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Savi zRvis saerTaSoriso universitetis 

Sesaxeb 

 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი (IBSU) 1995 წლიდან ეწევა სასწავლო და 

სამეცნიერო საქმიანობას. უნივერსიტეტი არის პირველი ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო 

დაწესებულება საქართველოში, რომელიც სწავლების სამივე საფეხურზე ახორცილებს 

პროგრამებს, როგორც ინგლისურ, ისე ქართულ ენებზე.  

უნივერსიტეტში სწავლის მაღალ დონეს ადგილობრივი და მსოფლიოს სხვადასხვა 

ქვეყნიდან მოწვეული 200-ზე მეტი პროფესორი უზრუნველყოფს. შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი სტუდენტებს უამრავ შესაძლებლობას სთავაზობს. კერძოდ: მრავალფეროვან 

საჯარო ლექციებს, სხვადასხვა დარგის ექსპერტებთან დისკუსიებს, ადგილობრივ თუ 

საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობას, იმიტირებულ სასამართლო პროცესებს, 

ბიბლიოთეკაში 25 000-ზე მეტ წიგნსა და მუდმივად განახლებად ელექტრონულ ლიტერატურაზე 

ხელმისაწვდომობას, 30-ზე მეტი განსხვავებული მიმართულების კლუბებში ჩართვას; სპორტის 

სხვადასხვა სახეობის ჩემპიონატში მონაწილეობას, სპორტდარბაზში, კალათბურთის მოედანზე, 

ღია და დახურულ სტადიონებზე ვარჯიშის შესაძლებლობას, ექსკურსიებს, პიკნიკებს, 

ლაშქრობებსა და სხვა კლასგარეშე აქტივობებს.  

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის 4500-ზე მეტი კურსდამთავრებული  უკვე 

ფლობს უნივერსიტეტის მიერ გაცემულ უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომს. 

IBSU-ს სტუდენტები აქტიურად სარგებლობენ გაცვლითი პროგრამებით. უნივერსიტეტს 24 

ქვეყნის სასწავლო დაწესებულებასთან 70 მემორანდუმი აქვს გაფორმებული. IBSU ჩართულია 

Erasmus+-ისა და DAAD-ის პროექტებში. 

 

მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-13 კმ, 2 

საფოსტო ინდექსი: 0131 

 +995 32 2595006 
 contact@ibsu.edu.ge 

 

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე შესაბამისი პროგრამის განყოფილებაში 

https://ibsu.edu.ge/ge/bachelors/  

mailto:contact@ibsu.edu.ge
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marketingi  

 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:  მარკეტინგი  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მარკეტინგში 

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 ESET კრედიტი 

სწავლების ენა:  ინგლისური  

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 
საბაკალავრო საგანმანათლებო პროგრამაზე სტუდენტის ჩარიცხვა ხდება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით - ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების 

საფუძველზე. 

საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლება აქვს სრული ზოგადი 

განათლების მქონე  პირს,  პროგრამაზე ჩარიცხვის წინაპირობაა ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე 

ინგლისური ენის ჩაბარება 50%+1ზღვარის გადალახვა და  მათემატიკის/ისტორიის  ჩაბარება .    

კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ჩარიცხვა შესაძლებელია 

კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, ერთიანი ეროვნული გამოცდების 

ჩაბარების გარეშე. 

 

პროგრამის მოსალოდნელი სწავლის შედეგები 
პროგრამის კურსდამთავრებული ფლობს შემდეგ დარგობრივ და ზოგად ტრანსფერულ 

უნარებს:   

ცოდნა და გაცნობიერება 

კურსდამთავრებულს აქვს ბიზნესის და მარკეტინგის  სფეროს ფართო ცოდნა, რომელიც 

მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას და შეუძლია ბიზნესის სფეროს 

კომპლექსური საკითხების გაცნობიერება მარკეტინგის მიმართულებით. 

კურსდამთავრებულმა იცის: 

1. ბიზნესისა და მარკეტინგული გარემოს ანალიზი და ამისათვის იგი ფლობს ბიზნეს 

სამართლის, მაკროეკონომიკისა და მიკროეკონომიკის საფუძვლებს, ასევე თანამედროვე 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების, მათემატიკური, რაოდენობრივი და სტატისტიკური 

მეთოდების, მარკეტინგული (ბაზრის) კვლევის საფუძვლების ნაკრებს, აქვს სფეროს ფართო 

ცოდნა და შეუძლია ამ თემების კრიტიკული გააზრება;  

2. მარკეტინგის დაგეგმვის კანონები, ფორმები, ცნობილი კომპანიების მიერ 

განხორციელებული წარმატებული და წარუმატებელი მარკეტინგული დაგეგმვისა და 

განვითარების შესახებ პრაქტიკა და მასთან დაკავშირებული კვლევითი ინფორმაცია; 

3. მარკეტინგის მენეჯმენტის მექანიზმები, ბაზრის კვლევის საფუძვლები, ბრენდის 

განვითარების, მომხმარებლის შესწავლის, მომხმარებელთან სწორი კომუნიკაციის ფორმები, 

მომსახურეობის მარკეტინგი საერთაშორისო ბაზარზე საბაზრო ქმედებების განვითარების, 

პირდაპირი მარკეტინგის კომპლექსური კომპლექსური საკითხები;    
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ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

კურსდამთავრებულს შეუძლია  ბიზნესისა და მარკეტინგის სფეროსათვის დამახასიათებელი 

და ასევე ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენება კომპანიის პრობლემების 

გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ 

განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად;  

მათ შორის:  

4. კომპანიის მარკეტინგული სტრატეგიის შედგენა, მარკეტინგული კვლევების 

განხორციელება და მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, მომხმარებლის ქცევის 

გაანალიზება, მომხმარებელთან და სოციუმთან წინასწარი საინფორმაციო ბაზების 

შექმნისა და საკვლევი საქმიანობის საფუძველზე, პირდაპირი მარკეტინგული 

ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება; 

5. ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების თვითოეული შტოს დაგეგმვა, 

მარკეტინგული მესიჯის/გზავნილის, კონთენთის შექმნა, სარეკლამო სცენარის შექმნა და 

ამ პროცესის სწორი მარკეტინგული განვითარება/კონტროლი; მომხმარებელთან და 

სოციუმთან სწორი მარკეტინგული კომუნიკაციის განხორციელება; 

 

დასკვნის უნარი 

კურსდამთავრებულს აქვს:  

6. სტატისტიკური ბიზნეს და მარკეტინგული ინფორმაციის, თეორიებისა და ჰიპოთეზების 

ანალიზის, მათი დამოუკიდებლად შესწავლისა და განზოგადების, მომგებიანობისა 

შეფასების, პრობლემების აღმოჩენისა და მათი განზოგადოების,  მოპოვებული ინფორმაციის 

სწორი შეფასებისა და მასზე არგუმენტირებული დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი. 
 

კომუნიკაციის უნარი 

კურსდამთავრებულს აქვს: 

7. მარკეტინგის საინფორმაციო სისტემებზე დაყრდნობით, ინტეგრირებული მარკეტინგული 

კომუნიკაციების არხების, ელქტრონული ბაზების შემოქმედებითი გააზრებით, ბიზნეს 

კომუნიკაციის  განხორციელების უნარი; 
 

სწავლის უნარი 

კურსდამთავრებულს აქვს: 

8. ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროში მარკეტინგის განხრით საკუთარი ცოდნის 

თანმიმდევრულად  და სხვადასხვა კუთხით შეფასებისა და შემდგომი სწავლის 

საჭიროებების განსაზღვრის უნარი. 
 

 

ღირებულებები: 

კურსდამთავრებულს აქვს  

9. ეთიკის ნორმების, ინტელექტუალური საკუთრების, აკადემიური პატიოსნების, 
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საზოგადოებისა და მომხმარებლის მიმართ პასუხისმგებლობის, პიროვნების ეკონომიკური 

თავისუფლებების, ეროვნული და სამოქალაქო ღირებულებების ფორმირების პროცესში 

მონაწილეობა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა. 

 

სწავლა-სწავლების მეთოდები (სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები): პროგრამით 

გათვალისწიბეული სასწავლო კომპონენტების განხორციელება ხდება სწავლა/სწავლების 

შემდეგი მეთოდების გამოყენებით: 

 ლექცია - ძირითადი თეორიული მასალის, ცნებების და სხვ. განხილვა სტუდენტთა 

აქტიური ჩართულობით. იგი ძირითადად ორიენტირებულია შესასწავლი მასალის 

მეცნიერული თეორიებისა და მიდგომების საფუძვლიან შესწავლაზე. აქ აქტიურად ხდება 

საკითხების სიღრმისეული გაშუქება, რა დროსაც გონებრივი იერიშის და სხვადასხვა 

ინტერაქტიული მეთოდების გამოყენებით ხდება სტუდენტთა აქტიური ჩართვა 

დისკუსიებში, თემების ნათლად წარმოსახვასა და გარკვევაში.  

 სამუშაო ჯგუფში მუშაობა - ჯგუფური მუშაობა ავითარებს თანამშრომლობის პირობებში 

კონკრეტული ამოცანების დაგეგმვისა და რეალიზების ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს. სამუშაო 

ჯგუფში მუშაობის დროს ხდება ქეისების, ქვიზების, სავარჯიშოების, მაგალითების 

განხილვა, რითაც სტუდენტები  იძენენ პრობლემის ჯგუფურად გადაწყვეტის უნარ-

ჩვევებს, რაც თავის მხრივ უზრუნველყოფს გუნდში მუშაობის უნარების ჩამოყალიბება-

განვითარებას, სხვათა აზრის გათვალისწინება/გაზიარებას და კორექტული კომუნიკაციის 

კომპეტენციების დაუფლებას. 

 პრაქტიკული/ლაბორატორიული მუშაობა - პრაქტიკულ/ლაბორატორიულ მეცადინეობებზე 

საკითხების სიღრმისეული წვდომის მიზნით ხდება ყურადღების კონცენტრირება 

საკითხების შესაბამისი მაგალითების, შემთხვევის ანალიზის (ქეისების) თუ 

ვიდეომასალების განხილვაზე, სავარჯიშოების შეთავაზებაზე, მათი გადაწყვეტის, 

ამოხსნის გზების ძიებაზე, რაც უზრუნველყოფს სტუდენტთა მიერ შეძენილი ცოდნის 

პრაქტიკაში გამოყენების უნარ-ჩვევების განმტკიცებას და შემოქმედებითი და 

ანალიტიკური აზროვნების განვითარებას. 

 სემინარი - სემინარის  დანიშნულებაა სტუდენტებს მიეცეთ ლექციაზე მოსმენილი 

საკითხების და თემების დეტალიზაციის, უკეთ გარკვევისა და გაანალიზების რეალური 

შესაძლებლობა. სემინარი ცოდნის გადაცემის საშუალებაა, რომლის დროსაც იმართება 

დისკუსია, კეთდება დასკვნები და ამ პროცესის მიზანმიმართულად წარმართვას 

კოორდინაციას უწევს ლექტორი. სემინარული მუშაობა ტარდება საჭიროებისამებრ, 

სალექციო მასალის გადაცემის კვალდაკვალ. 

 დამოუკიდებელი მუშაობა - სტუდენტის დამოუკიდებელი მუშაობით შესაძლებელია 

ლექციაზე შეძენილი ცოდნის გამყარება და გაღრმავება. დამოუკიდებელი მუშაობა 

გულისხმობს სახელმძღვანეოებისა თუ სხვა საინფორმაციო წყაროების გამოყენებით 

მასალის მოძიებას, წაკითხვას, გააზრებასა და შესწავლას, ასევე ლექციის მსვლელობისას 

მიღებული საშინაო დავალებების შესრულებას. ყოველივე აღნიშნული ხელს უწყობს 

საკითხებისადმი ინტერესის გაღვივებას, საკითხების დამოუკიდებლად შესწავლის 

სურვილს, რაც დამოუკიდებელი აზროვნების, ანალიზისა და დასკვნების გაკეთების 

სტიმულირების საშუალებაა. 
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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. სასწავლო 

კურსის/კომპონენტის მაქსიმალური შეფასება 100 ქულის ტოლია. შეფასება ითვალისწინებს 

შუალედურ და დასკვნით შეფასებას, რომელთა ჯამი შეადგენს 100 ქულას. 

