


B2S Annual program

 ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრატურის

საფეხურის და ბაკალავრიატის მესამე და

მეოთხე კურსის სტუდენტები

დააკომპლექტებენ გუნდებს;

 გუნდები ჩაერთვებიან ბიზნეს კომპანიების

მიერ დასახელებული კონკრეტული

პრობლემების გადაჭრის პროცესში;

 გუნდები საკუთარ ხედვას წარუდგენენ

ჟიურის;

 პრობლემის საუკეთესო გადაწყვეტის გზის

მქონე გუნდი გეგმის იმპლემენტაციისთვის

ჟიურის მიერ შესაბამისი პრიზით

დაჯილდოვდება.

 Teams will be staffed by ongoing Master of 
Business Administration and Bachelor 3rd and 
4th year students; 

 Teams will be involved in solving 
challenge/problem statement specified by 
business enterprises; 

 Teams will submit their business problem 
solutions to the jury;

 The jury will offer a reward to the team that 
comes up with the greatest solution to the 
challenge.



• გუნდის ლიდერის გარდა, სხვა წევრები
შესაძლოა იყვნენ სხვა ფაკულტეტის ან
საფეხურის სტუდენტები, თუმცა იმავე
უნივერსიტეტის სტუდენტები.

• თითოეულ ჯგუფში მონაწილეთა
მაქსიმალური რაოდენობა არის 4
სტუდენტი.

• დარწმუნდით, რომ ჯგუფის
დაკომპლექტებისას დაცულია გენდერული
ბალანსი. პროგრამაზე რეგისტრაცია
შეუძლიათ მხოლოდ გენდერულად
შერეულ ჯგუფებს.

ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება?

Who can participate?

• Except team leader, other team members may be 
from faculties other than business administration, 
but from the same university, including 
undergraduates. 

• The maximum number of members in a group is 
four. 

• Make sure that the gender balance is maintained 
when recruiting groups. Only mixed gender groups 
can register for the program. 



• ტურიზმი

• მსუბუქი მრეწველობა

• საერთო ინტელექტუალური
მომსახურება

• ნარჩენების მართვა

• კრეატიული ინდუსტრიები

პროექტში მონაწილე ბიზნეს სექტორები

Participation is open to the representatives of the following 
business sectors: 

▪ Tourism 
▪ Light Manufacturing 
▪ Shared intellectual services 
▪ Waste management 
▪ Creative industries 



Business problem cases

პროექტის გუნდი, USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების
პროგრამის წარმომადგენლების უშუალო ჩართულობით,
პროექტში მონაწილეობის მისაღებად შეარჩევს 8 ბიზნეს
კომპანიას.

მეორე მხრივ, უნივერსიტეტებში დაკომპლექტდება ჯამში
16 გუნდი. ერთ ქეისზე იმუშავებს ორი გუნდი სხვადასხვა
უნივერსიტეტიდან.

პროექტში ჩართულმა ბიზნეს კომპანიებმა უნდა
განსაზღვრონ ერთი კონკრეტული ბიზნეს
პრობლემა/ქეისი. ბიზნეს პრობლემები შეიძლება იყოს
დაკავშირებული, მაგრამ არ შემოიფარგლება შემდეგი
საკითხებით: 

• მარკეტინგი; 

• ადამიანური რესურსები; 

• საოპერაციო საქმე; 

• ფინანსები; 

• სტრატეგიული დაგეგმვა; 

• გარემოს დაცვითი საკითხები, და სხვ. 

Project team, with the direct involvement of the USAID
Economic Security Program representatives will select 8
business companies to participate in the project.

On the other hand, 16 student teams will be selected from
the universities. Two teams from different universities will
work on one case.

All businesses should define one business problem case. 
Business problems may be related, but are not limited to 
the following issues: 
• Marketing case; 
• People case; 
• Operation case; 
• Finance case; 
• Strategy case; 
• External Environment Case. 



B2S Annual Program - DEADLINES

გუნდების 
დაკომპლექტება, 

მონაწილეთა შერჩევა, 
შერჩეული 

გუნდებისთვის ბიზნეს 
ქეისების გადაცემა

სამკვირიანი სამუშაო 
პროცესი პროფესიონალი 

მენტორების 
ფასილიტაციით და 

ბიზნეს კომპანიასთან 
მუდმივი კონტაქტით

ბიზნეს ქეისების 
გადაწყვეტის წარდგენა, 

ბიზნესის მიერ 
პირველადი შეფასება

ჟიურის მიერ პროექტების 
შეფასება და გამარჯვებულის 

გამოვლენა

6

Staffing teams, selecting 
participants, delivering 

business cases to 
selected teams

Three-week work process 
with experienced mentors' 

assistance and 
communication with the 

business enterprise

Submit a business case 
solution, first evaluation by 

businesses

Evaluation by Jury, 
presentations, final 

event, winners.

საინფორმაციო სესიები, 

სტუდენტების გუნდების 
რეგისტრაცია

Information sessions, 

Student team registration

23 MAY – 03 JUNE 03-10 JUNE 13 JUNE – 01 JULY 04-11 JULY 11-18 JULY



The winning team’s solution and action plan
implementation will be supported by the USAID
Economic Security Program with the maximum
amount of 5000 GEL.

Additional 5000 GEL will be generated from the
winning team’s partner business itself.

Eventually, the winning team and the business will
be jointly awarded GEL 10,000 to implement a
plan in which students will be involved as paid
consultants.

The student team will receive at least 30% of the
given budget for the provision of counseling
services. If the business expresses interested, this
amount may be more than 30%.

Winner's prizes 

გამარჯვებული გუნდის ხედვისა და სამოქმედო
გეგმის განხორციელებას მაქსიმუმ 5000 ლარის
ოდენობის გრანტით მხარს დაუჭერს USAID
ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამა.

დამატებით 5000 ლარი გამოიყოფა გამარჯვებული
გუნდის პარტნიორი ბიზნეს კომპანიის მიერ.

საბოლოო ჯამში, გამარჯვებულ გუნდს და ბიზნესს
ერთობლივად გადაეცემა 10000 ლარი იმ გეგმის
იმპლემენტაციისთვის, რომელშიც, სტუდენტები
ჩაერთვებიან ანაზღაურებადი კონსულტანტების
სახით. სტუდენტთა გუნდი მოცემული ბიუჯეტიდან
მიიღებს მინიმუმ 30% საკონკულტაციო სერვისის
მიწოდებისათვის. ბიზნესის დაინტერესების
შემთხვევაში ეს თანხა შესაძლოა 30%-ზე მეტი იყოს.



დამატებითი ინფორმაციისთვის ან პროექტის შესახებ კითხვების შემთხვევაში გთხოვთ მიმართოთ
პროგრამის პერსონალს მისამართზე:
For more information or questions about the project, please contact the program staff at:
students.annual.program@gmail.com

mailto:students.annual.program@gmail.com

