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ზოგადი განათლების ადმინისტრირება 
 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: განათლების მაგისტრი განათლების ადმინისტრირებაში (Master of Education in Education Administration) 

 

სწავლების ენა: ქართული 

 

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 ECTS კრედიტი 

პროგრამის სტრუქტურა: პროგრამის დასასრულებლად სტუდენტმა უნდა აითვისოს 120 კრედიტი (ECTS). სასწავლო კურსების უმრავლესობა 

სავალდებულოა - 8-კრედიტიანი 5, 10-კრედიტიანი 1 და 6-კრედიტიანი 2 სასწავლო კურსი - სულ 62 კრედიტი, და მე-3 სემესტრში 

გათვალისწინებული 10-კრედიტიანი სავალდებულო კომპონენტი - პრაქტიკა.  პროგრამის სავალდებულო კომპონენტების (სამაგისტრო 

ნაშრომის გარდა) მოცულობაა 72 კრედიტი. პროგრამაში მოცემულია 7 არჩევითი სასწავლო კურსი თთოეული 6 კრედიტის ოდენობით, 

რომელთაგან სტუდენტებმა უნდა აირჩიონ 3 - სულ 18 კრედიტი. სავალდებულო და არჩევითი სასწავლო კურსების საერთო მოცულობა არის 

90 კრედიტი. სამაგისტრო პროგრამის მე-4 სემესტრში სტუდენტი წერს და იცავს სამაგისტრო ნაშრომს, რომელსაც 30 კრედიტი ეთმობა. 

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  

სამაგისტრო პროგრამაზე სტუდენტთა ჩარიცხვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად - საერთო სამაგისტრო გამოცდების 

შედეგების საფუძველზე (კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საერთო სამაგისტრო გამოცდების ჩაბარების გარეშე).  
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სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი შეიძლება გახდეს ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი. გარდა ამისა, 

პროგრამაზე სწავლის მსურველმა უნდა ჩააბაროს შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდა სპეციალობაში და ინგლისურ ენაში (B2 დონე). 

მიუხედავად იმისა, რომ პროგრამაზე სწავლების ენა არის ქართული, მნიშვნელოვანია, სტუდენტს გააჩნდეს ინგლისური ენის კომპეტენცია, 

რადგან განათლების ადმინისტრირების სფეროს მნიშვნელოვან საკითხებზე სამეცნიერო ლიტერატურა შედარებით მწირია; შესაბამისად, 

აუცილებელია, რომ სტუდენტმა მოახერხოს ინგლისურ ენაზე არსებული უახლესი მასალის გაცნობა. 

ინგლისური ენის გამოცდის ჩაბარებისგან თავისუფლდებიან პირები, რომელთაც ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი მიენიჭა 

ინგლისურენოვანი საგანმანთლებლო პროგრამის დასრულების შედეგად ან აქვთ ინგლისური ენის B2 დონეზე ფლობის დამადასტურებელი 

საერთაშორისო სერტიფიკატი (TOEFL IBT, IELTS და FCE). 

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი:  

ზოგადი განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის მიზანია: 

 მისცეს სტუდენტს ზოგადი განათლების სფეროს შესახებ ცოდნა და ზოგადი განათლების ადმინისტრირების სათანადო კვალიფიკაცია 

თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად; 

 მისცეს სტუდენტს განათლების სფეროს (პედაგოგიური) ცოდნა და უნარ-ჩვევები, რადგან საგანმანათლებლო პროცესის ადმინისტრატორი უნდა 

იყოს ადამიანი, რომელიც ფლობს არა მარტო პროცესების მართვისათვის აუცილებელ ცოდნას, არამედ ღრმად იცნობს სასწავლო კონტექსტს და 

სწავლების მეთოდოლოგიასა და მიდგომებს; 

 მოამზადოს განათლების სფეროს ადმინისტრატორი, რომელიც იცნობს როგორც ზოგადპედაგოგიურ და ფსიქოლოგიურ ასპექტებს, ასევე 

განათლების ადმინისტრირების კონკრეტულ საკითხებს - განათლების სფეროს ლიდერობა და ადმინისტრირება, საგანმანათლებლო პოლიტიკა და 

ზოგადი განათლების სისტემის მართვის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოცდილება; 