 

შეფასების სისტემა უშვებს: 

ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

(A) ფრიადი – 91 - 100 ქულა; 

(B) ძალიან კარგი –  81 - 90 ქულა; 

(C) კარგი –  71 - 80 ქულა; 

(D) დამაკმაყოფილებელი – 61 - 70 ქულა; 

(E) საკმარისი – 51 - 60 ქულა. 

 ორი სახის უარყოფით შეფასებას 

(FX) ვერ ჩააბარა – 41 - 50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა 

სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ 

გასვლის უფლება; 

(F) ჩაიჭრა – 40 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის 

საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

შუალედური და დასკვნითი შეფასებებისთვის განსაზღვრულია მინიმალური კომპეტენციის 

ზღვარი. დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის ხვედრითი წილი არ 

აღემატება დასკვნითი შეფასების 60%-ს.  

შუალედური და დასკვნითი შეფასებების ქულობრივი განაწილება, მათი მინიმალური 

კომპეტენციის ზღვარი და შეფასების რუბრიკები გაწერილია შესაბამისი კომპონენტის 

სილაბუსში.  

კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ სილაბუსით დადგენილი 

სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, ქვემოთ მოყვანილი აუცილებელი მოთხოვნების 

გათვალისწინებით: 

ა) შუალედური და დასკვნითი შეფასებების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის გადალახვის 

შემთხვევაში; 

ბ) საბოლოო შეფასების მაქსიმალური 100 ქულიდან მინიმუმ 51 ქულის მოგროვების 

შემთხვევაში. 

დამატებით გამოცდაზე სტუდენტი დაიშვება იმ შემთხვევაში, თუ მან საბოლოო შეფასების 

მაქსიმალური 100 ქულიდან მოაგროვა 41 - 50 ქულა ან მინიმუმ 51 ქულა, მაგრამ ვერ გადალახა 

დასკვნითი შესაფებისთვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. 

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. 
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დასაქმების სფერო 
მარკეტინგის საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში შეძენილი ცოდნისა და უნარების 

დახმარებით, კურსდამთავრებულის დასაქმების სფერო  საკმაოდ ფართოა, ამიტომ  მას 

საშუალება ექნება, დასაქმდეს ეკონომიკის სხვადასხვა დარგისა და ბიზნესის ნებისმიერი 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის სახელმწიფო, კერძო და არაკომერციულ 

ორგანიზაციებში, რომლებსაც სჭირდებათ პროფესიონალები მარკეტინგული საქმიანობის 

სფეროში. კურსდამთავრებულს შეუძლია სწავლა გააგრძელოს მაგისტრატურაში როგორც 

ბიზნესის ადმინისტრირების, ისე სხვა პროფილით, შესაბამისი წინაპირობებისა და არსებული 

კანონმდებლობის მოთხოვნების გათვალისწინებით. 
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menejmenti  

 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:  მენეჯმენტში 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტში  

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 ESET კრედიტი 

სწავლების ენა: ინგლისური 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 
საბაკალავრო საგანმანათლებო პროგრამაზე სტუდენტის ჩარიცხვა ხდება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით - ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების 

საფუძველზე. ერთ-ერთი ჩასაბარებელი სავალდებულო საგნებია: მათემატიკა ან ისტორია. 

აბიტურიენტმა უცხო ენის გამოცდაზე უნდა ჩააბაროს ინგლისური ენა (მინიმალური 

კომპეტენციის ზღვარი (50%+1).  

საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლება აქვს სრული ზოგადი 

განათლების მქონე პირს. 

კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ჩარიცხვა შესაძლებელია 

კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, ერთიანი ეროვნული გამოცდების 

ჩაბარების გარეშე. 

პროგრამის მოსალოდნელი სწავლის შედეგები: 
ცოდნა და გაცნობიერება 

1. კურსდამთავრებულს აქვს ბიზნესის სფეროსთან დაკავშირებული ფართო ცოდნა, 

რომელიც მოიცავს ბიზნესის სხვადასხვა ფუნქციონალურ სფეროებში ძირითადი 

თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას და მათი ურთიერთკავშირის 

გაცნობიერებას; განსაზღვრავს საბაზრო ეკონომიკის ძირითადი პრინციპებს და აღწერს 

ეკონომიკის ძირითად ინსტრუმენტებს; აცნობიერებს ბიზნესის მიკრო და მაკრო გარემოში 

მიმდინარე პროცესებს და ხსნის მათ მნიშვნელობას; ფლობს საოფისე პროგრამებს და 

კრიტიკულად იაზრებს მათ მნიშვნელობას ბიზნეს პროცესებში;   იცის აკადემიური წერის 

ძირითადი პრინციპები და ბიზნესის პროცესების კვლევის წარმართვისთვის საჭირო 

თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები, მათემატიკური, რაოდენობრივი და 

სტატისტიკური მეთოდები; იცის ბიზნესის სამართლებრივი გარემო და მისი ძირითადი 

რეგულაციები. 

2. აღწერს და ერთმანეთისგან განასხვავებს მენეჯმენტის სფეროსთან დაკავშირებულ 

ძირითად თეორიებს და პრინციპებს; განსაზღვრავს მართვის დონეებს; ერთმანეთისგან 

განასხვავებს და ხსნის მენეჯმენტის ზოგად ფუნქციებს და ინსტრუმენტებს, ახდენს 

ორგანიზაციული სტრუქტურების კლასიფიკაციას და განმარტავს სტრუქტურის 

ფორმირების პროცესს;  გაცნობიერებული აქვს და კრიტიკულად იაზრებს სხვადასხვა 

რგოლის მენეჯერების როლს ორგანიზაციაში მიმდინარე პროცესებში და ორგანიზაციის 

წინაშე არსებული ამოცანებისა და გამოწვევების გადასაჭრელად; აღწერს კომუნიკაციის 

პროცესს და ბარიერებს, აცნობიერებს შიდა და გარე კომუნიკაციის როლს ეფექტური 
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მართვისთვის; აღწერს და ერთმანეთისგან განასხვავებს ზეპირი და წერილობითი ბიზნეს 

კომუნიკაციის ფორმებს და იაზრებს მათი გაუმჯობესების გზებს; აღწერს და ხსნის 

ადამიანური რესურსების მართვისა და ორგანიზაციული ქცევის ძირითადი თეორიებს და 

მიდგომებს; აცნობიერებს და კრიტიკულად იაზრებს ბიზნეს ეთიკისა და კორპორატიული 

სოციალური პასუხიმგებლობის ძირითად პრინციპებს; გაცნობიერებული აქვს და ხსნის 

ორგანიზაციული ცლილებებისა და განვითარების პროცესი და მეთოდოლოგიური 

პრინციპები. 

3. კურსდამთავრებული აღწერს და იაზრებს მენეჯერული გადაწყვეტილების პროცესს და 

მის თავისებურებებს, ერთმანეთისგან განასხვავებს ინდივიდუალური და ჯგუფური 

გადაწყვეტილების მიღების სხვადსხვა მოდელებს; ხსნის მენეჯერული ფინანსების 

ძირითად პრინციპებს; აღწერს მენეჯმენტის საინფორმაციო სისტემებს და 

გაცნობიერებული აქვს მათი მნიშვნელობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 

ოპერატიულ, ფუნქციონალურ და სტრატეგიულ დონეებზე;  აცნობიერებს და ხსნის 

სტრატეგიული მენეჯმენტის როლს კომპანიის წარმატებაში, აღწერს და ერთმანეთისგან 

განასხვავებს სხვადასხვა სტრატეგიების ძირითად პრინციპებს და სახეებს, 

ერთმანეთისგან განასხვავებს ორგანიზაციის შიდა და გარე გარემოს, ამოიცნობს იმ 

ძალებს, რაც გავლენას ახდენს სტრატეგიული მართვისა და სტრატეგიული 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე და განსაზღვრავს იმ მეთოდებს  რაც გამოიყენება 

შიდა და გარე გარემოს ანალიზში; იცის პროექტის განხორციელების ციკლი, 

მოკლევადიანი და გრძელვადიანი პროექტების ტიპები და ფლობს მათ მართვასთან 

დაკავშირებულ თეორიული და პრაქტიკული ასპექტების ცოდნას. 

4. კურსდამთავრებული აღწერს ბიზნესის სფეროში მატერიალური, ინფორმაციული და 

ფინანსური ნაკადების ეფექტიანად მართვის ძირითად პრინციპებს და მოდელებს; 

განმარტავს და ხსნის წარმოების და ოპერაციების მართვისა და დაგეგმარების საბაზისო 

ფუნქციების და პრინციპების,  წარმოების და ოპერაციების მართვაში გამოყენებულ 

სხვადასხვა მოდელებს და სტატისტიკურს მეთოდებს; განსაზღვრავს საერთაშორისო 

ბიზნესის მართვის ძირითადი პრინციპებს, სტრატეგიებს და ახდენს საერთაშორისო 

ბიზნეს გარემოს კომპონენტების კლასიფიკაციას; აღწერს და ხსნის მცირე და საშუალო 

ბიზნესის მართვისა და სამეწარმეო საქმიანობისთვის აუცილებელ  თეორიულ და 

პრაქტიკულ ასპექტებს და  თავისებურებებს. 

უნარები 

5. კურსდამთავრებულს შეუძლია: ბიზნესზე მოქმედი მიკრო და მაკრო ეკონომიკური 

ფაქტორების იდენტიფიცირება, აღწერა, შეფასება და ანალიზი;  ბიზნესის სახეებისა და 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების კლასიფიკაცია და აღწერა; ბიზნეს-გეგმის 

შედგენა-დამუშავება; ბიზნესის სფეროში მოქმედი სამართლებრივი ნორმების განმარტება 

და ბიზნესის ინტერესებიდან გამომდინარე ყველაზე ოპტიმალური სამართლებრივი 

ურთიერთობის ფორმის იდენტიფიცირება; საოფისე პროგრამების გამოყენება და 

მონაცემთა ანალიზი.   

6. კურსდამთავრებულს შეუძლია: ბიზნესის ძირითად ფუნქციონალურ სფეროებში 

საბაზისო ცოდნის დემონსტრირება და დისკუსიაში მონაწილეობის მიღება; ბიზნესის 

ფინანსური მაჩვენებლების დახასიათება და ფინანსურ დაგეგმვაში მონაწილეობის მიღება; 

ბუღალტრული აღრიცხვის ელემენტების  შეფასება და ფინანსური დოკუმენტაციის 
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მომზადება; ეკონომიკასა და ბიზნესში მიმდინარე მოვლენების მათემატიკური და 

რაოდენობრივი მახასიათებლებით ახსნა; ბიზნესის სფეროში არსებული სამეცნიერო 

ნაშრომების, თეორიებისა და ჰიპოთეზების ანალიზი და არგუმენტირებული დასკვნის 

ჩამოყალიბება, სტატისტიკური ინფორმაციისა და მონაცემების შეგროვება, 

დამოუკიდებლად შესწავლა და განზოგადება; ეთიკის ნორმების დაცვით ბიზნესის 

კვლევისათვის საჭირო  მონაცემების შეგროვება, დამუშავება, ანალიზი რაოდენობრივი, 

თვისებრივი  და შერეული მეთოდების გამოყენება; შეუძლია კვლევის შედეგების 

განზოგადება, შეფასება და პრეზენტაცია.  

