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მმართველი საბჭო  აკადემიური საბჭო 

სამაგისტრო და სადოქტორო  

სკოლა 
 

საერთაშორისო 

ურთიერთობების სამსახური 

  შიდა მონიტორინგის სამსახური 

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების 

ფაკულტეტი 

სოციალურ, ჰუმანიტარულ და 

განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი სამართლის ფაკულტეტი 

პრორექტორის აპარატი სასწავლო  

და სამეცნიერო დარგში 

პრორექტორის აპარატი ხარისხის 

განვითარების მიმართულებით 

- საბაკალავრო პროგრამები 

1. ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგ.& ქართ.)) 

2. ფინანსები (ინგ.& ქართ.) 

3. მარკეტინგი (ინგ.& ქართ.) 

4. მენეჯმენტრი (ინგ.& ქართ.) 

5. საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი (ინგ.& 

ქართ.) 

6. ეკონომიკა (ინგ.& ქართ.) 

7. ტურიზმი (ინგ.& ქართ.) 

8. ინფორმატიკა (ინგ.& ქართ.) 

9. არქიტექტურა (ინგ.) 

- საბაკალავრო პროგრამები 

1. საერთაშორისო ურთიერთობები (ინგ.& ქართ.) 

2. საჯარო ადმინისტრირება და სახელმწიფო 

მმართველობა (ქართ.) 

3. ჟურნალისტიკა (ქართ.) 

4. ამერიკისმცოდნეობა (ინგ.) 

5. ინგლისური ფილოლოგია (ინგ.) 

- მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო 

პროგრამა (ინგ.) 

- საბაკალავრო პროგრამები 

1. სამართალმცოდნეობა (ქართ.) 

 

- ბიბლიოთეკა 

- საერთაშორისო კვლევების ცენტრი 

- ინტერდისციპლინარული კვლევების 

ცენტრი 

- სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური 

- სამეცნიერო პროექტებისა და ინოვაციების 

სამსახური 

- კონფერენციებისა და პუბლიკაციების 

სამსახური 
-  

- ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

- სტრატეგიული  განვითარების სამსახური 

- სამაგისტრო პროგრამები 

1. ფინანსები (ინგ.& ქართ.) 

2. მენეჯმენტი (ინგ.& ქართ.) 

3. მარკეტინგი (ინგ.& ქართ.) 

4. კომპიუტერული მეცნიერება (ინგ.) 

- სადოქტორო პროგრამები 

1. ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგ.) 

2. კომპიუტერული მეცნიერება (ინგ.) 

- სამაგისტრო პროგრამები 

1. საერთაშორისო ურთიერთობები და პოლიტიკა 

(ინგ.) 

2. ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა (ინგ.) 

3. აშშ-ს საგარეო ურთიერთობები (ინგ.) 

4. განათლების ადმინისტრირება (ინგ.) 

5. ზოგადი განათლების ადმინისტრირება  (ინგ.) 

6. ინგლისური ფილოლოგია (ინგ.) 

- სადოქტორო პროგრამები 

1. ამერიკისმცოდნეობა (ინგ.) 

2. განათლების მეცნიერებები (ინგ.) 

- სამაგისტრო პროგრამები 

1. შედარებითი კომერციული სამართალი (ქართ.) 

მენეჯმენტის საბჭო 

რ ე ქ ტ ო რ ი  
ადმინისტრაციის 

უფროსის აპარატი 

- კანცელარიისა და ადამიანური რესურსების 

მართვის სამსახური 

- საინფორმაციული ტექნოლოგიების 

სამსახური 

- სტუდენტურ საქმეთა სამსახური 

- ელექტრონული საინფორმაციო სისტემების 

სამსახური 

- იურიდიული სამსახური 

- საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

სამსახური 

- ბუღალტერია 

- ტექნიკური სამსახური 

- კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის 

სამსახური 

- შრომის უსაფრთხოების სამსახური 

- კურიკულუმის გარეშე აქტივობების 

სამსახური 

- მომსახურების განყოფილება  

- კანცელარიისა და ადამიანური რესურსების 

მართვის სამსახური 

- საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახური 

- ელექტრონული საინფორმაციო სისტემების 

სამსახური 

- იურიდიული სამსახური 

- საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

სამსახური 

- ბუღალტერია 

- კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის 

სამსახური 

- კარიერის დაგეგმვის სამსახური 

- უწყვეტი განათლების ცენტრი 

- შრომის უსაფრთხოების სამსახური 

- კურიკულუმის გარეშე აქტივობების 

სამსახური 

- მომსახურების განყოფილება  