 სტუდენტებს გააცნოს ზოგადი განათლების სფეროს შესახებ არსებული საერთაშორისო გამოცდილება, რადგან, მიუხედავად იმისა, რომ პროგრამა 

მთლიანად კონცენტრირებულია საქართველოს კონტექსტზე, თანამედროვე სამყაროში ხშირია საგანმანათლებლო პოლიტიკისა და ინიციატივების 
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სესხება-ადაპტირება (საქართველო არ არის გამონაკლისი ამ თვალსაზრისით); შესაბამისად, ცალკეული კონტექსტის შესწავლა უზრუნველყოფს 

კონკრეტული საგანმანათლებლო მიდგომების უკეთ გააზრებას. საერთაშორისო გამოცდილება ეხმარება განათლების სფეროს პროფესიონალებს 

დროული და ეფექტიანი საგანმანათლებლო სტრატეგიების, მიდგომებისა და ინიციატივების შემუშავებაში; 

 სტუდენტს გაუღვივოს სწავლის შემდეგ ეტაპზე (დოქტორანტურაში) გაგრძელების სურვილი. ამისათვის კი საჭიროა გარკვეული თეორიული 

ბაზისის (პედაგოგიური, ფსიქოლოგიური, განათლების ადმინისტრირების) შექმნა, რაც უზრუნველყოფილია მთელ რიგ სასწავლო კურსებში; 

 აღჭურვოს სტუდენტი სათანადო ცოდნით და უნარ-ჩვევებით, რათა იმუშაოს სკოლის ადმინისტრაციაში და ზოგადი განათლების მართვისა და 

ორგანიზების პროცესზე პასუხისმგებელ სხვადასხვა დაწესებულებაში; 

 სტუდენტს ჩამოუყალიბოს ღირებულებები, რომელთა შესაბამისად სტუდენტს უვითარდება ზოგადი განათლების ადმინისტრირების სფეროს 

კვლევისა და პრაქტიკული მუშაობის მიმართ ღრმა ინტერესი, ჰუმანისტური და სტუდენტეზე ორიენტირებული პედაგოგიკის პრინციპებისადმი 

პატივისცემა. 

 

სწავლის შედეგი: პროგრამის დასრულების შედეგად სტუდენტს ჩამოუყალიბდება შემდეგი კომპეტენციები: 

ცოდნა და გაცნობიერება 

 

 ზოგადი განათლების სფეროს ცოდნა და გაცნობიერება - საქართველოს ზოგადი განათლების სტრუქტურისა და 

მისი სპეციფიკის ცოდნა, საკანონმდებლო ბაზის ცოდა, ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად სასწავლო 

პროცესში გასათვალისწინებელი საკითხების ცოდნა; 

 ზოგადი განათლების ადმინისტრირების სპეციფიური საკითხების ცოდნა და გაცნობიერება - სასწავლო პროცესის 

ყოველდღიური ადმინისტრირებისათვის აუცილებელი სათანადო ცოდნა, სკოლის განვითარებისათვის 

აუცილებელი სტრატეგიული დაგეგმარების პროცესისა და კომპონენტების ცოდნა; 

 განათლების ადმინისტრირების, პედაგოგიური და ფსიქოლოგიური ტერმინოლოგიისა და არსის ცოდნა და 

გაცნობიერება; 

 განათლების ლიდერობისა და ადმინისტრირების თეორიების ცოდნა და გაცნობიერება; 

 განათლების დარგის ტერმინოლოგიის ცოდნა ინგლისურად, რათა სტუდენტი გაეცნოს ინგლისურ ენაზე 

არსებულ სამეცნიერო ლიტერატურას და შესაბამისად, საერთაშორისო გამოცდილებას; 
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 საჭირო ელექტრონული პროგრამების ცოდნა (PowerPoint, Microsoft Word, Excel, EndNote, Zotero). 

