონია ეკონომიკის მაგისტრი, მოწვეული ლექტორი საგადასახადო საქმე 

20.  ქეთევან სიხარულიძე ასოც. პროფ., ფილოლოგიის მეცნიერებათა 

კანდიდატი 

აკადემიური წერა 

21.  ხათუნა ამაღლობელი   ფილოსოფიის მეცნიერებათა მაგისტრი, მოწვეული 

ლექტორი 

სოციოლოგია 

22.  ლიკა გოგაძე 

 

საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების 

მაგისტრი, მოწვეული ლექტორი 

საჯარო სექტორის ეკონომიკა 

23.  გიორგი ბაქრაძე ეკონომიკის მაგისტრი, მოწვეული ლექტორი მაკროეკონომიკა, საშუალო დონის 

მაკროეკონომიკა 

24.  ირაკლი ხვთისიაშვილი  ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი, მოწვეული 

ლექტორი  

მარკეტინგის საფუძვლები 

25.  თათული დუშუაშვილი ეკონომიკის მაგისტრი ,მოწვეული ლექტორი 

 

ეკონომიკის საფუძვლები 

26.  დავით კბილაშვილი ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი, მოწვეული 

ლექტორი 

მენეჯმენტის საფუძვლები 
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27.  მაკა ბუღულაშვილი  ბიზნეს ადმინისტრირების დოქტორი, 

ასოცირებული პროფესორი  

ბიზნესის საფუძვლები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სასწავლო გეგმა 

# 
სასწავლო კურსი/ მოდული/ სასწავლო 

პრაქტიკა / კვლევითი კომპონენტი 
სტატუსი 

კრ
ედ

ი
ტ

ებ
ი

ს 

რ
აო

დ
ენ

ო
ბ

ა 

კრედიტების  განაწილება თითოეულ 

კურსზე და სემესტრზე 
საათების განაწილება 

საკონტაქტო 

საათი 

თითოეულ 

კვირაში  
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კურიკულუმის კომპონენტები 
სავალდებ

ულო/არჩევ

ითი 

240 40 40 40 40 50 45 40 40 
139
1 

829 98 98 
236
3 

376
2 

6500 98 
129
6 

669 

I 

უცხო ენები  რუსული ენა A1,A2, 

B1, B2, ესპანური ენა A1,A2, B1, B2, 

თურქული ენა A1,A2, B1, B2, 

გერმანული ენა A1,A2, B1, B2 

ფრანგული ენა A1,A2, B1, B2 

ქართული ენა A1,A2 **) 

სავალდებ

ულო 
20 5 5 5  5          60 122 8 8 188 312 500 8 4 12 

(ინგლისური ენა (A1,A2,B1, B2)*, 
სავალდებ

ულო 
20 5 5 5  5      60 172 8 8 248 252 500 8 4 16 

II საინფორმაციო ტექნოლოგიები 
სავალდებ

ულო 
5 5               28 15 2 2 47 78 125 2 1 3 

III აკადემიური წერა 
სავალდებ

ულო 
5 5               28 15 2 2 47 78 125 2 1 3 

IV თავისუფალი კრედიტები 
სავალდებ

ულო 
10       5 5 60 26 4 4 94 156 250 4 2 6 

V თავისუფალი სავალდებ 60     10 10 10 10 10 10 360 156 24 24 564 936 1500 24 12 36 
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კრედიტები/მეორადი 

