
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის 
სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების შედეგები 

2022-2023 
საიდენტიფიკაციო კოდი ინგლისური ენა სპეციალობა სამაგისტრო პროგრამის 

დასახელება 

3788 97 91 განათლების ადმინისტრირება
(ინგლისურენოვანი) 

0064 61 77 განათლების ადმინისტრირება
(ინგლისურენოვანი) 

9836 გათავისუფლებულია 
პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობის შესაბამისად 

87 განათლების ადმინისტრირება
(ინგლისურენოვანი) 

4989 74 72 განათლების ადმინისტრირება
(ინგლისურენოვანი) 

6166 66 75 განათლების ადმინისტრირება
(ინგლისურენოვანი) 

7178 88 83 განათლების ადმინისტრირება
(ინგლისურენოვანი) 

3634 გათავისუფლებულია 
პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობის შესაბამისად 

85 განათლების ადმინისტრირება
(ინგლისურენოვანი) 

8125 გათავისუფლებულია 
პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობის შესაბამისად 

91 განათლების ადმინისტრირება
(ინგლისურენოვანი) 



საიდენტიფიკაციო კოდი ინგლისური ენა სპეციალობა სამაგისტრო პროგრამის 
დასახელება 

5628 91 89 განათლების ადმინისტრირება
(ქართულენოვანი) 

7131 83 92 განათლების ადმინისტრირება
(ქართულენოვანი) 

8869 56 91 განათლების ადმინისტრირება
(ქართულენოვანი) 

8415 64 87 განათლების ადმინისტრირება
(ქართულენოვანი) 

6347 41 90 განათლების ადმინისტრირება
(ქართულენოვანი) 

6810 63 90 განათლების ადმინისტრირება
(ქართულენოვანი) 

4913 33 92 განათლების ადმინისტრირება
(ქართულენოვანი) 

5117 31 72 განათლების ადმინისტრირება
(ქართულენოვანი) 



საიდენტიფიკაციო კოდი ინგლისური ენა სპეციალობა სამაგისტრო პროგრამის 
დასახელება 

0719 გათავისუფლებულია 
პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობის შესაბამისად 

100 ციფრული მედია დაკომუნიკაცია           
(ქართულენოვანი) 

5818 68 69 ციფრული მედია დაკომუნიკაცია           
(ქართულენოვანი) 

3385 82 66 ციფრული მედია დაკომუნიკაცია           
(ქართულენოვანი) 

1833 38 68 ციფრული მედია დაკომუნიკაცია           
(ქართულენოვანი) 

6447 56 68 ციფრული მედია დაკომუნიკაცია           
(ქართულენოვანი) 

9131 82 100 ციფრული მედია დაკომუნიკაცია           
(ქართულენოვანი) 

8373 65 65 ციფრული მედია დაკომუნიკაცია           
(ქართულენოვანი) 



6495 89 67 ციფრული მედია დაკომუნიკაცია           
(ქართულენოვანი) 

6499 46 67 ციფრული მედია დაკომუნიკაცია           
(ქართულენოვანი) 

8696 53 68 ციფრული მედია დაკომუნიკაცია           
(ქართულენოვანი) 

8355 64 65 ციფრული მედია დაკომუნიკაცია           
(ქართულენოვანი) 

0156 53 67 ციფრული მედია დაკომუნიკაცია           
(ქართულენოვანი) 

0199 93 67 ციფრული მედია დაკომუნიკაცია           
(ქართულენოვანი) 

7914 გათავისუფლებულია 
პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობის შესაბამისად 

75 ამერიკის შეერთებული შტატების
საგარეო ურთიერთობები 

(ინგლისურენოვანი) 

6342 93 90 ამერიკის შეერთებული შტატების
საგარეო ურთიერთობები 

(ინგლისურენოვანი) 



საიდენტიფიკაციო კოდი ინგლისური ენა სპეციალობა სამაგისტრო პროგრამის 
დასახელება 

0050 გათავისუფლებულია 
პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობის შესაბამისად 

94 საერთაშორისო ურთიერთობები            
(ინგლისურენოვანი) 

0391 გათავისუფლებულია 
პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობის შესაბამისად 

92 საერთაშორისო ურთიერთობები            
(ინგლისურენოვანი) 

6856 84 68 საერთაშორისო ურთიერთობები            
(ინგლისურენოვანი) 

9247 61 92 საერთაშორისო ურთიერთობები            
(ინგლისურენოვანი) 

6062 გათავისუფლებულია 
პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობის შესაბამისად 

94 საერთაშორისო ურთიერთობები           
(ინგლისურენოვანი) 

7643 გათავისუფლებულია 
პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობის შესაბამისად 

85 საერთაშორისო ურთიერთობები            
(ინგლისურენოვანი) 

6015 81 65 მარკეტინგი (ინგლისურენოვანი)

6303 გათავისუფლებულია 
პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობის შესაბამისად 

92 მარკეტინგი (ინგლისურენოვანი)



საიდენტიფიკაციო კოდი ინგლისური ენა სპეციალობა სამაგისტრო პროგრამის 
დასახელება 

1770 73 60 მარკეტინგი (ინგლისურენოვანი)

0548 86 70 მარკეტინგი (ინგლისურენოვანი)

9819 82 90 მარკეტინგი (ინგლისურენოვანი)

0907 70 70 მარკეტინგი (ინგლისურენოვანი)