ცოდნის პრაქტიკაში 

გამოყენების უნარი 

 მიღებულ თეორიულ ცოდნაზე დაყრდნობით სფეროსათვის დამახასიათებელი სპეციფიური პრობლემების 

გადაჭრის უნარი - სასწავლო გარემოს განათლების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად 

მოწყობა-ორგანიზება, ეროვნული სასწავლო გეგმის გააზრება და პრაქტიკაში რეალიზება; 

 თეორიული მსჯელობის პრაქტიკული მაგალითებით განმტკიცების უნარი; 

 საჭიროების შემთხვევაში კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვისა და მისი განხორციელების უნარი უახლესი 

მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით - უნარი ჩაატაროს კვლევა კონკრეტულ სასწავლო გარემოში, რომლის 

მიზანიცაა ყოველდღიური სასწავლო პრაქტიკის კვლევა ცალკეული აკადემიური კომპონენტების გაუმჯობესების 

მიზნით. 

დასკვნის უნარი  ინდუქციისა და დედუქციის, ასევე ანალოგების ანალიზის გამოყენება ზოგადი განათლების სპეციფიურ 

საკითხების შესახებ დასკვნების გაკეთების პროცესში; 

 ანალიტიკური უნარი, რაც უზრუნველყოფს ინფორმირებული დასკვნების გაკეთებს, რომლებიც ეფუძნება 

კონკრეტულ ინფორმაციასა და მონაცემებს; 

 განათლების სფეროს მნიშვნელოვანი საკვლევი საკითხების შესახებ დასკვნების გაკეთების უნარი; 

 ზოგადი განათლების სფეროში არსებული პრობლემების იდენტიფიცირებისა და მათი გადაჭრისათვის 

აუცილებელი გზების განსაზღვრის უნარი; 

 საკუთარი აზრის შესწავლილ მასალაზე დაყრდნობით არგუმენტირების უნარი; 

 თანმიმდევრული მსჯელობისა და ანალიზის საფუძველზე დასკვნების გაკეთების უნარი; 

 საქართველოსა თუ საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით საკუთარი მოსაზრებების დასაბუთებისა 

და განმტკიცების უნარი. 

კომუნიკაციის უნარი  საკუთარი აზრის გამოხატვისა და დასაბუთების, ლოგიკური მსჯელობის უნარი; 



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: 5/1 

 ინფორმაციის, მოსაზრებებისა და დასკვნების სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის 

თანმიმდევრულად გადაცემის უნარი; 

 ინფორმაციის გადაცემისას (პრეზენტაციები, მოხსენებები, პროექტისა თუ კვლევის შედეგების გაცნობა) 

თანამედროვე საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ნაყოფიერად გამოყენების უნარი; 

 წერილობითი თუ ზეპირსიტყვიერი, ფორმალურ (მაგ. ანგარიში, მოხსენება) თუ არაფორმალურ კონტექსტში 

აზრის ნათლად და თანმიმდევრულად გადმოცემის უნარი; 

 ინტერაქტიული კომუნიკაციისათვის სათანადო გარემოს შექმნისა და ამგვარ კონტექსტში აუდიტორიის ჩართვის 

უნარი; 

 პროფესიული ტერმინოლოგიის სწორად და თანმიმდევრულად გამოყენების მეშვეობით აზრების ნათლად 

გადმოცემის უნარი. 

სწავლის უნარი  საკუთარი სწავლის ეფექტიანად დაგეგმვისა და გაძღოლის უნარი; 

 სწავლის პროცესის შექმნილი გარემოებების შესაბამისად ორგანიზების უნარი; 

 მეტი ეფექტურობის მისაღწევად დროის გადანაწილების უნარი; 

 აკადემიურ პროცესში ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი (სტუდენტის უნარი ინფორმაცია მოიპოვოს 

სხვადასხვა წყაროდან - ინტერნეტი, ბიბლიოთეკა, აკადემიური მონაცემთა ბაზები, როგორიცაა მაგ. ERIC, EBSCO, 

Google Scholar) სწავლისა და კვლევის წარმოების მიზნით; 

 მასალის დამახსოვრების სტრატეგიები; 

 თვით-შეფასებისა და ურთიერთშეფასების უნარი. 

ღირებულებები  ახალი, პრაქტიკული და თეორიული ცოდნის მოპოვებისაკენ მისწრაფება და კვლევისადმი ინტერესი; 

 აკადემიური პატიოსნება; 



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: 6/1 

 თანამედროვე ქართული საზოგადოებისა და სახელმწიფოს ეთიკური და მორალური ღირებულებების 

პატივისცემა; 

 განათლების სფეროს მორალისა და ეთიკის პატივისცემა; 

 პროფესიული ეთიკის ნორმების დაცვა; 

 ტოლერანტობა და შესასწავლი თუ სხვათა კულტურის თავისებურებების გაგებისა და პატივისცემის 

აუცილებლობის შეგრძნება; 

 პროფესიული ზრდისა და განვითარების აუცილებლობის გაგება-გააზრება. 

