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საგანმანათლებ
ლო პროგრამის 
სახელწოდება 

ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა. 

პროგრამის 
ხელმძღვანელი 

აზერ დილანჩიევი - ასოცირებული პროფესორი საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი: +995 32 2595005 (175); მობ: +995 599 975952; ელ. ფოსტა: 
adilanchiev@ibsu.edu.ge 

სწავლების 
საფეხური 

ბაკალავრიატი (უმაღლესი განათლების I საფეხური) 

სწავლების ენა ქართული 
საგანმანათლებ
ლო 
პროგრამის 
ტიპი 

აკადემიური, ძირითადი სპეციალობა 

კრედიტების 
რაოდენობა 

საბაკალავრო პროგრამის საერთო მოცულობაა - 240 ECTS კრედიტი 

მისანიჭებელი 
კვალიფიკაცია 

ეკონომიკის ბაკალავრი/ Bachelor in  Economics 

დაშვების 
წინაპირობები 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტის ჩარიცხვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით - ერთიანი 
ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე. ერთ-ერთი ჩასაბარებელი სავალდებულო საგანია: მათემატიკა. ამასთან აბიტურიენტმა 
ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე შეიძლება ჩააბაროს შემდეგი უცხო ენებიდან ერთ-ერთი:  ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული.  
 
საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლება აქვს სრული ზოგადი განათლების მქონე პირს. კანონმდებლობით 
გათვალისწინებულ შემთხვევებში ჩარიცხვა შესაძლებელია კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, ერთიანი ეროვნული 

გამოცდების ჩაბარების გარეშე. პროგრამაზე დაშვების პირობები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის იხილეთ ბმულზე – 
(https://iro.ibsu.edu.ge/en/home 
 

mailto:adilanchiev@ibsu.edu.ge
https://iro.ibsu.edu.ge/en/home


შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი  -  შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი  -  შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი  -  შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი  შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი  

 

საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი 
 
  

შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 
ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 კმ., №2; ტელ.: +995 32 25950 05/06/07; ელ. ფოსტა: contact@ibsu.edu.ge 

 
 

IBSU.R3.F59G;  ცვლილების ნომ.: 0  გვერდი: 2/5 
 

საგანმანათლებ
ლო პროგრამის 
მიზანი 

1. მოამზადოს ისეთი სპეციალისტები, რომლებსაც ექნებათ ფართო ცოდნა ეკონომიკის თეორიების, პრინციპების, მოდელების, 
ეკონომიკური პოლიტიკის შესახებ და იქნებიან კონკურეტუნარიანები, როგორც ადგილობრივ და საერთაშორისო შრომის ბაზრებზე, 
ისე განათლების შემდგომ საფეხურზე სწავლის გასაგრძელებლად;   

2. სტუდენტებს გამოუმუშავოს ეკონომიკის სფეროში მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენების, 
ეკონომიკის სხვადასხვა დონეებზე (მიკრო, მაკრო, საერთაშორისო) მიმდინარე პროცესების შესახებ მონაცემების შეგროვების, 
განმარტების, ანალიზის, დასკვნების ჩამოყალიბებისა და არგუმენტირებული ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღების უნარი; 

3. სტუდენტებმა შეძლონ ეკონომიკის სფეროში მიმდინარე პროცესების შესახებ კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის ნაშრომის 
მომზადება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად და მოახდინონ მისი ეფექტური წარდგენა დაინტერესებული 
აუდიტორიისათვის;  

 
სწავლის 
შედეგები 

 

 

 

 

 

 

ცოდნა და 
გაცნობიერება 

საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტი: 

1. განმარტავს ეკონომიკის, როგორც სოციალური მეცნიერების განვითარების ეტაპებს, აღწერს ეკონომიკის ფუნ  
თეორიებს, პრინციპებს, მოდელებს და ახასიათებს ეკონომიკის ძირითადი ინსტრუმენტების გამოყენების კანონზომ  

2. განსაზღვრავს ეკონომიკური პოლიტიკის ძირითად ცნებებს, კატეგორიებს, პრინციპებს და მსჯელობს მიკრო, მაკრ   
საერთაშორისო დონეზე ეკონომიკური პოლიტიკის ფისკალურ, მონეტარულ და რეგიონული ეკონომიკური პოლი  
საკითხებზე; 

3. აღწერს ეკონომიკის სფეროში მიმდინარე მოვლენების კვლევის ლოგიკას, განმარტავს თანამედროვე ინფორმაციულ  
ტექნოლოგიების, მათემატიკური, სტატისტიკური და ეკონომეტრიკული მეთოდებს და ხსნის მათი გამოყენების 
თავისებურებებს;   
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უნარები 

საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტი: 

4. იყენებს ეკონომიკურ თეორიებს, ეკონომიკური პოლიტიკის პრინციპებსა და მოდელებს ეკონომიკურ მოვლ   
პროცესებს შორის არსებული მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების იდენტიფიცირებისათვის; 

5. აანალიზებს მიკრო, მაკრო და საერთაშორისო დონეზე სოციალურ-ეკონომიკური ხასიათის პრობლემებს მათემატი  
სტატისტიკური და ეკონომეტრიკული მეთოდების გამოყენებით, აყალიბებს არგუმენტირებულ დასკვნებს და განს  
მათი გადაჭრის გზებს; 

6. აგროვებს სოციალური კვლევის მეთოდების გამოყენებით ეკონომიკის სფეროსათვის დამახასიათებელ მონაცემებს   
მათ დამუშავებას, ინტერპრეტირებას და კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის/ნაშრომის, წინასწარ 
განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად შესრულებას და მიზნობრივი აუდიტორიისათვის მის პრეზენტაციას; 

პასუხისმგებლობა 
და 
ავტონომიურობა 

საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტი: 

7. იღებს პასუხისმგებლობას განვითარებაზე ორიენტირებული  გადაწყვეტილებების მიღებაზე, აფასებს საკუთარ ცო   
შესაძებლობებს ეკონომიკის სფეროში, განსაზღვრავს სწავლის შემდგომი გაგრძელების საჭიროებებს და გეგმავს  
პროფესიული უნარების განვითარებას; 

 

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: 
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ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას 
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. 

ბ) 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 შეფასებების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი არის შესაბამისი შეფასების არანაკლებ 30%. 
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. 

 



შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი  -  შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი  -  შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი  -  შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი  შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი  

 

საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი 
 
  

შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 
ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 კმ., №2; ტელ.: +995 32 25950 05/06/07; ელ. ფოსტა: contact@ibsu.edu.ge 
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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 შეფასებისთვის განსაზღვრული მინიმალური 
კომპეტენციის ზღვარი. 

შუალედური და დასკვნითი შეფასებების კომპონენტების ფორმატი და შეფასების კრიტერიუმები განისაზღვრება 
თითოეული სასწავლო კურსის/საბაკალავრო ნაშრომის/პრაქტიკის სილაბუსის მიხედვით, მათი სპეციფიკის გათვალისწინებით 
და ზემოთ მოყვანილი კრიტერიუმების დაცვით. 

დასაქმების 
სფერო 

საბაკალავრო პროგრამა შესანიშნავ გამოცდილებას აძლევს იმ პირებს, ვინც კარიერის დაწყებას სახელმწიფო და კერძო 
საწარმოებში გეგმავს, ამზადებს 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 ეკონომიკური  
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.  შეძლებენ სწავლის გაგრძელებას სამაგისტრო საფეხურზე. 

 