7. კურსდამთავრებულს შეუძლია: რაციონალური აზროვნების გზით რესურსების 

ოპტიმალური განაწილება და ორგანიზაციული მიზნის მისაღწევად საქმიანობის 

დაგეგმვა, ორგანიზება, დასახული მიმართულებით გაძღოლა/მოტივაცია და კონტროლი; 

დავალებათა სწორი გადანაწილება და დელეგირება;  ორგანიზაციის უმაღლესი რგოლის 

მენეჯმენტთან ერთად სტრატეგიულ დაგეგმვაში მონაწილეობა,  სამოქმედო გეგმის 

შემუშავება, ორგანიზაციის ხედვისა და მისიის  გათვალისწინებით ეფექტური 

ორგანიზაციული სტრუქტურის ჩამოყალიბებაში მონაწილეობის მიღება; სტრატეგიული 

მართვის პროცესში მონაწილეობას კომპანიისთვის წარმატებული სტრატეგიის 

შემუშავებაში; სხვადასხვა მეთოდების გამოყენებით ახდენს ორგანიზაციის შიდა და გარე 

გარემოს სკანირებას და ინდუსტრიის ანალზს; კომპეტენციის ფარგლებში ეთიკურ 

გადაწყვეტილებათა მიღება, განხორციელება და პასუხისმგებლობის აღება. 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სხვადასხვა მოდელების, ფინანსური მენეჯმენტის 

ცოდნისა და მენეჯმენტის საინფორმაციო სისტემების გამოყენება; ეთიკური სტანდარების 

გამოყენება ბიზნესის მართვის დროს; საერთაშორისო ბიზნეს გარემოს ანალიზი და 

სამოქმედოდ სწორი სტრატეგიების შერჩევა; მოკლევადიანი და გრძელვადიანი 

პროექტების დაგეგმვა და განხორციელება. 

8. კურსდამთავრებულს შეუძლია: ორგანიზაციული ცვლილებების ინიცირებასა და 

მართვაში მონაწილეობის მიღება, წარმოებისა და ოპერაციების სხვადასხვა მეთოდებისა 

და სტრატეგიების ანალიზი და შეფასება; ლოჯისტიკის მართვისთვის აუცილებელი 

ინფორმაციის, ლოჯისტიკური საშუალებებისა და ლოჯისტიკური არჩევანის 

მოსალოდნელი შედეგების ანალიზი; სამეწარმეო საქმიანობაზე მოქმედი ცვალებადი 

გარემო ფაქტორების იდენტიფიცირება და მასში მიმდინარე ცვლილებების ანალიზი; 

მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მიმართულებების შეფასება და საწარმოს 

მიზნებიდან გამომდინარე ბიზნეს გეგმის გაწერა; ბიზნეს მოდელების აგება და სამეწარმეო 

საქმიანობის განხორციელება; ადამიანური რესურსების მართვის კონცეფციების 

ინტეგრირება რეალურ სამუშაო გარემოში; თანამშრომელთა ქცევის პროგნოზირება და 

ანალიზი ინდივიდუალურ, გუნდურ და სტრუქტურლ დონეებზე; მოლაპარაკებების 

წარმართვა, კოოპერირება და თანამშრომლობა,  დარწმუნება და შთაგონება, სხვების და 

თვით-მოტივაცია, სტრესული და კომფლიქტური სიტუაციების მართვა; შეუძლია ზეპირი 

და წერილობითი, შიდა და გარე  კომუნიკაცია ინგლისურ ენაზე. 

 

პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა 

1. კურსდამთავრებულს შეუძლია ბიზნესისა და მენეჯმენტის სფეროში საკუთარი 

ცოდნის თანმიმდევრულად  და სხვადასხვა კუთხით შეფასება, შემდგომი სწავლის 
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საჭიროებების დადგენა და დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხით განხორციელება; 

კომპლექსურ, არაპროგნოზირებად სასწავლო ან/და სამუშაო გარემოში განვითარებაზე 

ორიენტირებული  საქმიანობის ეთიკის პრინციპების/აკადემიური პატიოსნების 

დაცვით წარმართვა და განხორციელება. 

 

სწავლა-სწავლების მეთოდები (სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები) 
პროგრამით გათვალისწიბეული სასწავლო კომპონენტების განხორციელება ხდება 

სწავლა/სწავლების შემდეგი მეთოდების გამოყენებით: 

 ლექცია - ძირითადი თეორიული მასალის, ცნებების და სხვ. განხილვა სტუდენტთა 

აქტიური ჩართულობით. იგი ძირითადად ორიენტირებულია შესასწავლი მასალის 

მეცნიერული თეორიებისა და მიდგომების საფუძვლიან შესწავლაზე. აქ აქტიურად ხდება 

საკითხების სიღრმისეული გაშუქება, რა დროსაც გონებრივი იერიშის და სხვადასხვა 

ინტერაქტიული მეთოდების გამოყენებით ხდება სტუდენტთა აქტიური ჩართვა 

დისკუსიებში, თემების ნათლად წარმოსახვასა და გარკვევაში.  

 სამუშაო ჯგუფში მუშაობა - ჯგუფური მუშაობა ავითარებს თანამშრომლობის პირობებში 

კონკრეტული ამოცანების დაგეგმვისა და რეალიზების ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს. სამუშაო 

ჯგუფში მუშაობის დროს ხდება ქეისების, ქვიზების, სავარჯიშოების, მაგალითების 

განხილვა, რითაც სტუდენტები  იძენენ პრობლემის ჯგუფურად გადაწყვეტის უნარ-

ჩვევებს, რაც თავის მხრივ უზრუნველყოფს გუნდში მუშაობის უნარების ჩამოყალიბება-

განვითარებას, სხვათა აზრის გათვალისწინება/გაზიარებას და კორექტული კომუნიკაციის 

კომპეტენციების დაუფლებას. 

 პრაქტიკული/ლაბორატორიული მუშაობა - პრაქტიკულ/ლაბორატორიულ 

მეცადინეობებზე საკითხების სიღრმისეული წვდომის მიზნით ხდება ყურადღების 

კონცენტრირება საკითხების შესაბამისი მაგალითების, შემთხვევის ანალიზის (ქეისების) 

თუ ვიდეომასალების განხილვაზე, სავარჯიშოების შეთავაზებაზე, მათი გადაწყვეტის, 

ამოხსნის გზების ძიებაზე, რაც უზრუნველყოფს სტუდენტთა მიერ შეძენილი ცოდნის 

პრაქტიკაში გამოყენების უნარ-ჩვევების განმტკიცებას და შემოქმედებითი და 

ანალიტიკური აზროვნების განვითარებას. 

 სემინარი - სემინარის  დანიშნულებაა სტუდენტებს მიეცეთ ლექციაზე მოსმენილი 

საკითხების და თემების დეტალიზაციის, უკეთ გარკვევისა და გაანალიზების რეალური 

შესაძლებლობა. სემინარი ცოდნის გადაცემის საშუალებაა, რომლის დროსაც იმართება 

დისკუსია, კეთდება დასკვნები და ამ პროცესის მიზანმიმართულად წარმართვას 

კოორდინაციას უწევს ლექტორი. სემინარული მუშაობა ტარდება საჭიროებისამებრ, 

სალექციო მასალის გადაცემის კვალდაკვალ. 

 დამოუკიდებელი მუშაობა - სტუდენტის დამოუკიდებელი მუშაობით შესაძლებელია 

ლექციაზე შეძენილი ცოდნის გამყარება და გაღრმავება. დამოუკიდებელი მუშაობა 

გულისხმობს სახელმძღვანეოებისა თუ სხვა საინფორმაციო წყაროების გამოყენებით 

მასალის მოძიებას, წაკითხვას, გააზრებასა და შესწავლას, ასევე ლექციის მსვლელობისას 

მიღებული საშინაო დავალებების შესრულებას. ყოველივე აღნიშნული ხელს უწყობს 

საკითხებისადმი ინტერესის გაღვივებას, საკითხების დამოუკიდებლად შესწავლის 

სურვილს, რაც დამოუკიდებელი აზროვნების, ანალიზისა და დასკვნების გაკეთების 

სტიმულირების საშუალებაა. 
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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. სასწავლო 

კურსის/კომპონენტის მაქსიმალური შეფასება 100 ქულის ტოლია. შეფასება ითვალისწინებს 

შუალედურ და დასკვნით შეფასებას, რომელთა ჯამი შეადგენს 100 ქულას. 

 

შეფასების სისტემა უშვებს: 

ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

(A) ფრიადი – 91 - 100 ქულა; 

(B) ძალიან კარგი –  81 - 90 ქულა; 

(C) კარგი –  71 - 80 ქულა; 

(D) დამაკმაყოფილებელი – 61 - 70 ქულა; 

(E) საკმარისი – 51 - 60 ქულა. 

 ორი სახის უარყოფით შეფასებას 

(FX) ვერ ჩააბარა – 41 - 50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა 

სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ 

გასვლის უფლება; 

(F) ჩაიჭრა – 40 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის 

საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

შუალედური და დასკვნითი შეფასებების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი არის შესაბამისი 

შეფასების არანაკლებ 30%.  

შუალედური და დასკვნითი შეფასებების ქულობრივი განაწილება, მათი მინიმალური 

კომპეტენციის ზღვარი და შეფასების რუბრიკები გაწერილია შესაბამისი კომპონენტის 

სილაბუსში.  

კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ სილაბუსით დადგენილი 

სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, ქვემოთ მოყვანილი აუცილებელი მოთხოვნების 

გათვალისწინებით: 

ა) შუალედური და დასკვნითი შეფასებების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის 

გადალახვის შემთხვევაში; 

ბ) საბოლოო შეფასების მაქსიმალური 100 ქულიდან მინიმუმ 51 ქულის მოგროვების 

შემთხვევაში. 

დამატებით გამოცდაზე სტუდენტი დაიშვება იმ შემთხვევაში, თუ მან საბოლოო შეფასების 

მაქსიმალური 100 ქულიდან მოაგროვა 41 - 50 ქულა ან მინიმუმ 51 ქულა, მაგრამ ვერ გადალახა 

დასკვნითი შესაფებისთვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. 

შუალედური და დასკვნითი შეფასებების კომპონენტების ფორმატი და შეფასების 

კრიტერიუმები განისაზღვრება თითოეული სასწავლო კურსის/საბაკალავრო 

ნაშრომის/პრაქტიკის სილაბუსის მიხედვით, მათი სპეციფიკის გათვალისწინებით და ზემოთ 

მოყვანილი კრიტერიუმების დაცვით. 
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დასაქმების სფერო  
მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში შეძენილი ცოდნისა და უნარების 

დახმარებით, კურსდამთავრებულს შეუძლია  დასაქმდეს სახელმწიფო და კერძო სექტორში, 

სხვადასხვა პროფილის ორგანიზაციებში (საწარმოო და ბიზნეს სტრუქტურები), სადაც ის 

პრაქტიკულად განახორციელებს მენეჯერის ძირითად პროფესიულ ფუნქციებს როგორც 

დამოუკიდებლად, ასევე ჯგუფში მუშაობის დროს. კურსდამთავრებულს შეუძლია სწავლა 

გააგრძელოს არა მხოლოდ ბიზნესის და მენეჯმენტის მიმართულებით, არამედ სხვა 

პროფილითაც, შესაბამის სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებისა და 

კანონმდებლობის მოთხოვნების  გათვალისწინებით.     
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sabuRaltro aRricxva da auditi 
 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი საბუღალტრო 

აღრიცხვაში 

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 ESET კრედიტი 

სწავლების ენა: ინგლისური 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: საბაკალავრო საგანმანათლებო პროგრამაზე სტუდენტის 

ჩარიცხვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით - ერთიანი ეროვნული 

გამოცდების შედეგების საფუძველზე. ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე სავალდებულოა 

ინგლისური ენის ჩაბარება და 50%+1 ზღვარის გადალახვა. ასევე ერთ-ერთი ჩასაბარებელი 

სავალდებულო საგანია: მათემატიკა. 

საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლება აქვს სრული ზოგადი 

განათლების მქონე პირს. 

კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ჩარიცხვა შესაძლებელია 

კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, ერთიანი ეროვნული გამოცდების 

ჩაბარების გარეშე. პროგრამაზე დაშვების პირობები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის იხილეთ 

ბმულზე – https://iro.ibsu.edu.ge/en/home  

 

პროგრამის მოსალოდნელი სწავლის შედეგები  

ცოდნა და გაცნობიერება 

1. კურსდამთავრებულს აქვს ბიზნესის სფეროს ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს თეორიებისა 

და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას. შეუძლია ბიზნესის სფეროს კომპლექსური საკითხების, 

ზოგადი მენეჯმენტის, მარკეტინგის, ფინანსების, ბუღალტერიის ძირითადი პრინციპები  და 

მათი ურთიერთკავშირების გაცნობიერება; 

2. კურსდამთავრებულმა იცის: ბიზნეს-გარემოში მიმდინარე პროცესების შინაარსი, საბაზრო 

ეკონომიკის ინფრასტრუქტურა; ბიზნესის კვლევისა და წარმართვისათვის თანამედროვე 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების, მათემატიკური, რაოდენობრივი და სტატისტიკური 

მეთოდების გამოყენების მნიშვნელობა და პრინციპები; ორგანიზაციასა და საზოგადოებაში 

სამართლებრივი, ეთიკური და კულტურათაშორისი პასუხისმგებლობის პრინციპები; 

3. ფინანსური და მენეჯერული აღრიცხვის საფუძვლები და წარმოების თანამედროვე 

მეთოდები; საბუღალტრო საინფორმაციო სისტემები;  

https://iro.ibsu.edu.ge/en/home
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4. ფინანსური ანგარიშგების, როგორც რეგულირებისა და პროგნოზის მნიშვნელოვანი 

საშუალების არსი და საერთაშორისო სტანდარტები; საგადასახადო საქმის საფუძვლები, 

საგადასახადო დაგეგმვა და გადასახადების ადმინისტრირება; 

5. ფინანსური აუდიტისა და კონტროლის საფუძვლები და მეთოდები, ანალიზისა და აუდიტის 

ჩატარების ტექნიკა. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

6. კურსდამთავრებულს შეუძლია: ქვეყნის სოციალურ–ეკონომიკური მდგომარეობის, ბიზნესის 

გარემოს ობიექტური რეალობის ახსნა, ბიზნეს-ფირმაზე, კომპანიაზე მოქმედი ეკონომიკური 

ფაქტორების იდენტიფიცირება, ბაზრის მდგომარეობის ანალიზი, ფინანსური დოკუმენტაციის 

მომზადება, ორგანიზაციის ფინანსების დაგეგმვა, ანალიზი და მართვა; ადგილობრივ და 

საერთაშორისო ფინანსურ, აუდიტორულ ინსტიტუტებთან საკუთარი კომპეტენციის 

ფარგლებში ურთიერთობა; 
 

დასკვნის უნარი 

7. კურსდამთავრებულს აქვს რაციონალური აზროვნების გზით ეკონომიკური 

გადაწყვეტილებების მიღებისა და რესურსების ეფექტიანად მართვის, რთული და 

გაუთვალისწინებელი პრობლემების გადაჭრის პრაქტიკული უნარი; ბიზნესის სფეროში 

არსებული სამეცნიერო ნაშრომების, თეორიებისა და ჰიპოთეზების ანალიზის და 

არგუმენტირებული დასკვნის ჩამოყალიბების, სტატისტიკური ინფორმაციისა და მონაცემების 

შეგროვების, დამოუკიდებლად შესწავლისა და განზოგადების, მომგებიანობის შეფასების 

უნარი; 

 
კომუნიკაციის უნარი 

8. კურსდამთავრებულს შეუძლია ბიზნესთან დაკავშირებული იდეების, პრობლემებისა და 

მათი გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიების 

გამოყენებით სპეციალისტებთან და არასპეციალისტებთან ურთიერთობა. 

 
სწავლის უნარი, ღირებულებები 

9. კურსდამთავრებულს შეუძლია ბიზნესისა და საბუღალტრო აღრიცხვისა და აუდიტის 

სფეროში საკუთარი ცოდნის თანმიმდევრულად  და სხვადასხვა კუთხით შეფასება, შემდგომი 

სწავლის საჭიროებების დადგენა და დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხით განხორციელება; 

კომპლექსურ, არაპროგნოზირებად სასწავლო ან/და სამუშაო გარემოში განვითარებაზე 

ორიენტირებული  საქმიანობის ეთიკის პრინციპების/აკადემიური პატიოსნების დაცვით 

წარმართვა და განხორციელება. 

 

სწავლა-სწავლების მეთოდები (სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები)  
პროგრამით გათვალისწიბეული სასწავლო კომპონენტების განხორციელება ხდება 

სწავლა/სწავლების შემდეგი მეთოდების გამოყენებით: 

1. ლექცია - ძირითადი თეორიული მასალის, ცნებების და სხვ. განხილვა სტუდენტთა 

აქტიური ჩართულობით. იგი ძირითადად ორიენტირებულია შესასწავლი მასალის 
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მეცნიერული თეორიებისა და მიდგომების საფუძვლიან შესწავლაზე. აქ აქტიურად ხდება 

საკითხების სიღრმისეული გაშუქება, რა დროსაც გონებრივი იერიშის და სხვადასხვა 

ინტერაქტიული მეთოდების გამოყენებით ხდება სტუდენტთა აქტიური ჩართვა 

დისკუსიებში, თემების ნათლად წარმოსახვასა და გარკვევაში.  

2. სამუშაო ჯგუფში მუშაობა - ჯგუფური მუშაობა ავითარებს თანამშრომლობის პირობებში 

კონკრეტული ამოცანების დაგეგმვისა და რეალიზების ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს. სამუშაო 

ჯგუფში მუშაობის დროს ხდება ქეისების, ქვიზების, სავარჯიშოების, მაგალითების 

განხილვა, რითაც სტუდენტები  იძენენ პრობლემის ჯგუფურად გადაწყვეტის უნარ-

ჩვევებს, რაც თავის მხრივ უზრუნველყოფს გუნდში მუშაობის უნარების ჩამოყალიბება-

განვითარებას, სხვათა აზრის გათვალისწინება/გაზიარებას და კორექტული კომუნიკაციის 

კომპეტენციების დაუფლებას. 

3. პრაქტიკული/ლაბორატორიული მუშაობა - პრაქტიკულ/ლაბორატორიულ 

მეცადინეობებზე საკითხების სიღრმისეული წვდომის მიზნით ხდება ყურადღების 

კონცენტრირება საკითხების შესაბამისი მაგალითების, შემთხვევის ანალიზის (ქეისების) 

თუ ვიდეომასალების განხილვაზე, სავარჯიშოების შეთავაზებაზე, მათი გადაწყვეტის, 

ამოხსნის გზების ძიებაზე, რაც უზრუნველყოფს სტუდენტთა მიერ შეძენილი ცოდნის 

პრაქტიკაში გამოყენების უნარ-ჩვევების განმტკიცებას და შემოქმედებითი და 

ანალიტიკური აზროვნების განვითარებას. 

4. სემინარი - სემინარის  დანიშნულებაა სტუდენტებს მიეცეთ ლექციაზე მოსმენილი 

საკითხების და თემების დეტალიზაციის, უკეთ გარკვევისა და გაანალიზების რეალური 

შესაძლებლობა. სემინარი ცოდნის გადაცემის საშუალებაა, რომლის დროსაც იმართება 

დისკუსია, კეთდება დასკვნები და ამ პროცესის მიზანმიმართულად წარმართვას 

კოორდინაციას უწევს ლექტორი. სემინარული მუშაობა ტარდება საჭიროებისამებრ, 

სალექციო მასალის გადაცემის კვალდაკვალ. 

5. დამოუკიდებელი მუშაობა - სტუდენტის დამოუკიდებელი მუშაობით შესაძლებელია 

ლექციაზე შეძენილი ცოდნის გამყარება და გაღრმავება. დამოუკიდებელი მუშაობა 

გულისხმობს სახელმძღვანეოებისა თუ სხვა საინფორმაციო წყაროების გამოყენებით 

მასალის მოძიებას, წაკითხვას, გააზრებასა და შესწავლას, ასევე ლექციის მსვლელობისას 

მიღებული საშინაო დავალებების შესრულებას. ყოველივე აღნიშნული ხელს უწყობს 

საკითხებისადმი ინტერესის გაღვივებას, საკითხების დამოუკიდებლად შესწავლის 

სურვილს, რაც დამოუკიდებელი აზროვნების, ანალიზისა და დასკვნების გაკეთების 

სტიმულირების საშუალებაა. 

 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა  
კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ სილაბუსით დადგენილი 

სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ. სასწავლო კურსის/კომპონენტის მაქსიმალური შეფასება 

100 ქულის ტოლია. შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ და დასკვნით შეფასებას, რომელთა 

ჯამი შეადგენს 100 ქულას. 

შეფასების სისტემა უშვებს: 

ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

(A) ფრიადი – 91 - 100 ქულა; 

(B) ძალიან კარგი –  81 - 90 ქულა; 
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(C) კარგი –  71 - 80 ქულა; 

(D) დამაკმაყოფილებელი – 61 - 70 ქულა; 

(E) საკმარისი – 51 - 60 ქულა. 

 ორი სახის უარყოფით შეფასებას 

(FX) ვერ ჩააბარა – 41 - 50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა 

სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ 

გასვლის უფლება; 

(F) ჩაიჭრა – 40 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის 

საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

საგანმანათლებლო პროგრამის თითოეულ კომპონენტში კრედიტის მინიჭება შესაძლებელია 

მაქსიმალური 100 ქულიდან მინიმუმ 51 ქულის მიღების შემთხვევაში. შუალედური და 

დასკვნითი შეფასებებისთვის განსაზღვრულია მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. 

დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის ხვედრითი წილი არ აღემატება 

დასკვნითი შეფასების 60%-ს.  

ბაკალავრის დიპლომი გაიცემა სტუდენტზე, რომლის საშუალო ქულა 51 - 85-ს ფარგლებშია. 

წარჩინებითი ბაკალავრის დიპლომი გაიცემა სტუდენტზე, რომლის საშუალო ქულა არანაკლებ 

86-ს ტოლია. 

 

დასაქმების სფერო 

საბუღალტრო აღრიცხვისა და აუდიტის საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში შეძენილი 

ცოდნისა და უნარების დახმარებით, კურსდამთავრებულს საშუალება ექნება დასაქმდეს 

სახელმწიფო და კერძო სექტორში, სხვადასხვა პროფილის ორგანიზაციებში (საწარმოო და 

ბიზნეს სტრუქტურები), სადაც ის პრაქტიკულად განახორციელებს ძირითად პროფესიულ 

ფუნქციებს როგორც დამოუკიდებლად, ასევე ჯგუფში მუშაობის დროს. კურსდამთავრებულს 

შეუძლია სწავლა გააგრძელოს არა მხოლოდ ბიზნესის, საბუღალტრო აღრიცხვისა და აუდიტის, 

არამედ სხვა  პროფილითაც, შესაბამის სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებისა და 

კანონმდებლობის მოთხოვნების  გათვალისწინებით. 
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finansebi  

 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: ფინანსები 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ფინანსებში 

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 ESET კრედიტი 

სწავლების ენა: ინგლისური 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

საბაკალავრო საგანმანათლებო პროგრამაზე სტუდენტის ჩარიცხვა ხდება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით - ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების 

საფუძველზე. ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე სავალდებულოა ინგლისური ენის ჩაბარება და 

50%+1 ზღვარის გადალახვა. ასევე ერთ-ერთი ჩასაბარებელი სავალდებულო საგანია: 

მათემატიკა. 

საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლება აქვს სრული ზოგადი 

განათლების მქონე პირს. 

კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ჩარიცხვა შესაძლებელია 

კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, ერთიანი ეროვნული გამოცდების 

ჩაბარების გარეშე. პროგრამაზე დაშვების პირობები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის იხილეთ 

ბმულზე – https://iro.ibsu.edu.ge/en/home 

 

პროგრამის მოსალოდნელი სწავლის შედეგები:  
 

ცოდნა და გაცნობიერება 

1. კურსდამთავრებულს აქვს ბიზნესის სფეროს ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს თეორიებისა 

და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას. შეუძლია ბიზნესის სფეროს კომპლექსური 

საკითხების, ზოგადი მენეჯმენტის, მარკეტინგის, ფინანსების, ბუღალტერიის ძირითადი 

პრინციპები  და მათი ურთიერთკავშირების გაცნობიერება; 

2. კურსდამთავრებულმა იცის: ბიზნეს-გარემოში მიმდინარე პროცესების შინაარსი, საბაზრო 

ეკონომიკის ინფრასტრუქტურა; ბიზნესის კვლევისა და წარმართვისათვის თანამედროვე 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების, მათემატიკური, რაოდენობრივი და სტატისტიკური 

მეთოდების გამოყენების მნიშვნელობა და პრინციპები; ორგანიზაციასა და საზოგადოებაში 

სამართლებრივი, ეთიკური და კულტურათაშორისი პასუხისმგებლობის პრინციპები; 

3. კურსდამთავრებულმა იცის: ფინანსური ინფრასტრუქტურა და ინსტიტუტები; ფინანსური 

სისტემის ფუნქციონირების ძირითადი პრინციპები; ფინანსური მენეჯმენტის როლი 

ბიზნესის განვითარებაში; შესაბამისი რისკების შეფასება და მართვა;  

4. კურსდამთავრებულმა იცის: ფინანსური ანგარიშგების, როგორც რეგულირებისა და 

პროგნოზის მნიშვნელოვანი საშუალების არსი; საერთაშორისო ფინანსების არსი და 

მნიშვნელობა, მათი გამოყენების თავსებურებები და პრინციპები; 

https://iro.ibsu.edu.ge/en/home
https://iro.ibsu.edu.ge/en/home
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5. კურსდამთავრებულმა იცის: საბანკო საქმის საფუძვლები; კომერციული ბანკის მართვის 

პრინციპები; ინვესტიციების არსი და მნიშვნელობა; საინვესტიციო პორტფელების შეფასების 

და მართვის საფუძვლები; 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

6. კურსდამთავრებულს შეუძლია: ქვეყნის სოციალურ–ეკონომიკური მდგომარეობის, 

ბიზნესის გარემოს ობიექტური რეალობის ახსნა, ბიზნეს-ფირმაზე, კომპანიაზე მოქმედი 

ეკონომიკური ფაქტორების იდენტიფიცირება, ბაზრის მდგომარეობის ანალიზი, ფინანსური 

დოკუმენტაციის მომზადება, ორგანიზაციის ფინანსების დაგეგმვა, ანალიზი და მართვა; 

ადგილობრივ და საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებთან საკუთარი კომპეტენციის 

ფარგლებში ურთიერთობა; 

 

დასკვნის უნარი 

7. კურსდამთავრებულს აქვს რაციონალური აზროვნების გზით ეკონომიკური 

გადაწყვეტილებების მიღებისა და რესურსების ეფექტიანად მართვის, რთული და 

გაუთვალისწინებელი პრობლემების გადაჭრის პრაქტიკული უნარი; ბიზნესის სფეროში 

არსებული სამეცნიერო ნაშრომების, თეორიებისა და ჰიპოთეზების ანალიზის და 

არგუმენტირებული დასკვნის ჩამოყალიბების, სტატისტიკური ინფორმაციისა და 

მონაცემების შეგროვების, დამოუკიდებლად შესწავლისა და განზოგადების, მომგებიანობის 

შეფასების უნარი; 

 

კომუნიკაციის უნარი 

8. კურსდამთავრებულს შეუძლია ბიზნესთან დაკავშირებული იდეების, პრობლემებისა და 

მათი გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური ინფორმაციისა და კომუნიკაციის 

ტექნოლოგიების გამოყენებით სპეციალისტებთან და არასპეციალისტებთან ურთიერთობა; 

 

სწავლის უნარი, ღირებულებები 

9. კურსდამთავრებულს შეუძლია ბიზნესისა და ფინანსების სფეროში საკუთარი ცოდნის 

თანმიმდევრულად  და სხვადასხვა კუთხით შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების 

დადგენა და დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხით განხორციელება; კომპლექსურ, 

არაპროგნოზირებად სასწავლო ან/და სამუშაო გარემოში განვითარებაზე ორიენტირებული  

საქმიანობის ეთიკის პრინციპების/აკადემიური პატიოსნების დაცვით წარმართვა და 

განხორციელება. 

 

სწავლა-სწავლების მეთოდები (სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები)  
პროგრამით გათვალისწიბეული სასწავლო კომპონენტების განხორციელება ხდება 

სწავლა/სწავლების შემდეგი მეთოდების გამოყენებით: 

 ლექცია - ძირითადი თეორიული მასალის, ცნებების და სხვ. განხილვა სტუდენტთა 

აქტიური ჩართულობით. იგი ძირითადად ორიენტირებულია შესასწავლი მასალის 

მეცნიერული თეორიებისა და მიდგომების საფუძვლიან შესწავლაზე. აქ აქტიურად ხდება 

საკითხების სიღრმისეული გაშუქება, რა დროსაც გონებრივი იერიშის და სხვადასხვა 
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ინტერაქტიული მეთოდების გამოყენებით ხდება სტუდენტთა აქტიური ჩართვა 

დისკუსიებში, თემების ნათლად წარმოსახვასა და გარკვევაში.  

 სამუშაო ჯგუფში მუშაობა - ჯგუფური მუშაობა ავითარებს თანამშრომლობის პირობებში 

კონკრეტული ამოცანების დაგეგმვისა და რეალიზების ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს. სამუშაო 

ჯგუფში მუშაობის დროს ხდება ქეისების, ქვიზების, სავარჯიშოების, მაგალითების 

განხილვა, რითაც სტუდენტები  იძენენ პრობლემის ჯგუფურად გადაწყვეტის უნარ-

ჩვევებს, რაც თავის მხრივ უზრუნველყოფს გუნდში მუშაობის უნარების ჩამოყალიბება-

განვითარებას, სხვათა აზრის გათვალისწინება/გაზიარებას და კორექტული კომუნიკაციის 

კომპეტენციების დაუფლებას. 

 პრაქტიკული/ლაბორატორიული მუშაობა - პრაქტიკულ/ლაბორატორიულ 

მეცადინეობებზე საკითხების სიღრმისეული წვდომის მიზნით ხდება ყურადღების 

კონცენტრირება საკითხების შესაბამისი მაგალითების, შემთხვევის ანალიზის (ქეისების) 

თუ ვიდეომასალების განხილვაზე, სავარჯიშოების შეთავაზებაზე, მათი გადაწყვეტის, 

ამოხსნის გზების ძიებაზე, რაც უზრუნველყოფს სტუდენტთა მიერ შეძენილი ცოდნის 

პრაქტიკაში გამოყენების უნარ-ჩვევების განმტკიცებას და შემოქმედებითი და 

ანალიტიკური აზროვნების განვითარებას. 

 სემინარი - სემინარის  დანიშნულებაა სტუდენტებს მიეცეთ ლექციაზე მოსმენილი 

საკითხების და თემების დეტალიზაციის, უკეთ გარკვევისა და გაანალიზების რეალური 

შესაძლებლობა. სემინარი ცოდნის გადაცემის საშუალებაა, რომლის დროსაც იმართება 

დისკუსია, კეთდება დასკვნები და ამ პროცესის მიზანმიმართულად წარმართვას 

კოორდინაციას უწევს ლექტორი. სემინარული მუშაობა ტარდება საჭიროებისამებრ, 

სალექციო მასალის გადაცემის კვალდაკვალ. 

 დამოუკიდებელი მუშაობა - სტუდენტის დამოუკიდებელი მუშაობით შესაძლებელია 

ლექციაზე შეძენილი ცოდნის გამყარება და გაღრმავება. დამოუკიდებელი მუშაობა 

გულისხმობს სახელმძღვანეოებისა თუ სხვა საინფორმაციო წყაროების გამოყენებით 

მასალის მოძიებას, წაკითხვას, გააზრებასა და შესწავლას, ასევე ლექციის მსვლელობისას 

მიღებული საშინაო დავალებების შესრულებას. ყოველივე აღნიშნული ხელს უწყობს 

საკითხებისადმი ინტერესის გაღვივებას, საკითხების დამოუკიდებლად შესწავლის 

სურვილს, რაც დამოუკიდებელი აზროვნების, ანალიზისა და დასკვნების გაკეთების 

სტიმულირების საშუალებაა. 

 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა 
კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ სილაბუსით დადგენილი 

სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ. სასწავლო კურსის/კომპონენტის მაქსიმალური შეფასება 

100 ქულის ტოლია. შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ და დასკვნით შეფასებას, რომელთა 

ჯამი შეადგენს 100 ქულას. 

შეფასების სისტემა უშვებს: 

ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

(A) ფრიადი – 91 - 100 ქულა; 

(B) ძალიან კარგი –  81 - 90 ქულა; 

(C) კარგი –  71 - 80 ქულა; 

(D) დამაკმაყოფილებელი – 61 - 70 ქულა; 
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(E) საკმარისი – 51 - 60 ქულა. 

 ორი სახის უარყოფით შეფასებას 

(FX) ვერ ჩააბარა – 41 - 50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა 

სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ 

გასვლის უფლება; 

(F) ჩაიჭრა – 40 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის 

საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

საგანმანათლებლო პროგრამის თითოეულ კომპონენტში კრედიტის მინიჭება შესაძლებელია 

მაქსიმალური 100 ქულიდან მინიმუმ 51 ქულის მიღების შემთხვევაში. შუალედური და 

დასკვნითი შეფასებებისთვის განსაზღვრულია მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. 

დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის ხვედრითი წილი არ აღემატება 

დასკვნითი შეფასების 60%-ს.  

ბაკალავრის დიპლომი გაიცემა სტუდენტზე, რომლის საშუალო ქულა 51 - 85-ს ფარგლებშია. 

წარჩინებითი ბაკალავრის დიპლომი გაიცემა სტუდენტზე, რომლის საშუალო ქულა არანაკლებ 

86-ს ტოლია. 

 

დასაქმების სფერო 

ფინანსების საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში შეძენილი ცოდნისა უნარების დახმარებით, 

კურსდამთავრებულს საშუალება ექნება დასაქმდეს სახელმწიფო და კერძო სექტორში, 

სხვადასხვა პროფილის ორგანიზაციებში (საწარმოო და ბიზნეს სტრუქტურები), სადაც ის 

პრაქტიკულად განახორციელებს ძირითად პროფესიულ ფუნქციებს როგორც 

დამოუკიდებლად, ასევე ჯგუფში მუშაობის დროს. კურსდამთავრებულს შეუძლია სწავლა 

გააგრძელოს არა მხოლოდ ბიზნესის და ფინანსების, არამედ სხვა პროფილითაც, შესაბამის 

სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებისა და კანონმდებლობის მოთხოვნების  

გათვალისწინებით. 
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turizmi  

 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: ტურიზმი 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში 

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 ESET კრედიტი 

სწავლების ენა: ინგლისური 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

საბაკალავრო საგანმანათლებო პროგრამაზე სტუდენტის ჩარიცხვა ხდება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით - ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების 

საფუძველზე. 

საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლება აქვს სრული ზოგადი 

განათლების მქონე პირს. 

კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ჩარიცხვა შესაძლებელია 

კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, ერთიანი ეროვნული გამოცდების 

ჩაბარების გარეშე. 

 

პროგრამის მოსალოდნელი სწავლის შედეგები:  
ცოდნა და გაცნობიერება 

კურსდამთავრებულს აქვს ბიზნესის სფეროს ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს თეორიებისა და 

პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას და შეუძლია ბიზნესის სფეროს კომპლექსური საკითხების 

გაცნობიერება. 