 

 

 

  



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: 7/1 

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. სტუდენტი ფასდება 100 ქულიანი სისტემით. საბოლოო შეფასება 

მოიცავს შუალედურ და დასკვნით შეფასებებს. შუალედური შეფასებები განისაზღვრება მაქსიმუმ 60 ქულით და დასკვნითი შეფასება - მაქსიმუმ 40 

ქულით.  

შეფასების სისტემა ითვალისწინებს: 

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 შეფასებებისათვის განსაზღვრულია მინიმალური გამსვლელი ქულა. დასკვნითი შეფასების მინიმალური გამსვლელი ქულა 

არ უნდა აღემატებოდეს დასკვნით შეფასების 60%-ს. შუალედური და დასკვნითი ქულების გადანაწილება, მინიმალური კომპეტენციის დონე და შეფასების 

კრიტერიუმები აღწერილია შესაბამის სილაბუსებში. 



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: 8/1 

კრედიტის მინიჭება შესაძლებელია: 

ა) შუალედური და დაკვნითი შეფასებებისათვის მინიმალური კომპეტენციის დონის მიღწევა; 

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

სტუდენტს დამატებით გამოცდაზე გასვლის უფლებას იღებს თუკი საბოლოო ქულა მიიღო 40-დან 50-მდე, ანუ მიიღო 51 ქულა, მაგრამ ვერ დაძლია 

დასკვნითი შეფასებისათვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის დონე. 

შუალედური და დასკვნითი შეფასებების კომპონენტების ფორმატი და შეფასების კრიტერიუმები განისაზღვრება თითოეული სასწავლო 

კურსის/კვლევითი კომპონენტის/პრაქტიკის სილაბუსის მიხედვით, მათი სპეციფიკის გათვალისწინებით და ზემოთ მოყვანილი კრიტერიუმების დაცვით. 

შეფასების საშუალებები შემდეგია: 

 ტესტი/ქვიზი/საკონტროლო წერა; 

 საკლასო მუშაობა/კლასში აქტიურობა; 

 საშინაო დავალება; 

 დისკუსია; 

 ზეპირი გამოკითხვა; 

 წერითი გამოკითხა; 

 ესე; 

 სემინარი; 

 პრეზენტაცია; 

 ჯგუფური/ინდივიდუალური პროექტი; 

 შუალედური და დასკვნითი გამოცდა. 



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 
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შეფასების კომპონენტებს შორის, სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე, არის სისწორე, სიზუსტე, სისრულე, თეორიული დასაბუთების, 

პრაქტიკული მაგალითებისა და გამოყენებული ტერმინოლოგიის ადეკვატურობა, დისკუსიებში მონაწილეობის ხარისხი და არგუმენტების ლოგიკურობა. 

 

 

სწავლების  ორგანიზების თავისებურებები: 

სამაგისტრო პროგრამისათვის გათვალისწინებული 120 კრედიტი (ECTS) (3000 სთ.) გადანაწილებულია ორ აკადემიურ წელზე, ოთხ სემესტრზე და 

თითოეული სემესტრის განმავლობაში სტუდენტი იღებს 30 კრედიტს თითოეულ სემესტრში.  

კრედიტების დაანგარიშების საფუძვლად აღებულია ევროპული კრედიტების ტრანსფერის სისტემა (ECTS): 1 კრედიტი = 25 სთ., რომელიც ფარავს როგორც 

სააუდიტორიო, ისე დამოუკიდებელ მუშაობას. ერთი აკადემიური წელი შედგება 38 კვირისაგანა და აქედან 15 კვირა (შუალედური გამოცდის ჩათვლით) 

ეთმობა ლექციებს. დასკნით გამოცდა ტარდება მე-17-19 კვირაში.  

სასწავლო კურსების უმეტესობა სავალდებულოა (სულ 62 კრედიტი), ხოლო მესამე სემესტრში სტუდენტი გადის პრაქტიკას (10 კრედიტი); დამამთავრებელ 

სემესტრში გათვალისწინებულია სამაგისტრო ნაშრომის მომზადება და საჯარო დაცვა, რომელიც მოიცავს 30 კრედიტს. 