სპეციალობის არჩევითი საგნები 

ულო 

VI 
ძირითადი სპეციალობის 

კურიკულუმი  

სავალდებ

ულო 
140 25 35 25 25 40 35 25 25 795 323 50 50 

117
5 

195
0 

3500 50 48 78 

ა) 
ძირითადი სპეციალობის 

სავალდებულო კომპონენტები 

სავალდებ

ულო 
120 10 20 15 10 20 15 15 15 675 271 42 42 987 

163
8 

3000 42 24 66 

1 ეკონომიკის საფუძვლები 
სავალდებ

ულო 
5 5               29 14 2 2 47 78 125 2 1 3 

2 მათემატიკა 
სავალდებ

ულო 
5 5               30 13 2 2 47 78 125 2 1 3 

3 პროფესიული ინგლისური ენა  I 
სავალდებ

ულო 
5   5             28 15 2 2 47 78 125 2 1 3 

4 მათემატიკა ეკონომისტებისათვის 
სავალდებ

ულო 
5   5     

  
      30 13 2 2 47 78 125 2 1 3 

5 მიკროეკონომიკა 
სავალდებ

ულო 
5   5             33 10 2 2 47 78 125 2 1 3 

6 სოციოლოგია 
სავალდებ

ულო 
5   5             33 10 2 2 47 78 125 2 1 3 

7 
პროფესიული ინგლისური ენა II 

სავალდებ

ულო 
5    5           28 15 2 2 47 78 125 2 1 3 

8 მაკროეკონომიკა 
სავალდებ

ულო 
5     5           33 10 2 2 47 78 125 2 1 3 

9 
სტატისტიკა სოციალური 

მეცნიერებებისათვის I 

სავალდებ

ულო 
5     5           30 13 2 2 47 78 125 2 1 3 

10 
სტატისტიკა სოციალური 

მეცნიერებებისათვის II 

სავალდებ

ულო 
5       5         30 13 2 2 47 78 125 2 1 3 

11 ეკონომიკური აზრის ისტორია 
სავალდებ

ულო 
5       5         17 26 2 2 47 78 125 2 1 3 

12 მონეტარული ეკონომიკა 
სავალდებ

ულო 
5         5       33 10 2 2 47 78 125 1 2 3 
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13 ეკონომეტრიკა 
სავალდებ

ულო 
5         5       30 13 2 2 47 78 125 2 1 3 

14 საერთაშორისო ეკონომიკა I 
სავალდებ

ულო 
5         5       33 10 2 2 47 78 125 2 1 3 

15 მსოფლიო ეკონომიკის ისტორია 
სავალდებ

ულო 
5   

 
     5       33 10 2 2 47 78 125 1 2 3 

16 საერთაშორისო ეკონომიკა II 
სავალდებ

ულო 
5           5     33 10 2 2 47 78 125 2 1 3 

17 ფისკალური ეკონომიკა  
სავალდებ

ულო 
5      5   30 13 2 2 47 78 125 2 1 3 

18 საქართველოს ეკონომიკა 
სავალდებ

ულო 
5     

 
     5     33 10 2 2 47 78 125 2 1 3 

19 საჯარო სექტორის ეკონომიკა 
სავალდებ

ულო 
5           

 
 5   33 10 2 2 47 78 125 2 1 3 

20 
თანამედროვე მსოფლიო ეკონომიკა 

სავალდებ

ულო 
5             5   33 10 2 2 47 78 125 2 1 3 

21 
კვლევის მეთოდები სოციალურ 

მეცნიერებებში 

სავალდებ

ულო 
5             5   30 13 2 2 47 78 125 2 1 3 

22 ეკონომიკური ზრდა და განვითარება 
სავალდებ

ულო 
5               5 33 10 2 2 47 78 125 2 1 3 

 
საბაკალავრო ნაშრომი/ სასწავლო 

პრაქტიკა 

სავალდებ

ულო 
10               10 

    
102 148 250   0 

ბ) ძირითადი სპეციალობის 

არჩევითი კომპონენტები 
არჩევითი 20 

 
15 10 15 25 20 10 10 120 52 8 8 188 312 500 8 4 12 

1 ბიზნესის საფუძვლები არჩევითი 5    5             26 17 2 2 47 78 125 2 1 3 

2 ფსიქოლოგია არჩევითი 5    5             29 14 2 2 47 78 125 2 1 3 

3 მარკეტინგის საფუძვლები არჩევითი 5    5             26 18 2 2 47 78 125 2 1 3 

4 მენეჯმენტის საფუძვლები არჩევითი 5     5            29 14 2 2 47 78 125 2 1 3 

5 ფინანსების საფუძვლები არჩევითი 5       5          26 17 2 2 47 78 125 2 1 3 
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6 ბუღალტერიის საფუძვლები არჩევითი 5   5      17 26 2 2 47 78 125 2 1 3 

7 საბანკო საქმის საფუძვლები არჩევითი 5          5       29 14 2 2 47 78 125 2 1 3 

8 აგრარული ეკონომიკა არჩევითი 5          5       33 10 2 2 47 78 125 2 1 3 

9 
საინფორმაციო სისტემები 

ბუღალტერიაში 
არჩევითი 5          5       16 27 2 2 47 78 125 2 1 3 

10 გამოყენებითო ეკონომეტრიკა არჩევითი 5           5      30 13 2 2 47 78 125 2 1 3 

11 ევროინტეგრაციის ეკონომიკა არჩევითი 5            5     33 10 2 2 47 78 125 2 1 3 

12 მაკროეკონომიკური დიაგნოსტიკა არჩევითი 5             5    30 13 2 2 47 78 125 2 1 3 

13 
ეკონომიკის სექტორული ანალიზი 

და სტაბილიზაციის პოლიტიკა 
არჩევითი 5                5 30 13 2 2 47 78 125 2 1 3 

14 ტურიზმის ეკონომიკა არჩევითი 5        5         28 15 2 2 47 78 125 2 1 3 

15 საერთაშორისო ფინანსები არჩევითი 5              5   27 16 2 2 47 78 125 2 1 3 

16 საგადასახადო საქმე  არჩევითი 5          5       29 14 2 2 47 78 125 2 1 3 

17 ფული და საბანკო სისტემა არჩევითი 5            5     33 10 2 2 47 78 125 2 1 3 

18 ინსტიტუციონალური ეკონომიკა არჩევითი 5        5 26 17 2 2 47 78 125 2 1 3 

19 ინოვაციური ეკონომიკა არჩევითი 5     5    26 17 2 2 47 78 125 2 1 3 

20 საშუალო დონის მაკროეკონომიკა არჩევითი 5        5 30 13 2 2 47 78 125 2 1 3 

 

