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სასწავლო და სამეცნიერო მიმართულებით

პრორექტორი

ხარისხის განვითარების მიმართულებით

პრორექტორი

ხარისხის განვითარების მიმართულებით

პრორექტორი

სამეთვალყურეო საბჭო

მმართველი საბჭომმართველი საბჭო

კანცელარია

ელექტრონული 
საინფორმაციო 

სისტემის სამსახური

ადამიანური რესურსების 
მართვისა და 

განვითარების სამსახური

იურიდიული 
სამსახური

ბუღალტერია
შრომის 

უსაფრთხოების 
სამსახური

ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახური

ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახური

სტრატეგიული 
განვითარების სამსახური

შიდა მონიტორინგის 
სამსახური

სამეცნიერო 
კვლევების ცენტრები

ბიბლიოთეკაბიბლიოთეკა
სამეცნიერო პუბლიკაციებისა 
და აქტივობების სამსახური

სამეცნიერო პროექტებისა 
და ინოვაციების სამსახური

სასწავლო პროცესების 
მართვის სამსახური

საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის და 

მარკეტინგის 
დეპარტამენტი

სოციალურ, ჰუმანიტარულ 
და განათლების 

მეცნიერებების სკოლა

სოციალურ, ჰუმანიტარულ 
და განათლების 

მეცნიერებების სკოლა

სამაგისტრო და 
სადოქტორო სკოლა

სამაგისტრო და 
სადოქტორო სკოლა

სამართლის სკოლასამართლის სკოლა

მომსახურების 
სამსახური 

პირდაპირი დაქვემდებარება არაპირდაპირი  დაქვემდებარება 

რექტორის აპარატირექტორის აპარატი

კურსდამთავრებულე
ბთან ურთიერთობის 

სამსახური

კურსდამთავრებულე
ბთან ურთიერთობის 

სამსახური

კარიერის 
დაგეგმვის 
სამსახური

კარიერის 
დაგეგმვის 
სამსახური

სტუდენტური 
თვითმმართველობა

სტუდენტური 
თვითმმართველობა

სპორტისა და 
კულტურული 

აქტივობების სამსახური

არქივი

საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების 

რეესტრი

AA

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი

კანცლერი

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი

კანცლერიკანცლერი

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების 

სამსახური

შესყიდვების 
მენეჯერი

სამედიცინო 
პუნქტი

ტექნიკური 
პერსონალი

უსაფრთხოება

ივენთ მენეჯერი

სოციალური 
მედიის მენეჯერი

დიზაინერი

ვებ დეველოპერი

მარკეტოლოგი

ფოტო/ვიდეო 
მენეჯერი

ბიზნესისა და 
ტექნოლოგიების სკოლა

ბიზნესისა და 
ტექნოლოგიების სკოლა

საერთაშორისო 
ურთიერთობის სამსახური

საერთაშორისო 
ურთიერთობის სამსახური

IBSU აკადემია

დასუფთავება

ლოჯისტიკა

https://ibsu.edu.ge/rector-office/
https://ibsu.edu.ge/rector-office/
https://ibsu.edu.ge/governing-board/
https://ibsu.edu.ge/governing-board/
https://ibsu.edu.ge/the-quality-assurance-office/
https://ibsu.edu.ge/the-quality-assurance-office/
https://ibsu.edu.ge/home-library/
https://ibsu.edu.ge/home-library/
https://ibsu.edu.ge/faculty-sseduhum/
https://ibsu.edu.ge/faculty-sseduhum/
https://ibsu.edu.ge/graduate-school/
https://ibsu.edu.ge/graduate-school/
https://ibsu.edu.ge/faculty-law/
https://ibsu.edu.ge/faculty-law/
https://ibsu.edu.ge/office-of-rector-geo/
https://ibsu.edu.ge/office-of-rector-geo/
https://alumni.ibsu.edu.ge/
https://alumni.ibsu.edu.ge/
https://cpc.ibsu.edu.ge/
https://cpc.ibsu.edu.ge/
https://ibsu.edu.ge/students-self-governance/
https://ibsu.edu.ge/students-self-governance/
https://ibsu.edu.ge/chancellor/
https://ibsu.edu.ge/chancellor/
https://ibsu.edu.ge/faculty-bmcte/
https://ibsu.edu.ge/faculty-bmcte/
https://ibsu.edu.ge/se-page/international-relations-english/
https://ibsu.edu.ge/se-page/international-relations-english/