სპეციალობის არჩევითი კომპონენტით გათვალისწინებული 18 კრედიტიდან სტუდენტს შეუძლია 6 კრედიტი აითვისოს როგორც თავისუფალი 

კრედიტები და ამ კრედიტების ფარგლებში იგი უფლებამოსილია აირჩიოს მისთვის სასურველი სასწავლო კურს(ებ)ი უნივერსიტეტის მაგისტრატურის 

საფეხურიდან. ბოლო, მე-4 სემესტრში სტუდენტი წერს სამაგისტრო ნაშრომი და საჯაროდ იცავს მას. 

 

დასაქმების სფერო:  

ადმინისტრაციული მუშაკი განათლების სფეროში - სკოლის საშუალო და ზედა რგოლის ადმინისტრატორი, დაწყებითი და საშუალო სკოლის დირექტორი, 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ადმინისტრაციული პერსონალი. კურსდამთავრებულს შეუძლია იმ სამთავრობო თუ არა-სამთავრობო 

ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებში დასაქმება, რომლებიც მუშაობენ განათლების საკითხებზე. ასევე, არის დოქტორანტურაში სწავლის გაგრძელების 

პერსპექტივა. 

 

 



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 
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სასწავლო გეგმა 

სასწავლო კურსი / 

მოდული/ პრაქტიკა / 

კვლევითი კომპონენტი 
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სასწავლო კომპონენტი 
სავალდებულო/

აარჩევითი 
90 30 30 30  246 329 23 27 627 1623 2250  

სპეციალობის 

სავალდებულო სასწავლო 

კურსები 

სავალდებულო 72 24 24 24  202 291 17 18 528 1272 1800  

სკოლის 

ადმინისტრირება 
სავალდებულო 8 8     27 16 2 2 47 153 200 3 

ზოგადი განათლების 

საკანონმდებლო ბაზა 
სავალდებულო 8 8    28 15 2 2 47 153 200 3 



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 
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განათლების მეცნიერება სავალდებულო 8 8    29 13 3 3 48 152 200 3 

კვლევის მეთოდები 

განათლებაში 
სავალდებულო 10  10   28 30 2 3 63 187 250 4 

სპეციალური 

საჭიროებების ბავშვების 

განათლება 

საველდებულო 6  6   15 13 2 2 32 118 150 2 

განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფა და 

შეფასება ზოგად 

განათლებაში 

სავალდებულო 8  8   28 15 2 2 47 153 200 3 

განათლების ლიდერები 

და ადმინისტრაციული 

საკითხები 

სავალდებულო 8   8  28 15 2 2 47 153 200 3 

პრაქტიკა სავალდებულო 10   10   150   150 100 250 4 

ზოგადი განათლების 

ფინანსური საკითხები  
სავალდებულო 6   6  19 24 2 2 47 103 150 3 

სპეციალობის სასწავლო 

კურსები 
არჩევითი 18 6 6 6  45 39 6 9 99 351 450 4 

ადამიანური რესურსები 

მართვა 
არჩევითი 6 6    15 13 2 3 33 117 150 2 

პროექტის მართვა არჩევითი 6 6    15 13 2 3 33 117 150 2 

ინფორმაციული 

საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიები 

განათლებაში 

არჩევითი 6  6   15 13 2 3 33 117 150 2 



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 
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ინგლისური ენა 

განათლების სფეროს 

პროფესიონალებისათვის 

არჩევითი 6  6   15 13 2 2 32 118 150 2 

განათლების 

ფსიქოლოგია 
არჩევითი 6  6   15 13 2 2 32 118 150 2 

ზოგადი განათლების 

პოლიტიკა და 

სოციოლოგია 

არჩევითი 6   6  15 13 2 3 33 117 150 2 

გლობალური განათლება 

და ქართული 

განათლების ისტორია 

არჩევითი 6   6  18 10 2 2 32 118 150 2 

სავალდებულო 

კვლევითი კომპონენტი 
სავალდებულო 30    30 30 - - - 30 720 750 2 

სამაგისტრო ნაშრომი სავალდებულო 30    30 30 - - - 30 720 750 2 