* სტუდენტისთვის სავალდებულოა ინგლისური ენის B1 დონეზე ფლობის დადასტურება (მისაღები გამოცდის შედეგებით) ან აღნიშნული დონის  

მიღწევა (საბაკალავრო პროგრამის განმავლობაში). სტუდენტები, რომლებიც პროგრამაზე დაშვებისას წარმატებით ჩააბარებენ ზოგადი ინგლისური ენის 

მისაღებ გამოცდას და აჩვენებენ ენის ფლობის შესაფერის დონეს, აქვთ შესაძლებლობა დარჩენილი ECTS, რომელიც უცხო ენებისთვისაა გამოყოფილი, 

გამოიყენონ სხვა უცხო ენის შესასწავლად.  

**უცხოელი სტუდენტებისათვის სავალდებულოა ქართული ენის A2 დონეზე ფლობის დადასტურება (მისაღები გამოცდის შედეგებით) ან აღნიშნული 

დონის მიღწევა (საბაკალავრო პროგრამის განმავლობაში). 
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სასწავლო გეგმის დამატებითი ცხრილი: 

 

№ 

სასწავლო კურსი / 

მოდული / 

სასწავლო 

პრაქტიკა / 

კვლევითი 

კომპონენტი 

 

სასწავ

ლო 

კოდი 

სე
მე

სტ
რ

ი
 

პრერეკვიზიტი ლექტორი სავალდებულო ლიტერატურა 

1.  
საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები 

CEN 

122 
I არა 

დავით დათუაშვილი,  

ასისტენტ-პროფესორი, 

კომპიუტერული მეცნიერების 

დოქტორი 

➢ კურსის კონსპექტები, ლაბორატორიული სამუშაოები 

2.  აკადემიური წერა 
FSS 001 I არა 

ქეთევან სიხარულიძე, ასოც. 

პროფ. ფილოლოგიის 

მეცნიერებათა კანდიდატი 

 

➢ ქ.ლ. თურაბიანი, სახელმძღვანელო რეფერატების, 

თეზისების და დისერტაციის ავტორებისთვის, ჩიკაგოს 

უნივერსიტეტის მე-7-ე განახლებული გამოცემა.   

➢ ლია კაჭარავა, ხათუნა მარწყვიშვილი, ლილი ხეჩუაშვილი, 

აკადემიური წერა დამწყებთათვის, სოციალურ 

მეცნიერებათა ცენტრი, თბილისი, 2007.  

➢ გოჩიტაშვილი, შაბაშვილი, შარაშენიძე აკადემიური წერა 

  ხელმისაწვდომია შზსუ ბიბლიოთეკაში (სასწავლო შენობა, 

პირველი სართული, ოთახი #001); ასევე, წიგნის ელექტრონული 

ვერსია ხელმისაწვდომია სასწავლო კურსის „სმარტ“ გვერდზე 

(smart.ibsu.edu.ge). 

3.  
ეკონომიკის 

საფუძვლები 

ECO 

101 
I არა 

რამაზ გერლიანი  ეკონომიკის 

დოქტორი  მოწვეული 

ლექტორი/თათული 

დუშუაშვილი ეკონომიკის 

➢ გრეგორი მენქიუ - ეკონომიკის პრინციპები, მე-6 გამოცემა, 2011 

(თბილისი, გამომცემლობა „დიოგენე“) 

წიგნის ელექტრონული ვერსია ხელმისაწვდომია 

სასწავლო კურსის „სმარტ“ გვერდზე (smart.ibsu.edu.ge). 
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მაგისტრი /მოწვეული ლექტორი 

4.  
პროფესიული 

ინგლისური I 

ECO 

001 
III არა 

მარიამ ბანძელაძე, ასოც. პროფ; 

განათლების მეცნიერებათა 

დოქტორი 

➢ Allison J., Emmerson, P. The Business (Intermediade), Pearson 

Education Limited (2002) 

➢ Bill Mascull (2002),  Business Vocabulary in Use , Cambridge 

University Press 

➢ წიგნები ხელმისაწვდომია შზსუ ბიბლიოთეკაში (სასწავლო 

შენობა, პირველი სართული, ოთახი #001). 

5.  მათემატიკა 

ECO 

130 
I არა 

ნინო ფარცვანია, პროფესორი, 

ფიზიკა-მათემატიკურ 

მეცნიერებათა დოქტორი 

➢  R. Barnett, M. Ziegler, and K. Byleen, “Calculus for Business, 

Economics, Life Sciences, and Social Sciences” (12th edition). Pearson, 

Prentice Hall, 2011. (ლექტორი სტუდენტებს მიაწვდის 

აღნიშნული წიგნიდან განსახილველი მასალის ქართულ 

თარგმანს.) 