კურსდამთავრებულმა იცის: 

 ეროვნული და გლობალური ეკონომიკური და ბიზნეს გარემოს კრიტიკული გააზრების 

და აღწერის მეთოდები;  

 ბიზნეს-გარემოში მიმდინარე პროცესების შინაარსი, საბაზრო ეკონომიკის 

ინფრასტრუქტურა;  

 ბიზნესის კვლევისა და წარმართვისათვის რაოდენობრივი და სტატისტიკური 

მეთოდების გამოყენების პრინციპები და მათი სარგებლიანობა. 

 ორგანიზაციასა და საზოგადოებაში სამართლებრივი, ეთიკური და კულტურათაშორისი 

პასუხისმგებლობის  ბიზნეს–გარემოში მიმდინარე ცვლილებების ანალიზის 

პრინციპები; 

 ბიზნეს-სექტორის ადგილი და როლი ქვეყნის ეკონომიკურ სისტემაში, მისი 

მნიშვნელობა ქვეყნის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისათვის; 

 ბიზნესის ადმინისტრირების ძირითად მეთოდოლოგიასა და მეთოდებზე 

დაყრდნობილი საბაზრო ეკონომიკის  ძირითადი პრინციპების და 

დებულებები,  შესაბამისი ცნებების და კონცეფციების  განმარტება და შინაარსი, 

პრობლემების გამოკვეთის და მათი გადაჭრის გზების განსაზღვრის მეთოდები; 
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 ზოგადი მენეჯმენტის, მარკეტინგის, ფინანსების, ბუღალტერიის, ტურიზმის 

მენეჯმენტის ძირითადი პრინციპები  და მათი ურთიერთკავშირები; 

 ბიზნესის კვლევისა და წარმართვისათვის რაოდენობრივი და სტატისტიკური 

მეთოდების გამოყენების პრინციპები და მათი სარგებლიანობა. 

 ტურიზმის განვითარების ტენდენციები და პრინციპები;  

 ტურიზმის რესურსები და ტურიზმის ადგილი ქვეყნის და მსოფლიო ეკონომიკაში; 

 ტურიზმის და მასპინძლობის, კურორტების და სასტუმროს მენეჯმენტი; 

 ტურების გაგემვა და კულტურული მემკვიდრეობის ტურიზმი. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

კურსდამთავრებულს შეუძლია:  

 ქვეყნის სოციალურ–ეკონომიკური მდგომარეობის, ბიზნესის გარემოს ობიექტური 

რეალობის ახსნა, ბიზნეს-ფირმაზე, კომპანიაზე მიკროეკონომიკური და 

მაკროეკონომიკური პროცესების იდენტიფიცირება, თავისებურებების დემონსტრირება; 

 საბაზრო ეკონომიკის ინსტრუმენტების გამოყენება პრაქტიკულ საქმიანობაში, 

შესაბამისი სტაჟირების გავლის შემდეგ საბაზრო გარიგებების დამოუკიდებლად 

ჩატარება; 

 ბიზნეს-ფირმების, კომპანიების კონკურენციული უპირატესობების მიღწევისა და 

შენარჩუნებისათვის გზების დასახვა, ბაზრის მდგომარეობის ანალიზი, ეფექტიანი 

მენეჯმენტური და მარკეტინგული სტრატეგიის განხორციელება, ფინანსური 

დოკუმენტების, საბუღალტრო ანგარიშგების ფორმების მომზადება; 

 ბიზნესის სფეროსათვის დამახასიათებელი მეთოდების (მიზნის დასახვა, 

შესაძლებლობების ანალიზი, საქმიანი გარემოს შესწავლა, ბიზნესის წარმოების 

სტრატეგიის შემუშავება, ოპერატიული გეგმის შედგენა, სიტუაციური ანალიზი, 

გადაწყვეტილების მიღება და რეალიზაციის დაგეგმვა, შესრულების კონტროლი და 

პროცესის კორექცია) გამოყენება საშუალო სირთულის პრობლემების გადასაჭრელად; 

 მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღება, პრობლემების აღმოჩენა და საკუთარი 

კომპეტენციის ფარგლებში მათი გადაჭრა, სამუშაო დროის რაციონალურად დაგეგმვა და 

ორგანიზება. 

 ტურიზმის განვითარების გეგმის შედგენაში მონაწილეობა;  

 სასტუმროს და კურორტების მართვა; 

 ტურისტული ღონისძიებების  და ოპერაციების დაგეგმვა და განხორციელება. 

დასკვნის უნარი 

კურსდამთავრებულს აქვს:  

 რაციონალური აზროვნების გზით ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღებისა და 

რესურსების ეფექტიანად მართვის,  ოპტიმალური გადაწყვეტილებების მიღების უნარი; 

 ბიზნესის სფეროში არსებული საშუალო სირთულის პრობლემების ამოცნობის, მასზე 

მოქმედი ფატორების ანალიზისა და სინთეზის, დასაბუთებული დასკვნების 

ჩამოყალიბების უნარი; 
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 ბიზნესის სფეროში არსებული სამეცნიერო ნაშრომების, თეორიებისა და ჰიპოთეზების 

ანალიზის და არგუმენტირებული დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი; 

 სტატისტიკური ინფორმაციის მონაცემების შეგროვების, დამოუკიდებლად შესწავლისა 

და განზოგადების,  მომგებიანობისა შეფასების უნარი. 

კომუნიკაციის უნარი 

კურსდამთავრებულს აქვს:  

 ბიზნესთან დაკავშირებული იდეების, პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების შესახებ 

დეტალური წერილობითი ანგარიშის, საჯარო გამოსვლის ტექსტის მომზადების 

უნარი;   

 პრაქტიკული ხასიათის ნაშრომის მომზადების უნარი; 

 დისკუსიაში პროფესიული ტერმინოლოგიის გამოყენებით მონაწილეობის და 

აუდიტორიის კითხვებზე არგუმენტირებული პასუხის გაცემის უნარი; 

 სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ბიზნესთან დაკავშირებული 

ინფორმაციის ზეპირად გადაცემის უნარი, როგორც ქართული, ისე ინგლისურ ენაზე; 

 გუნდური მუშაობისა და ჯგუფური გადაწყვეტილებების შემუშავებაში მონაწილეობის, 

კონფლიქტების მოგვარების უნარი; 

 სწავლის პროცესში თანამედროვე  საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების,  არსებული უახლესი ელექტრონული რესურსების შემოქმედებითად 

გამოყენების უნარი. 

სწავლის უნარი 

კურსდამთავრებულს აქვს: 

 ბიზნესის სფეროში საკუთარი ცოდნის თანმიმდევრულად  და სსვადასხვა კუთხით 

შეფასებისა და შემდგომი სწავლის საჭიროებების განსაზღვრის უნარი; 

 შემდგომ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების უნარი. 

ღირებულებები 

კურსდამთავრებულს აქვს: 

 ეთიკის ნორმების ცოდნა, ინტელექტუალური საკუთრებისადმი პატივისცემის გრძნობა, 

აკადემიური პატიოსნების პრინციპების დაცვის უნარი; 

 დაკისრებული მოვალეობებისადმი პასუხისმგებლობის გრძნობა;  

 პიროვნების თავისუფლების პატივისცემა, ტოლერანტობისა და საკუთარი ერის წინაშე 

მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის გრძნობა. 

 ღირებულების ფორმირების პროცესში მონაწილეობისადმი სწრაფვა. 

 

სწავლა-სწავლების მეთოდები (სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები)  
ლექცია - ძირითადი თეორიული მასალის, ცნებების და სხვ. განხილვა სტუდენტთა აქტიური 

ჩართულობით. იგი ძირითადად ორიენტირებულია შესასწავლი მასალის მეცნიერული 

თეორიებისა და მიდგომების საფუძვლიან შესწავლაზე. აქ აქტიურად ხდება საკითხების 

სიღრმისეული გაშუქება, რა დროსაც გონებრივი იერიშის და სხვადასხვა ინტერაქტიული 
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მეთოდების გამოყენებით ხდება სტუდენტთა აქტიური ჩართვა დისკუსიებში, თემების 

ნათლად წარმოსახვასა და გარკვევაში.  

სამუშაო ჯგუფში მუშაობა - ჯგუფური მუშაობა ავითარებს თანამშრომლობის პირობებში 

კონკრეტული ამოცანების დაგეგმვისა და რეალიზების ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს. სამუშაო 

ჯგუფში მუშაობის დროს ხდება ქეისების, ქვიზების, სავარჯიშოების, მაგალითების განხილვა, 

რითაც სტუდენტები  იძენენ პრობლემის ჯგუფურად გადაწყვეტის უნარ-ჩვევებს, რაც თავის 

მხრივ უზრუნველყოფს გუნდში მუშაობის უნარების ჩამოყალიბება-განვითარებას, სხვათა 

აზრის გათვალისწინება/გაზიარებას და კორექტული კომუნიკაციის კომპეტენციების 

დაუფლებას. 

პრაქტიკული/ლაბორატორიული მუშაობა - პრაქტიკულ/ლაბორატორიულ მეცადინეობებზე 

საკითხების სიღრმისეული წვდომის მიზნით ხდება ყურადღების კონცენტრირება საკითხების 

შესაბამისი მაგალითების, შემთხვევის ანალიზის (ქეისების) თუ ვიდეომასალების განხილვაზე, 

სავარჯიშოების შეთავაზებაზე, მათი გადაწყვეტის, ამოხსნის გზების ძიებაზე, რაც 

უზრუნველყოფს სტუდენტთა მიერ შეძენილი ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარ-ჩვევების 

განმტკიცებას და შემოქმედებითი და ანალიტიკური აზროვნების განვითარებას. 

სემინარი - სემინარის  დანიშნულებაა სტუდენტებს მიეცეთ ლექციაზე მოსმენილი საკითხების 

და თემების დეტალიზაციის, უკეთ გარკვევისა და გაანალიზების რეალური შესაძლებლობა. 

სემინარი ცოდნის გადაცემის საშუალებაა, რომლის დროსაც იმართება დისკუსია, კეთდება 

დასკვნები და ამ პროცესის მიზანმიმართულად წარმართვას კოორდინაციას უწევს ლექტორი. 

სემინარული მუშაობა ტარდება საჭიროებისამებრ, სალექციო მასალის გადაცემის კვალდაკვალ. 

დამოუკიდებელი მუშაობა - სტუდენტის დამოუკიდებელი მუშაობით შესაძლებელია 

ლექციაზე შეძენილი ცოდნის გამყარება და გაღრმავება. დამოუკიდებელი მუშაობა 

გულისხმობს სახელმძღვანეოებისა თუ სხვა საინფორმაციო წყაროების გამოყენებით მასალის 

მოძიებას, წაკითხვას, გააზრებასა და შესწავლას, ასევე ლექციის მსვლელობისას მიღებული 

საშინაო დავალებების შესრულებას. ყოველივე აღნიშნული ხელს უწყობს საკითხებისადმი 

ინტერესის გაღვივებას, საკითხების დამოუკიდებლად შესწავლის სურვილს, რაც 

დამოუკიდებელი აზროვნების, ანალიზისა და დასკვნების გაკეთების სტიმულირების 

საშუალებაა. 

 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა 
კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ სილაბუსით დადგენილი 

სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ. სასწავლო კურსის/კომპონენტის მაქსიმალური შეფასება 

100 ქულის ტოლია. შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ და დასკვნით შეფასებას, რომელთა 

ჯამი შეადგენს 100 ქულას. 

შეფასების სისტემა უშვებს: 

ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

(A) ფრიადი – 91 - 100 ქულა; 

(B) ძალიან კარგი –  81 - 90 ქულა; 

(C) კარგი –  71 - 80 ქულა; 

(D) დამაკმაყოფილებელი – 61 - 70 ქულა; 

(E) საკმარისი – 51 - 60 ქულა. 