ბიზნესისა და ტექნოლოგიების 
სკოლა

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების 
სკოლა

სოციალურ, ჰუმანიტარულ და 
განათლების მეცნიერებების 

სკოლა

სამართლის სკოლა

AA

საბაკალავრო 
პროგრამები

საბაკალავრო 
პროგრამები

• არქიტექტურა (ინგ.)
• ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგ.& ქართ.)
• ეკონომიკა (ინგ.& ქართ.)
• კომპიუტერული მეცნიერება (ინგ.& ქართ.)
• მარკეტინგი (ინგ.& ქართ.)
• მენეჯმენტრი (ინგ.& ქართ.)
• საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი (ინგ.& ქართ.)
• ტურიზმი (ინგ.& ქართ.)
• ფინანსები (ინგ.& ქართ.)

სადოქტორო 
პროგრამები
სადოქტორო 
პროგრამები

სკოლის საბჭო

• ამერიკისმცოდნეობა (ინგ.)
• ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგ.)
• განათლების მეცნიერებები (ინგ.)
• კომპიუტერული მეცნიერება (ინგ.)

სკოლის საბჭო

საბაკალავრო 
პროგრამები

საბაკალავრო 
პროგრამები

• ამერიკისმცოდნეობა (ინგ.)
• ინგლისური ფილოლოგია (ინგ.)
• ჟურნალისტიკა (ქართ.)
• საერთაშორისო ურთიერთობები (ინგ.& ქართ.)
• საჯარო ადმინისტრირება და სახელმწიფო მმართველობა (ქართ.)
• მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (ინგ.)

• აშშ-ს საგარეო ურთიერთობები (ინგ.)
• განათლების ადმინისტრირება (ინგ. & ქართ.)
• ინგლისური ფილოლოგია (ინგ.)
• კომპიუტერული მეცნიერება (ინგ.)
• მარკეტინგი (ინგ.)
• მენეჯმენტი (ინგ.)
• საერთაშორისო ურთიერთობები (ინგ.)
• შედარებითი კომერციული სამართალი (ქართ.)
• ფინანსები (ინგ.& ქართ.)
• ციფრული მედია და კომუნიკაცია (ქართ)

• სამართალმცოდნეობა (ქართ.)• სამართალმცოდნეობა (ქართ.)
საბაკალავრო 
პროგრამები

სამაგისტრო 
პროგრამები
სამაგისტრო 
პროგრამები

სკოლის საბჭო

სამაგისტრო და სადოქტორო 
სკოლა

სადისერტაციო 
საბჭო

სკოლის საბჭო

სამართლის 
კლინიკა

თამარ შიოშვილის 
ამერიკისმცოდნეობის 

ცენტრი

https://ibsu.edu.ge/faculty-bmcte/
https://ibsu.edu.ge/faculty-bmcte/
https://ibsu.edu.ge/bt-page/bachelor/
https://ibsu.edu.ge/bt-page/bachelor/
https://ibsu.edu.ge/gs-page/doctoral-programs/
https://ibsu.edu.ge/gs-page/doctoral-programs/
https://ibsu.edu.ge/se-page/bachelor/
https://ibsu.edu.ge/se-page/bachelor/
https://ibsu.edu.ge/ge/law-page/first-bachelor-s/
https://ibsu.edu.ge/ge/law-page/first-bachelor-s/
https://ibsu.edu.ge/gs-page/masters-programs/
https://ibsu.edu.ge/gs-page/masters-programs/
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