➢ ლექციების ყოველკვირეული რეზიუმე (http://smart.ibsu.edu.ge). 
 

6.  
პროფესიული 

ინგლისური II 

ECO 

002 
IV 

ECO001 

პროფესიული 

ინგლისური I 

მარიამ ბანძელაძე, ასოც. პროფ; 

განათლების მეცნიერებათა 

დოქტორი 

➢ Allison J., Emmerson, P. The Business (Upper - Intermediade), 

Pearson Education Limited 

➢ Bill Mascull (2002),  Business Vocabulary in Use , Cambridge 

University Press. 

➢ წიგნი ხელმისაწვდომია შზსუ ბიბლიოთეკაში (სასწავლო 

შენობა, პირველი სართული, ოთახი #001). 

7.  
მათემატიკა 

ეკონომისტებისათ

ვის 

ECO 

107 
II 

ECO 130 

კალკულუსი   

ნინო ფარცვანია, პროფესორი, 

ფიზიკა-მათემატიკურ 

მეცნიერებათა დოქტორი 

➢ R. Barnett, M. Ziegler, and K. Byleen, “Calculus for Business, 

Economics, Life Sciences, and Social Sciences” (12th edition). Pearson, 

Prentice Hall, 2011. 

➢ R. A. Barnett, M. R. Ziegler, and K. E. Byleen, “Applied Calculus for 

Business, Economics, Life Sciences, and Social Sciences”. Prentice Hall, 

New Jersey,  2003. 

(ლექტორი სტუდენტებს მიაწვდის აღნიშნული წიგნიდან 

განსახილველი მასალის/დავალების ქართულ თარგმანს) 

➢ ლექციების ყოველკვირეული რეზიუმე 

(http://smart.ibsu.edu.ge). 

http://smart.ibsu.edu.ge/
http://smart.ibsu.edu.ge/
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8.  მიკროეკონომიკა 

ECO 

201 II 

ECO101 

ეკონომიკის 

საფუძვლები 

რამაზ გერლიანი  მოწვეული 

ლექტორი, ეკონომიკის 

დოქტორი 

➢ ე. ხარაიშვილი, ი. გაგნიძე, მ. ჩავლეიშვილი, ი. ნაცვლიშვილი, მ. 

ნაცვალაძე,  მიკროეკონომიკა, სახელმძღვანელო, მესამე 

შევსებული და გადამუშავებული გამოცემა, გამომცემლობა 

,,უნივერსალი" თბ. 2014,   

➢ ვალტერ ნიკოლსონი & ქრისტოფერ სნაიდერი, 

„მიკროეკონომიკის თეორია“- ძირითადი პრინციპები და 

განვრცობა, მე-10 გამოცემა, თარგმანი ქართულად ე. 

ხარაიშვილი, ი. გაგნიძე, ი. ნაცვლიშვილი, მ. ნაცვალაძე, მ. 

ჩავლეიშვილი, ლ. ლაბაძე, თბ., 2014  

➢ ე. ხარაიშვილი, ი. გაგნიძე, მ. ჩავლეიშვილი, ი. ნაცვლიშვილი, მ. 

ნაცვალაძე,  მიკროეკონომიკა (ტესტები, სავარჯიშოები, 

ამოცანები); მეოთხე შევსებული და გადამუშავებული გამოცემა, 

გამომცემლობა ,,უნივერსალი" თბ. 2014 
 

წიგნები ხელმისაწვდომია უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში 

(სასწავლო შენობა, პირველი სართული, ოთახი #001) 

9.  სოციოლოგია 
FSS 003 II არა 

ხათუნა ამაღლობელი;  

ფილოსოფიის მეცნიერებათა 

კანდიდატი /მოწვეული 

ლექტორი 

➢ ენტონი გიდენსი . სოციოლოგია თბილისი 2012 

➢  შ. კვირტია, თ. ზალდასტანიშვილი, თ. ყანდარელი.  

სოციოლოგიის საკითხები. თბ., 2005. 

ქრეგ კალჰუნი, დონალდ ლაითი, სუზენ კელერი. სოციოლოგია.  

ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბ., 2008 

➢ წიგნები ხელმისაწვდომია შზსუ ბიბლიოთეკაში (სასწავლო 

შენობა, პირველი სართული, ოთახი #001); 

10.  მაკროეკონომიკა 

ECO 

158 III 

ECO101 

ეკონომიკის 

საფუძვლები 

გიორგი ბაქრაძე, მოწვეული 

ლექტორი, ეკონომიკის 

მაგისტრი 

➢ გრეგორი მენქიუ - ეკონომიკის პრინციპები, მე-2 ქართული 

გამოცემა, დიოგენე, 2008. 