 ორი სახის უარყოფით შეფასებას 
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(FX) ვერ ჩააბარა – 41 - 50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა 

სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ 

გასვლის უფლება; 

(F) ჩაიჭრა – 40 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის 

საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

 

შუალედური და დასკვნითი შეფასებებისთვის განსაზღვრულია მინიმალური კომპეტენციის 

ზღვარი. დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის ხვედრითი წილი არ 

აღემატება დასკვნითი შეფასების 60%-ს.  

შუალედური და დასკვნითი შეფასებების ქულობრივი განაწილება, მათი მინიმალური 

კომპეტენციის ზღვარი და შეფასების რუბრიკები გაწერილია შესაბამისი კომპონენტის 

სილაბუსში.  

კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ სილაბუსით დადგენილი 

სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, ქვემოთ მოყვანილი აუცილებელი მოთხოვნების 

გათვალისწინებით: 

ა) შუალედური და დასკვნითი შეფასებების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის 

გადალახვის შემთხვევაში; 

ბ) საბოლოო შეფასების მაქსიმალური 100 ქულიდან მინიმუმ 51 ქულის მოგროვების 

შემთხვევაში. 

დამატებით გამოცდაზე სტუდენტი დაიშვება იმ შემთხვევაში, თუ მან საბოლოო შეფასების 

მაქსიმალური 100 ქულიდან მოაგროვა 41 - 50 ქულა ან მინიმუმ 51 ქულა, მაგრამ ვერ გადალახა 

დასკვნითი შესაფებისთვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. 

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. 

 

დასაქმების სფერო 
ბიზნესის საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში შეძენილი ცოდნისა უნარების დახმარებით, 

კურსდამთავრებულს საშუალება ექნება დასაქმდეს სახელმწიფო და კერძო სექტორში, 

სხვადასხვა პროფილის ორგანიზაციებში (საწარმოო და ბიზნეს სტრუქტურები), სადაც ის 

პრაქტიკულად განახორციელებს ძირითად პროფესიულ ფუნქციებს როგორც 

დამოუკიდებლად, ასევე ჯგუფში მუშაობის დროს. კურსდამთავრებულს შეუძლია სწავლა 

გააგრძელოს არა მხოლოდ ბიზნესის, არამედ სხვა  პროფილითაც, შესაბამის სამაგისტრო 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებისა და კანონმდებლობის 

მოთხოვნების  გათვალისწინებით.  
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biznesis administrireba 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: ბიზნესის ადმინისტრირება 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი 

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 ESET კრედიტი 

სწავლების ენა: ინგლისური 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 
საბაკალავრო საგანმანათლებო პროგრამაზე სტუდენტის ჩარიცხვა ხდება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით - ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების 

საფუძველზე. ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე სავალდებულოა ინგლისური ენის ჩაბარება და 

50%+1 ზღვარის გადალახვა. ასევე ჩასაბარებელი სავალდებულო საგანია: მათემატიკა/ისტორია. 

საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლება აქვს სრული ზოგადი 

განათლების მქონე პირს. 

კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ჩარიცხვა შესაძლებელია 

კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, ერთიანი ეროვნული გამოცდების 

ჩაბარების გარეშე. პროგრამაზე დაშვების პირობები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის  

იხილეთ ბმულზე – https://iro.ibsu.edu.ge/en/home. 

 

პროგრამის მოსალოდნელი სწავლის შედეგები 
 პროგრამის კურსდამთავრებული ფლობს შემდეგ დარგობრივ და ზოგად ტრანსფერულ 

უნარებს:   

ცოდნა და გაცნობიერება 

1. კურსდამთავრებულს აქვს ბიზნესის სფეროს ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს თეორიებისა 

და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას. შეუძლია ბიზნესის სფეროს კომპლექსური საკითხების, 

ზოგადი მენეჯმენტის, მარკეტინგის, ფინანსების, ბუღალტერიის, ტურიზმის ძირითადი 

პრინციპები  და მათი ურთიერთკავშირების გაცნობიერება; 

2. კურსდამთავრებულმა იცის: ბიზნეს-გარემოში მიმდინარე პროცესების შინაარსი, საბაზრო 

ეკონომიკის ინფრასტრუქტურა; ბიზნესის კვლევისა და წარმართვისათვის თანამედროვე 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების, მათემატიკური, რაოდენობრივი და სტატისტიკური 

მეთოდების გამოყენების მნიშვნელობა და პრინციპები; ორგანიზაციასა და საზოგადოებაში 

სამართლებრივი, ეთიკური და კულტურათაშორისი პასუხისმგებლობის პრინციპები; 

ამას გარდა შესაბამისი კონცენტრაციის სრული კურსის ათვისების 

შემთხვევაში  კურსდამთავრებულმა იცის: 

ფინანსების კონცენტრაცია: 

3. კურსდამთავრებულმა იცის: ფინანსური ინფრასტრუქტურა და ინსტიტუტები; ფინანსური 

სისტემის ფუნქციონირების ძირითადი პრინციპები; ფინანსური მენეჯმენტის როლი ბიზნესის 

განვითარებაში; შესაბამისი რისკების შეფასება და მართვა;  

4. კურსდამთავრებულმა იცის: ფინანსური ანგარიშგების, როგორც რეგულირებისა და 

https://iro.ibsu.edu.ge/en/home
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პროგნოზის მნიშვნელოვანი საშუალების არსი; საერთაშორისო ფინანსების არსი და 

მნიშვნელობა, მათი გამოყენების თავსებურებები და პრინციპები; 

5. კურსდამთავრებულმა იცის: საბანკო საქმის საფუძვლები; კომერციული ბანკის მართვის 

პრინციპები; ინვესტიციების არსი და მნიშვნელობა; საინვესტიციო პორტფელების შეფასების 

და მართვის საფუძვლები. 

მენეჯმენტის კონცენტრაცია: 

3. კურსდამთავრებულმა იცის: მენეჯმენტის, როგორც მართვის ხელოვნების თეორიული და 

პრაქტიკული ასპექტები; სხვადასხვა დონის მენეჯერების ძირითადი ფუნქცია-მოვალეობები 

და უნარ-ჩვევები; მენეჯმენტის როლი ორგანიზაციის განვითარებაში; სტრესული და 

კონფლიქტური სიტუაციების მართვა; 

4. კურსდამთავრებულმა იცის: ორგანიზაციული სტრუქტურები არსი და  მნიშვნელობა; 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესის პრინციპები და თავისებურებები;  ადამიანური 

რესურსების ეფექტურად გამოყენება და მათ ქცევაზე მოქმედი ფაქოტრების ცოდნა და 

მნიშვნელობა; ბიზნესის შიდა და გარე გარემოს ფართო ცოდნა და კრიტიკული გააზრება; 

ორგანიზაციული ცლილებებისა და განვითარების  პრინციპები; CSR-ის და ბიზნეს ეთიკის არსი 

და მნიშვნელობა; 

5. კურსდამთავრებულმა იცის: მცირე და საშუალო ბიზნესის თავისებურებები და მართვის 

მეთოდები; ენტრეპრენერული საქმიანობისთვის საჭირო თეორიული და პრაქტიკული 

საკითხები; საერთაშორისო ბიზნესის მართვის სფეროს კომპლექსური საკითხები და 

სფეროსთვის დამახასიათებელი მეთოდები. 

მარკეტინგის კონცენტრაცია: 

3. მარკეტინგის მენეჯმენტის ქმედითი ინსტრუმენტები, მარკეტინგის საინფორმაციო 

სისტემები, მარკეტინგული აქტივობების განმახორციელები კომპანიების სტრუქტურა, 

მარკეტინგის მზარდი როლი და ადგილი თანამედროვე ბიზნესში, 

მარკეტინგის  ფუნდამენტური პრინციპები. ამ პრინციპების ხასიათი მომსახურეობის დარგებში 

რომელთა მიმართაც გამოყენებული მომსახურეობის მარკეტინგი და მისთვის 

დამახასიათებელი საკითხები დიფერენცირებულ კვლევასა და ანალიზს, განზოგადოებასა და 

ანალიზს მოითხოვს; 

4. კურსდამთავრებული დაეუფლა სტრატეგიული მარკეტინგის  პრინციპებს, მას შეუძლია 

მონაწილეობა მიიღოს კომპანიის მარკეტინგული სტრატეგიის შედგენაში, ბრენდის შექმნაში, 

კომპანიის მისიის, ხედვის, მიზნების, ამოცანების, კორპორაციული სტრუქტურის, ბიზნესის 

მოდელის, სეგმენტირების, მიზნობრივი განვითარების, დიფერენცირების და 

პოზიციონირების, კომუნიკაციის და კონკურენტულობის მიღწევის  სტრატეგიების შედგენაში, 

ასევე ამ სტრატეგიის ბაზარზე განხორციელებაში; 

5. კურსდამთავრებულმა შეისწავლა და გააცნობიერა მომხმარებელთა ქცევის შესწავლის და 

გათვალისწინების მთავარი პრინციპები და მეთოდები; 

კურსდამთავრებული  ჩაწვდა  მომხმარებელთა ქცევის კანონებსა და ნორმებს, მან გაითავისა 

სამომხმარებლო აქტივობების სიმძაფრე და მომხმარებელთა მოზიდვის, შენარჩუნების, 

შექმნის, აღმოჩენის და ერთგულების დინამიკის ნორმები. 

საბუღალტრო აღრიცხვისა და აუდიტის კონცენტრაცია: 

3. ფინანსური და მენეჯერული აღრიცხვის საფუძვლები და წარმოების თანამედროვე 

მეთოდები; საბუღალტრო საინფორმაციო სისტემები; 
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4. ფინანსური ანგარიშგების, როგორც რეგულირებისა და პროგნოზის მნიშვნელოვანი 

საშუალების არსი და საერთაშორისო სტანდარტები; საგადასახადო საქმის საფუძვლები და 

გადასახადების ადმინისტრირება; 

5. ფინანსური აუდიტისა და კონტროლის საფუძვლები და მეთოდები, ანალიზისა და აუდიტის 

ჩატარების ტექნიკა. 

ტურიზმის მენეჯმენტის კონცენტრაცია: 

3. ტურიზმის განვითარების ტენდენციები და პრინციპები; ტურიზმის პოლიტიკა და 

რეგულაციები; ტურისტული რესურსებისა და მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლების ნუსხაში შეტანილი საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შესახებ; 

4. ტურიზმის და მასპინძლობის, კურორტების, სასტუმროსა და ღონისძიებების მენეჯმენტი; 

5. ტურისტული კომპანიის მართვის თავისებურებანი და მიმზიდველი ტურისტული პაკეტის 

დაგეგმვა, რეალიზაცია, განხორციელება. 

 

უნარი  

6. კურსდამთავრებულს შეუძლია: ქვეყნის სოციალურ–ეკონომიკური მდგომარეობის, ბიზნესის 

გარემოს ობიექტური რეალობის ახსნა, ბიზნეს-ფირმაზე, კომპანიაზე მოქმედი ეკონომიკური 

ფაქტორების იდენტიფიცირება, ბაზრის მდგომარეობის ანალიზი, შესაბამისი დოკუმენტაციის 

მომზადება, დაგეგმვა, ანალიზი და მართვა; ადგილობრივ და საერთაშორისო ინსტიტუტებთან 

საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში ურთიერთობა.; 

7. კურსდამთავრებულს აქვს რაციონალური აზროვნების გზით ეკონომიკური 

გადაწყვეტილებების მიღებისა და რესურსების ეფექტიანად მართვის, რთული და 

გაუთვალისწინებელი პრობლემების გადაჭრის პრაქტიკული უნარი; ბიზნესის სფეროში 

არსებული სამეცნიერო ნაშრომების, თეორიებისა და ჰიპოთეზების ანალიზის და 

არგუმენტირებული დასკვნის ჩამოყალიბების, სტატისტიკური ინფორმაციისა და მონაცემების 

შეგროვების, დამოუკიდებლად შესწავლისა და განზოგადების, მომგებიანობის შეფასების 

უნარი; 

8. კურსდამთავრებულს შეუძლია ბიზნესთან დაკავშირებული იდეების, პრობლემებისა და 

მათი გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიების 

გამოყენებით სპეციალისტებთან და არასპეციალისტებთან ურთიერთობა. 

