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

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 
სამაგისტრო/სადოქტორო პროგრამა 

IBSU.R3.F35G. განახლების/ Revision No.: 0 გვერდი/Page No: 1/5 

I. პირადი ინფორმაცია

სახელი/გვარი     : ............................................................................................................. 

სქესი            :    მდედრ.     მამრ. 
დაბადების თარიღი        : ......................................................................................................................................................... 

დდ/თთ/წწ 

ეროვნება        : .............................................................................................................

PHOTO

ოჯახური მდგომარეობა        :    ☐ დაოჯახებული     ☐ დასაოჯახებელი

პირადობის მოწ.ნომერი   : ....................................................................................................................................................... 

პირადი ნომერი  : ....................................................................................................................................................... 

ფაქტიური მისამართი    : ....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

იურიდიული მისამართი      : ....................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

სახლის ტელეფონი : ....................................................................................................................................................... 

სამსახურის ტელეფონი   : ....................................................................................................................................................... 

მობილური ტელეფონი          : ....................................................................................................................................................... 

ელ. ფოსტა : ....................................................................................................................................................... 

II. პროგრამის სახელწოდება (აირჩიეთ ერთ-ერთი)

 სამაგისტრო პროგრამები: 

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების  ფაკულტეტი
ფინანსები (ქართულენოვანი) 

ფინანსები (ინგლისურენოვანი) 

მენეჯმენტი (ინგლისურენოვანი) 

მარკეტინგი (ინგლისურენოვანი) 

კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) 

International Black Sea University (IBSU); ibsu.edu.ge;   Phone:+995 32 2595005  Fax:+995 32 2595008 
Address:David Agmashenebeli Alley, 13th km, № 2, 0131, Tbilisi, Georgia



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

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 
სამაგისტრო/სადოქტორო პროგრამა 

IBSU.R3.F35G. განახლების/ Revision No.: 0 გვერდი/Page No: 2/5 

სოციალურ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი 
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საერთაშორისო ურთიერთობები და პოლიტიკა (ინგლისურენოვანი) 
აშშ-ს საგარეო ურთიერთობები (ინგლისურენოვანი) 
განათლების ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი) 
განათლების ადმინისტრირება (ქართულენოვანი) 

სამართლის ფაკულტეტი
შედარებითი კომერციული სამართალი (ქართულენოვანი ინგლისური 
კომპონენტებ ით)

 მენეჯმენტის კონცენტრაცია

 მარკეტინგის კონცენტრაცია

 ფინანსების კონცენტრაცია

ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი)

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი

სადოქტორო პროგრამები :

 
ამერიკისმცოდნეობა(ინგლისურენოვანი)
სოციალურ,ჰუმანიტარულ მეცნიერებათადა განათლების ფაკულტეტი

კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი)

განათლების მეცნიერებები (ინგლისურენოვანი)
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III.ინფორმაცია განათლების შესახებ

საგანმანათლებლო 

დაწესებულება 

(დასახელება, 

მდებარეობა) 

ხარისხი სპეციალობა სწავლის პერიოდი 

დასაწყისი დასასრული 

სტატიების, წიგნების, პუბლიკაციების და კვლევების ჩამონათვალი: 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

პროფესიული გამოცდების შედეგები  (GMAT, GRE, TOEFL, SAT, etc.): 
გთხოვთ მიუთითოთ თარიღი 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

IV. სამუშაო გამოცდილება

ორგანიზაციის 

დასახელება 

მდებარეობა დასაქმების პერიოდი თანამდებობა 
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V. აკადემიური და/ან პროფესიული მიღწევების ჩამონათვალი 
 

 
1....................................................................................................................................................................................................... .................................................................... 

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

2........................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
 

VI. გთხოვთ მიუთითოთ  აპირებთ თუ არა მუშაობას მაგისტრატურაში/დოქტორანტურაში სწავლის 

პარალელურად 
 

 
დიახ               არა 

 

 
 

VII. მოტივაციის წერილი (რატომ გსურთ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამაგისტრო 

პროგრამაზე ჩაბარება, როგორ დაგეხმარებათ ეს პროგრამა კარიერულ წინსვლაში და ა.შ). 

 
....................................................................................................................................................... ..................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

....................................................................................................................................................... ..................................................................................................................... 
 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

....................................................................................................................................................... ..................................................................................................................... 
 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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................................................................................................................................................................................................................................................... .......................... 
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VIII. კითხვარი: საიდან გაიგეთ ჩვენი სამაგისტრო პროგრამების შესახებ?

ვებ-გვერდი  

ბროშურა 

რეკლამა 

შზსუ-ს კურსდამთავრებული 

შზსუ-ს პროფესორი/ადმინისტრაცია 

სხვა (გთხოვთ მიუთითოთ)--------------------------------------------------- 

აპლიკაციის ფორმას თან უნდა დაერთოს შემდეგი საბუთები: 

 პასპორტის ასლი, ასეთის არარსებობის შემთხვევაში ან პირადობის მოწმობის ასლი;

 უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის - დიპლომის ნოტარიულად

დამოწმებული ასლი ან შესაბამისი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემული

ცნობა შესაბამისი ხარისხის მინიჭების შესახებ; უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების

დოკუმენტი.

 დიპლომის დანართის, ასეთის არარსებობის შემთხვევაში - ნიშნების ფურცელის ნოტარიულად

დამოწმებული ასლი;

 საერთო სამაგისტრო გამოცდის სერტიფიკატი, ასეთის არარსებობის შემთხვევაში - სამაგისტრო

საგამოცდო პლასტიკური ბარათი და მისი ასლი(მაგისტრანტობის აპლიკანტებისთვის);

 კომისარიატის მოწმობა (ვაჟებისთვის);

 ორი ფოტოსურათი, ელ. ვერსიასთან ერთად (CD);

 რეზიუმე (CV) ქართულ და ინგლისურ ენებზე;

ვადასტურებ, რომ წინამდებარე ფორმაში შესული ინფორმაცია შეესაბამება სინამდვილეს. თანახმა ვარ, შავი 

ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა გადაამოწმოს მოცემული ინფორმაცია და მცდარი ინფორმაციის 

შემთხვევაში უარი მეთქვას ჩარიცხვაზე. 

აპლიკანტის ხელმოწერა      : ............................................................................................................................. 

თარიღი (დდ/თთ/წწწწ)          : ............................................................................................................................. 
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