11.  

სტატისტიკა 

სოციალური 

მეცნიერებებისათ

ვის I 

ECO 

105 III არა 

ვახტანგ ჩალაფეიქრიშვილი, 

ასისტენტ-პროფესორი, 

ეკონომიკის დოქტორი 

➢ ჰაროლდ კისი, სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. 

სოციალურ მეცნიერებათა სერია. თბილისი 2008  

ლექტორი სტუდენტებს მიაწვდის აღნიშნული წიგნიდან 

განსახილველი მასალის ქართულ თარგმანს. 

წიგნი ხელმისაწვდომია შზსუ ბიბლიოთეკაში (სასწავლო შენობა, 
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პირველი სართული, ოთახი #001); ასევე, ლექტორის მიერ 

მოწოდებული კონსპექტების და პრეზენტაციების 

ელექტრონული ვერსია ხელმისაწვდომია სასწავლო კურსის 

„სმარტ“ გვერდზე (smart.ibsu.edu.ge). 

12.  

სტატისტიკა 

სოციალური 

მეცნიერებებისათ

ვის II 

ECO 

106 IV 

ECO105 

სტატისტიკა 

სოციალური 

მეცნიერებებისათ

ვის I 

ვახტანგ ჩალაფეიქრიშვილი, 

ასისტენტ-პროფესორი, 

ეკონომიკის დოქტორი 

➢ ჰაროლდ კისი, სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. 

სოციალურ მეცნიერებათა სერია. თბილისი 2008  

ლექტორი სტუდენტებს მიაწვდის აღნიშნული წიგნიდან 

განსახილველი მასალის ქართულ თარგმანს. 

წიგნი ხელმისაწვდომია შზსუ ბიბლიოთეკაში (სასწავლო შენობა, 

პირველი სართული, ოთახი #001); ასევე, ლექტორის მიერ 

მოწოდებული კონსპექტების და პრეზენტაციების 

ელექტრონული ვერსია ხელმისაწვდომია სასწავლო კურსის 

„სმარტ“ გვერდზე (smart.ibsu.edu.ge). 

13.  
ეკონომიკური 

აზრის ისტორია 

ECO 

402 IV არა 

რამაზ გერლიანი  მოწვეული 

ლექტორი, ეკონომიკის 

დოქტორი 

➢ სილაგაძე ა. ეკონომიკური დოქტრინები. საქართველოს 

მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. თბ., „ინოვაცია“, 2010.წიგნი 

ხელმისაწვდომია შზსუ ბიბლიოთეკაში (სასწავლო შენობა, 

პირველი სართული, ოთახი #001); 

14.  
მონეტარული 

ეკონომიკა 

ECO 

118 V 
ECO 158 

მაკროეკონომიკა 

რომან გოცირიძე,  ასოცირებული 

პროფესორი, ეკონომიკურ 

მეცნიერებათა დოქტორი 

➢ კოვზანაძე ი., კონტრიძე გ., – „თანამედროვე საბანკო საქმე: თეორია და 

პრაქტიკა“, თბ., 2014 

წიგნი ხელმისაწვდომია შზსუ ბიბლიოთეკაში (სასწავლო შენობა, 

პირველი სართული, ოთახი #001); 

15.  ეკონომეტრიკა 

ECO 

152 V 

ECO105 

სტატისტიკა 

სოციალური 

მეცნიერებებისათ

ვის I 

 

ECO106 

სტატისტიკა 

სოციალური 

მეცნიერებებისათ

ლაშა ქავთარაძე, ასისტენტ-

პროფესორი, ეკონომიკის 

მაგისტრი. 

➢ იური ანანიაშვილი, ეკონომეტრიკა, ნაწილი I, თბილისი: 

„მერიდიანი“, 2010. 

➢ Wooldridge, Jeffrey M. (2009)., “Introductory Econometrics  - A 

Modern Approach”, 4th  Edition. ლექტორი სტუდენტებს მიაწვდის 

აღნიშნული წიგნიდან განსახილველი მასალის ქართულ 

თარგმანს. 

წიგნები ხელმისაწვდომია შზსუ ბიბლიოთეკაში (სასწავლო 

შენობა, პირველი სართული, ოთახი #001); ასევე, წიგნის 

ელექტრონული ვერსია ხელმისაწვდომია სასწავლო კურსის 

„სმარტ“ გვერდზე (smart.ibsu.edu.ge). 
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ვის II 

16.  
მსოფლიო 

ეკონომიკის 

ისტორია 

ECO 

405 V არა 

რამაზ გერლიანი  მოწვეული 

ლექტორი, ეკონომიკის 

დოქტორი 

➢ ლექტორის მიერ შესრულებული თარგმანი - რონდო კამერონის  

„მსოფლიო ეკონომიკის მოკლე ისტორია პალეოლითის ხანიდან 

დღემდე“, მესამე გამოცემა, ოქსფორდის უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, 1997 