8103 81 80 მარკეტინგი (ინგლისურენოვანი)

2050 65 60 მარკეტინგი (ინგლისურენოვანი)

9764 (ვერ გადალახა ზღვარი) 0 მარკეტინგი (ინგლისურენოვანი)



საიდენტიფიკაციო კოდი ინგლისური ენა სპეციალობა სამაგისტრო პროგრამის 
დასახელება 

5633 65 93 მარკეტინგი (ინგლისურენოვანი)

8853 80 60 მარკეტინგი (ინგლისურენოვანი)

3840 გათავისუფლებულია 
პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობის შესაბამისად 

70 მარკეტინგი (ინგლისურენოვანი)

3284 92 94 მარკეტინგი (ინგლისურენოვანი)

8901 გათავისუფლებულია 
პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობის შესაბამისად 

85 მენეჯმენტი ( ინგლისურენოვანი)

5170 გათავისუფლებულია 
პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობის შესაბამისად 

85 მენეჯმენტი ( ინგლისურენოვანი)

9131 82 86 მენეჯმენტი ( ინგლისურენოვანი)



საიდენტიფიკაციო კოდი ინგლისური ენა სპეციალობა სამაგისტრო პროგრამის 
დასახელება 

0810 გათავისუფლებულია 
პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობის შესაბამისად 

89 მენეჯმენტი ( ინგლისურენოვანი)

9071 71 80 მენეჯმენტი ( ინგლისურენოვანი)

3454 88 75 მენეჯმენტი ( ინგლისურენოვანი)

9876 გათავისუფლებულია 
პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობის შესაბამისად 

92 მენეჯმენტი ( ინგლისურენოვანი)

5599 84 95 ფინანსები ( ინგლისურენოვანი)

1217 66 70 ფინანსები ( ინგლისურენოვანი)

6814 67 70 ფინანსები ( ინგლისურენოვანი)



საიდენტიფიკაციო კოდი ინგლისური ენა სპეციალობა სამაგისტრო პროგრამის 
დასახელება 

7333 გათავისუფლებულია 
პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობის შესაბამისად 

90 ფინანსები ( ინგლისურენოვანი)

8091 82 67 ფინანსები ( ინგლისურენოვანი)

0421 გათავისუფლებულია 
პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობის შესაბამისად 

69 ფინანსები ( ინგლისურენოვანი)

3999 გათავისუფლებულია 
პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობის შესაბამისად 

100 ფინანსები ( ქართულენოვანი)

4549 52  
ვერ გადალახა ზღვარი 

ფინანსები ( ქართულენოვანი)

4156 გათავისუფლებულია 
პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობის შესაბამისად 

80 ფინანსები ( ქართულენოვანი)

1206 63 85 ფინანსები ( ქართულენოვანი)



საიდენტიფიკაციო კოდი ინგლისური ენა სპეციალობა სამაგისტრო პროგრამის 
დასახელება 

1900 B2 80 ფინანსები ( ქართულენოვანი)

4247 83 87 ფინანსები ( ქართულენოვანი)

5797 92 77 ფინანსები ( ქართულენოვანი)

8091 82 94 ფინანსები ( ქართულენოვანი)

5230 გათავისუფლებულია 
პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობის შესაბამისად 

95 ფინანსები ( ქართულენოვანი)

8935 ვერ გადალახა ზღვარი 0 ფინანსები ( ქართულენოვანი)

2971 64 85 ფინანსები ( ქართულენოვანი)



საიდენტიფიკაციო კოდი ინგლისური ენა სპეციალობა სამაგისტრო პროგრამის 
დასახელება 

6240 71 100 ფინანსები ( ქართულენოვანი)

0502 41 ვერ გადალახა ზღვარი ფინანსები ( ქართულენოვანი)

6066 62 88 ფინანსები ( ქართულენოვანი)

5803 35 74 ფინანსები ( ქართულენოვანი)

3429 80 95 ფინანსები ( ქართულენოვანი)

6555 84 84 კომპიუტერული მეცნიერება
 (ინგლისურენოვანი) 

 
5631 B2 73 

კომპიუტერული მეცნიერება
 (ინგლისურენოვანი) 



საიდენტიფიკაციო კოდი ინგლისური ენა სპეციალობა სამაგისტრო პროგრამის 
დასახელება 

8773 86 88 კომპიუტერული მეცნიერება
 (ინგლისურენოვანი) 

8352 75  
ვერ გადალახა ზღვარი 

კომპიუტერული მეცნიერება
 (ინგლისურენოვანი) 

7263 86 74 კომპიუტერული მეცნიერება
 (ინგლისურენოვანი) 

8933 B2 98 შედარებითი კომერციული სამართალი
( ქართულენოვანი) 

7332 90 73 შედარებითი კომერციული სამართალი
( ქართულენოვანი) 

4727 88 73 შედარებითი კომერციული სამართალი
( ქართულენოვანი) 

2799 80 81 შედარებითი კომერციული სამართალი
( ქართულენოვანი) 



 

 

 

 

საიდენტიფიკაციო კოდი ინგლისური ენა სპეციალობა სამაგისტრო პროგრამის 
დასახელება 

9951 92 79 შედარებითი კომერციული სამართალი
( ქართულენოვანი) 

0878 74 73 შედარებითი კომერციული სამართალი
( ქართულენოვანი) 

8544 31 70 შედარებითი კომერციული სამართალი
( ქართულენოვანი) 