17.  
საერთაშორისო 

ეკონომიკა I 

ECO 

111 V 

ECO101 

ეკონომიკის 

საფუძვლები 

მერაბ აბდალაძე, მოწვეული 

ლექტორი, ეკონომიკის 

დოქტორი 

➢ კრუგმანი პ., ოფსვილდი მ., საერთაშორისო ეკონომიკა: თეორია 

და პოლიტიკა, (10-ე გამოცემა.) , 2015 

➢ წიგნი ხელმისაწვდომია შზსუ ბიბლიოთეკაში (სასწავლო შენობა, 

პირველი სართული, ოთახი #001); ასევე, წიგნის ელექტრონული 

ვერსია ხელმისაწვდომია სასწავლო კურსის „სმარტ“ გვერდზე 

(smart.ibsu.edu.ge). 

18.  
საერთაშორისო 

ეკონომიკა II 

ECO 

154 VI 

ECO111 

საერთაშორისო 

ეკონომიკა I 

მერაბ აბდალაძე, მოწვეული 

ლექტორი, ეკონომიკის 

დოქტორი 

➢ კრუგმანი პ., ოფსვილდი მ., საერთაშორისო ეკონომიკა: თეორია 

და პოლიტიკა, (10-ე გამოცემა.) , 2015 

 

წიგნი ხელმისაწვდომია შზსუ ბიბლიოთეკაში (სასწავლო შენობა, 

პირველი სართული, ოთახი #001); ასევე, წიგნის ელექტრონული 

ვერსია ხელმისაწვდომია სასწავლო კურსის „სმარტ“ გვერდზე 

(smart.ibsu.edu.ge). 

19.  
საქართველოს 

ეკონომიკა 

ECO 

305 VI 

ECO101 

ეკონომიკის 

საფუძვლები 

რომან გოცირიძე,  

ასოცირებული პროფესორი, 

ეკონომიკურ მეცნიერებათა 

დოქტორი. 

➢ საქართველოს ეკონომიკა. მთავარი რედაქტორი რ. ასათიანი. 

თბილისი, გამომცემლობა ”სიახლე”, 2012.  

➢ ასათიანი რ. საით მიდის საქართველო? სოციალურ-ეკონომიკური 

განვითარების კონცეპტუალური ანალიზი.  

➢ პაპავა ვ. პოსტკომუნისტური კაპიტალიზმის პოლიტიკური ეკონომია 

და საქართველოს ეკონომიკა. თბილისი, ”პდპ”, 2002. 

➢ პაპავა ვ., თაფლაძე თ., გეგეშიძე ა. საქართველოს ეკონომიკა: 

რეფორმები და ფსვდორეფორმები. თბილისი, გამომცემლობა 

”ინტელექტი”, 2015. 

➢ პოსტსოციალისტური ტრანსფორმაცია: საქართველოს ეკონომიკა 21 

საუკუნის მიჯნაზე. ა.სილაგაძე, თ. ბასილია, თ. ჩიკვაიძე.  
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საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 32/1 

➢ ა. სილაგაძე, მ.თოქმაზიშვილი. პოსტკომუნისტური ფინანსური 

პოლიტიკა. თბილისი. 2008წ. გოცირიძე რ. ინფლაცია საქართველოში. 

წერილების კრებული: ეკონომიკა, პოლიტიკა, ცხოვრება.თბ. 1999წ. 

გვ.264-276. 

 

➢ კოვზანაძე ი., კონტრიძე გ., – „თანამედროვე საბანკო საქმე: თეორია 

და პრაქტიკა“, თბ., 2014. გვ.13-34; 35-63   

წიგნიები ხელმისაწვდომია შზსუ ბიბლიოთეკაში (სასწავლო 

შენობა, პირველი სართული, ოთახი #001); 

20.  
ფისკალური 

ეკონომიკა 

ECO 

115 VI 
ECO158 

მაკროეკონომიკა 

თათია ხეთაგური, მოწვეული 

ლექტორი, ეკონომიკის 

მაგისტრი  

➢ Jean Hindriks and Gareth D. Myles. Intermediate Public Economics. 2004 

➢ Financial Policy and Programming Manual, IMF,  

➢ Batini, N., L. Eyraud, L.Forni, and A.Weber. 2014. “Fiscal Multipliers: Size, 

Determinants, and Use in Macroeconomic Projections”. International Monetary 

Fund (IMF).  

➢ Sustainability Report 2009, European Commission. 

➢ How CBO analyses the effects of the Fiscal policy on Economy. 

Congressional Budget Office. 2014.  

➢ Fiscal policy in the crisis: lessons and policy implications, Christina Romer, 

2012 ,  

➢ Fiscal Policy, Past and Present, Alan J. Auerbach, University of California, 

Berkeley. 2003.  

➢ Public Financial Management and Its Emerging Architecture. IMF. 2012.  

ლექტორი სტუდენტებს მიაწვდის აღნიშნული წიგნებიდან 

განსახილველი მასალის ქართულ თარგმანს. 

წიგნები ხელმისაწვდომია შზსუ ბიბლიოთეკაში (სასწავლო შენობა, 

პირველი სართული, ოთახი #001); ასევე, წიგნის ელექტრონული ვერსია 

ხელმისაწვდომია სასწავლო კურსის „სმარტ“ გვერდზე (smart.ibsu.edu.ge).  

21.  
საჯარო სექტორის 

ეკონომიკა 

ECO 

316 VII 
ECO 158 

მაკროეკონომიკა 

ლიკა გოგაძე, მოწვეული 

ლექტორი, საერთაშორისო 

ეკონომიკური ურთიერთობების 

მაგისტრი 

 

➢ საჯარო ფინანსები, ამირან ჯიბუტი,რევაზ კაკულია, ლელა 

ბახტაძე, 2009 წელი. 

ლექტორის მიერ მომზადებული მასალა, რომელიც ატვირთულია 

smart.ibsu.edu.ge-ზე. 
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22.  
თანამედროვე 

მსოფლიო 

ეკონომიკა 

ECO 

430 VII 

ECO101 

ეკონომიკის 

საფუძვლები 

პაატა შეშელიძე,მოწვეული 

ლექტორი, ეკონომიკის 

მაგისტრი 

 

➢ კრუგმანი პ., ოფსვილდი მ., საერთაშორისო ეკონომიკა: თეორია 

და პოლიტიკა, თბ., 2000 

➢ ლექტორის მიერ ნათარგმნი სალექციო ჩანაწერები 

23.  

კვლევის 

მეთოდები 

სოციალურ 

მეცნიერებებში 

FSS 005 VII არა 

ლევან კახიშვილი, მოწვეული 

ლექტორი, მეცნიერების 

მაგისტრი 

/  ლაშა ქავთარაძე,ეკონომიკის 

დოქტორი, ასისტენტ-

პროფესორი 

➢ ლუის კოუჰენი, ლორენს მანიონი, ქეით მორისონი (2010). 

კვლევის მეთოდები. მე-6 გამოცემა. ლონდონი. გამომცემლობა 

SAGE. 

24.  
ეკონომიკური 

ზრდა და 

განვითარება 

ECO 

401 VIII 

ECO101 

ეკონომიკის 

საფუძვლები 

მერაბ აბდალაძე, მოწვეული 

ლექტორი, ეკონომიკის 

დოქტორი 

➢ David N. Weil-- Economic Growth. Second Edition. Brown University. 

2009.  

ლექტორი სტუდენტებს მიაწვდის აღნიშნული წიგნიდან განსახილველი 

მასალის ქართულ თარგმანს. 

 

წიგნი ხელმისაწვდომია შზსუ ბიბლიოთეკაში (სასწავლო 

შენობა, პირველი სართული, ოთახი #001); 

25.  

საბაკალავრო 

ნაშრომი/ 

სასწავლო 

პრაქტიკა 

ECO 

432/ 

ECO 

300 

VIII არა   

26.  
ბიზნესის 

საფუძვლები 
ECO131 II არა 

თეა კბილცეცხლაშვილი, 

ასოცირებული პროფესორი, 

ბიზნეს ადმინისტრირების 

დოქტორი 

მაკა ბუღულაშვილი, 

ასოცირებული პროფესორი, 

ბიზნეს ადმინისტრირების 

➢ Bovee, Thill, Mescon. (2007). Excellence in Business. 3rd ed.  Prentice Hall. 

➢ Pride, Hughes, Kapoor. (2010). Introduction to Business. 10th ed. 

Cengage Learning. 
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დოქტორი  

27.  ფსიქოლოგია 
FSS 002 II არა 

მოწვეული ლექტორი, კახი 

კოპალიანი, ფსიქოლოგიის 

დოქტორი 

 

➢ ფსიქოლოგიის საფუძვლები, შემდგენელი. ი. იმედაძე, თბილისი 2011. 

28.  
მარკეტინგის 

საფუძვლები 

BUS 

201 III არა 

თორნიკე ხოშტარია, Ph.D. 

კანდიდატი, მოწვეული 

ლექტორი 

➢ არმსტრონგი გ.  კოტლერი ფ. (2015). ”მარკეტინგის საფუძვლები“, 

თბილისი; 

➢ ჯავახიშვილი რ. ოქრუაშვილი ნ. (2009). „მარკეტინგი 
(სასწავლო სახელმძღვანელო)“, თბილისი. 

29.  
მენეჯმენტის 

საფუძვლები 

ECO 

139 II არა 

დავიდ კბილაშვილი, მოწვეული 

ლექტორი, ბიზნეს 

ადმინისტრირების მაგისტრი 

➢ ჩაკ ვილიამსი - მენეჯმენტის საფუძვლები, 2009.  

➢ გ.შუბლაძე; ფ. წოწკოლაური - მენეჯმენტის საფუძვლები 2008.  

ლექტორი სტუდენტებს მიაწვდის აღნიშნული წიგნებიდან 

განსახილველი მასალი ქართულ თარგმანს. 

➢ კონსპექტი ხელმისაწვდომია შზსუ ბიბლიოთეკაში (სასწავლო 

შენობა, პირველი სართული, ოთახი #001);   

30.  
ფინანსების 

საფუძვლები 

ECO133

11 IV არა 

სოფიო ხუნდაძე, ასოცირებული 

პროფესორი, დოქტორი 

 

➢ ლილი გვენეტაძე (2010), კორპორაციული ფინანსები (I ნაწილი), 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, თბილისი. 

➢ მერაბ ვანიშვილი, მზევინარ ნოზაძე, ლაშა გოცირიძე (2010), 

ფინანსების თეორია ქართული პრაქტიკით, გამომცემლობა 

„საზოგადოება ცოდნა“, თბილისი. 

31.  
ბუღალტერიის 

საფუძვლები 

ECO 

114 III არა 

სოფიო ხუნდაძე, ასოცირებული 

პროფესორი, ბიზნეს 

ადმინისტრირების დოქტორი 

 

➢ ა. ხორავა, ნ. კვატაშიძე, ნ. სრესელი, ზ. გოგრიჭიანი (2014), 

ბუღალტრული აღრიცხვა, მეხუთე გამოცემა, გამომცემლობა 

„მერიდიანი“, თბილისი; 

➢ ა. ხორავა, ნ. კვატაშიძე, ზ. გოგრიჭიანი (2014), სავარჯიშოების 

კრებული ფინანსურ აღრიცხვაში; 

32.  საბანკო საქმის ECO V არა სოფიო ხუნდაძე, ასოცირებული ➢ ქოქიაური, ლ. (2010), საბანკო საქმის საფუძვლები, საქართველოს 
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IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 35/1 

საფუძვლები 155 პროფესორი, ბიზნეს 

ადმინისტრირების დოქტორი 

ტექნიკური უნიერსიტეტი, თბილისი. 

➢ კაკულია, რ. ბახტაძე, ლ. კანდელაკიშვილი ლ. (2010), საბანკო 

საქმე, თბილისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, თბილისი. 

➢ საქართველოს პარლამენტი (2009), საქართველოს ორგანული 

კანონი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ, N 1676 – II ს, 

თბილისი. 

➢ საქართველოს ეროვნული კანონი (1996), საქართველოს კანონი 

კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ, N 121 - II ს, 

თბლისი. 

33.  
აგრარული 

ეკონომიკა 

ECO 

207 V 

ECO101 

ეკონომიკის 

საფუძვლები 

თენგიზ თაქთაქიშვილი, 

მოწვეული ლექტორი, 

ეკონომიკის დოქტორი 

  

➢ Andrew Barkley and Paul W. Barkley. 2013. Principles of Agricultural 

Economics. Routledge, Taylor&Francis Group.  

➢ Douglas Southgate, Douglas H. Graham and Luther Tweeten. 2011. The 

World Food Economy. John Wiley&Sons, Inc., USA.  

➢ DFID. 2008. Making Value Chains Work Better for the Poor. A 

Toolbook for Practitioners of Value Chain Analysis. Version 3. 

Department for International Development (DFID). London, UK.  

➢ Kochlamazashvili, I., Kakulia, N., Lanchava, L. 2015. Tea Value Chain 

Study. ISET Policy Institute. Tbilisi, Georgia. 
 

წიგნები ხელმისაწვდომია შზსუ ბიბლიოთეკაში (სასწავლო 

შენობა, პირველი სართული, ოთახი #001); 

34.  

საინფორმაციო 

სისტემები 

ბუღალტერიაში 

ECO 

161 V არა 

ქეთევან ტაბატაძე, მოწვეული 

ლექტორი, საერთაშორისო 

მენეჯმენტის მაგისტრი  

➢ ლექტორის მიერ შედგენილი სალექციო კონსპექტები 

სახელმძღვანელოს მიხედვით - თ. აბესაძე, 

კომპიუტერული საბუღალტრო პროგრამა ”ორის 

ბუღალტერია”, სახელმძღვანელო, მე-4 გამოცემა, 2008. 

”ორის ბუღალტერია” ელექტრონული სახელმძღვანელო, 

www.oris.ge 

35.  
გამოყენებითი 

ეკონომეტრიკა 

ECO 

208 VI 
ECO152 

ეკონომეტრიკა  

ლაშა ქავთარაძე, ასისტენტ-

პროფესორი, ეკონომიკის 

დოქტორი 

➢ J.M. Wooldridge, “Introductory Econometrics”, 4e, 2009 
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