 

პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა 

9. კურსდამთავრებულს შეუძლია ბიზნესის სფეროში საკუთარი ცოდნის 

თანმიმდევრულად  და სხვადასხვა კუთხით შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების 

დადგენა და დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხით განხორციელება; კომპლექსურ, 

არაპროგნოზირებად სასწავლო ან/და სამუშაო გარემოში განვითარებაზე 

ორიენტირებული  საქმიანობის ეთიკის პრინციპების/აკადემიური პატიოსნების დაცვით 

წარმართვა და განხორციელება. 

 

 

სწავლა-სწავლების მეთოდები (სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები):  
პროგრამით გათვალისწიბეული სასწავლო კომპონენტების განხორციელება ხდება 

სწავლა/სწავლების შემდეგი მეთოდების გამოყენებით: 
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 ლექცია - ძირითადი თეორიული მასალის, ცნებების და სხვ. განხილვა სტუდენტთა 

აქტიური ჩართულობით. იგი ძირითადად ორიენტირებულია შესასწავლი მასალის 

მეცნიერული თეორიებისა და მიდგომების საფუძვლიან შესწავლაზე. აქ აქტიურად ხდება 

საკითხების სიღრმისეული გაშუქება, რა დროსაც გონებრივი იერიშის და სხვადასხვა 

ინტერაქტიული მეთოდების გამოყენებით ხდება სტუდენტთა აქტიური ჩართვა 

დისკუსიებში, თემების ნათლად წარმოსახვასა და გარკვევაში.  

 სამუშაო ჯგუფში მუშაობა - ჯგუფური მუშაობა ავითარებს თანამშრომლობის პირობებში 

კონკრეტული ამოცანების დაგეგმვისა და რეალიზების ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს. სამუშაო 

ჯგუფში მუშაობის დროს ხდება ქეისების, ქვიზების, სავარჯიშოების, მაგალითების 

განხილვა, რითაც სტუდენტები  იძენენ პრობლემის ჯგუფურად გადაწყვეტის უნარ-

ჩვევებს, რაც თავის მხრივ უზრუნველყოფს გუნდში მუშაობის უნარების ჩამოყალიბება-

განვითარებას, სხვათა აზრის გათვალისწინება/გაზიარებას და კორექტული კომუნიკაციის 

კომპეტენციების დაუფლებას. 

 პრაქტიკული/ლაბორატორიული მუშაობა - პრაქტიკულ/ლაბორატორიულ 

მეცადინეობებზე საკითხების სიღრმისეული წვდომის მიზნით ხდება ყურადღების 

კონცენტრირება საკითხების შესაბამისი მაგალითების, შემთხვევის ანალიზის (ქეისების) 

თუ ვიდეომასალების განხილვაზე, სავარჯიშოების შეთავაზებაზე, მათი გადაწყვეტის, 

ამოხსნის გზების ძიებაზე, რაც უზრუნველყოფს სტუდენტთა მიერ შეძენილი ცოდნის 

პრაქტიკაში გამოყენების უნარ-ჩვევების განმტკიცებას და შემოქმედებითი და 

ანალიტიკური აზროვნების განვითარებას. 

 სემინარი - სემინარის  დანიშნულებაა სტუდენტებს მიეცეთ ლექციაზე მოსმენილი 

საკითხების და თემების დეტალიზაციის, უკეთ გარკვევისა და გაანალიზების რეალური 

შესაძლებლობა. სემინარი ცოდნის გადაცემის საშუალებაა, რომლის დროსაც იმართება 

დისკუსია, კეთდება დასკვნები და ამ პროცესის მიზანმიმართულად წარმართვას 

კოორდინაციას უწევს ლექტორი. სემინარული მუშაობა ტარდება საჭიროებისამებრ, 

სალექციო მასალის გადაცემის კვალდაკვალ. 

 დამოუკიდებელი მუშაობა - სტუდენტის დამოუკიდებელი მუშაობით შესაძლებელია 

ლექციაზე შეძენილი ცოდნის გამყარება და გაღრმავება. დამოუკიდებელი მუშაობა 

გულისხმობს სახელმძღვანეოებისა თუ სხვა საინფორმაციო წყაროების გამოყენებით 

მასალის მოძიებას, წაკითხვას, გააზრებასა და შესწავლას, ასევე ლექციის მსვლელობისას 

მიღებული საშინაო დავალებების შესრულებას. ყოველივე აღნიშნული ხელს უწყობს 

საკითხებისადმი ინტერესის გაღვივებას, საკითხების დამოუკიდებლად შესწავლის 

სურვილს, რაც დამოუკიდებელი აზროვნების, ანალიზისა და დასკვნების გაკეთების 

სტიმულირების საშუალებაა. 

 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:  
კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ სილაბუსით დადგენილი 

სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ. სასწავლო კურსის/კომპონენტის მაქსიმალური შეფასება 

100 ქულის ტოლია. შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ და დასკვნით შეფასებას, რომელთა 

ჯამი შეადგენს 100 ქულას. 

შეფასების სისტემა უშვებს: 
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ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

(A) ფრიადი – 91 - 100 ქულა; 

(B) ძალიან კარგი –  81 - 90 ქულა; 

(C) კარგი –  71 - 80 ქულა; 

(D) დამაკმაყოფილებელი – 61 - 70 ქულა; 

(E) საკმარისი – 51 - 60 ქულა. 

 ორი სახის უარყოფით შეფასებას 

(FX) ვერ ჩააბარა – 41 - 50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა 

სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ 

გასვლის უფლება; 

(F) ჩაიჭრა – 40 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის 

საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის თითოეულ კომპონენტში კრედიტის მინიჭება შესაძლებელია 

მაქსიმალური 100 ქულიდან მინიმუმ 51 ქულის მიღების შემთხვევაში. შუალედური და 

დასკვნითი შეფასებებისთვის განსაზღვრულია მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. 

დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის ხვედრითი წილი არ აღემატება 

დასკვნითი შეფასების 60%-ს.  

ბაკალავრის დიპლომი გაიცემა სტუდენტზე, რომლის საშუალო ქულა 51 - 85-ს ფარგლებშია. 

წარჩინებითი ბაკალავრის დიპლომი გაიცემა სტუდენტზე, რომლის საშუალო ქულა არანაკლებ 

86-ს ტოლია. 

 

დასაქმების სფერო 
ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში შეძენილი ცოდნისა 

უნარების დახმარებით, კურსდამთავრებულს საშუალება ექნება დასაქმდეს სახელმწიფო და 

კერძო სექტორში, სხვადასხვა პროფილის ორგანიზაციებში (საწარმოო და ბიზნეს 

სტრუქტურები), სადაც ის პრაქტიკულად განახორციელებს ძირითად პროფესიულ ფუნქციებს 

როგორც დამოუკიდებლად, ასევე ჯგუფში მუშაობის დროს. კურსდამთავრებულს შეუძლია 

სწავლა გააგრძელოს არა მხოლოდ ბიზნესის, არამედ სხვა პროფილითაც, შესაბამის სამაგისტრო 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებისა და კანონმდებლობის მოთხოვნების  

გათვალისწინებით. 
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ekonomika 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:  ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა 

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ეკონომიკის ბაკალავრი  

 

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 ESET კრედიტი 

 

სწავლების ენა: ინგლისური 

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

საბაკალავრო საგანმანათლებო პროგრამაზე სტუდენტის ჩარიცხვა ხდება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით - ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების 

საფუძველზე. ერთ-ერთი ჩასაბარებელი სავალდებულო საგანია: მათემატიკა. ამასთან 

აბიტურიენტმა ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე უნდა ჩააბაროს უცხო ენებიდან მხოლოდ 

ინგლისური და მოთხოვნილია 50%+1 ზღვრის გადალახვა. 

საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლება აქვს სრული ზოგადი 

განათლების მქონე პირს. კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ჩარიცხვა 

შესაძლებელია კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, ერთიანი ეროვნული 

გამოცდების ჩაბარების გარეშე. პროგრამაზე დაშვების პირობები უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეებისათვის იხილეთ ბმულზე – (https://iro.ibsu.edu.ge/en/home) 

 

პროგრამის მოსალოდნელი სწავლის შედეგები 
ცოდნა და გაცნობიერება 

1. განმარტავს ეკონომიკის, როგორც სოციალური მეცნიერების განვითარების ეტაპებს, 

აღწერს ეკონომიკის ფუნდამენტურ თეორიებს, პრინციპებს, მოდელებს და ახასიათებს 

ეკონომიკის ძირითადი ინსტრუმენტების გამოყენების კანონზომიერებებს; 

2. განსაზღვრავს ეკონომიკური პოლიტიკის ძირითად ცნებებს, კატეგორიებს, პრინციპებს და 

მსჯელობს მიკრო, მაკრო და საერთაშორისო დონეზე ეკონომიკური პოლიტიკის 

ფისკალურ, მონეტარულ და რეგიონული ეკონომიკური პოლიტიკის საკითხებზე; 

3. აღწერს ეკონომიკის სფეროში მიმდინარე მოვლენების კვლევის ლოგიკას, განმარტავს 

თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების, მათემატიკური, სტატისტიკური და 

ეკონომეტრიკული მეთოდებს და ხსნის მათი გამოყენების თავისებურებებს;   

უნარები 

4. იყენებს ეკონომიკურ თეორიებს, ეკონომიკური პოლიტიკის პრინციპებსა და მოდელებს 

ეკონომიკურ მოვლენებსა და პროცესებს შორის არსებული მიზეზ-შედეგობრივი 

კავშირების იდენტიფიცირებისათვის; 

5. აანალიზებს მიკრო, მაკრო და საერთაშორისო დონეზე სოციალურ-ეკონომიკური ხასიათის 

პრობლემებს მათემატიკური, სტატისტიკური და ეკონომეტრიკული მეთოდების 

https://iro.ibsu.edu.ge/en/home
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გამოყენებით, აყალიბებს არგუმენტირებულ დასკვნებს და განსაზღვრავს მათი გადაჭრის 

გზებს; 

6. აგროვებს სოციალური კვლევის მეთოდების გამოყენებით ეკონომიკის სფეროსათვის 

დამახასიათებელ მონაცემებს, ახდენს მათ დამუშავებას, ინტერპრეტირებას და 

კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის/ნაშრომის, წინასწარ განსაზღვრული 

მითითებების შესაბამისად შესრულებას და მიზნობრივი აუდიტორიისათვის მის 

პრეზენტაციას; 

პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა 

7. იღებს პასუხისმგებლობას განვითარებაზე ორიენტირებული  გადაწყვეტილებების 

მიღებაზე, აფასებს საკუთარ ცოდნასა და შესაძებლობებს ეკონომიკის სფეროში, 

განსაზღვრავს სწავლის შემდგომი გაგრძელების საჭიროებებს და გეგმავს საკუთარი 

პროფესიული უნარების განვითარებას; 

 

სწავლა-სწავლების მეთოდები (სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები)  
პროგრამით გათვალისწიბეული სასწავლო კომპონენტების განხორციელება ხდება 

სწავლა/სწავლების შემდეგი მეთოდების გამოყენებით: 

ლექცია - ძირითადი თეორიული მასალის, ცნებების და სხვ. განხილვა სტუდენტთა აქტიური 

ჩართულობით. იგი ძირითადად ორიენტირებულია შესასწავლი მასალის მეცნიერული 

თეორიებისა და მიდგომების საფუძვლიან შესწავლაზე. აქ აქტიურად ხდება საკითხების 

სიღრმისეული გაშუქება, რა დროსაც გონებრივი იერიშის და სხვადასხვა ინტერაქტიული 

მეთოდების გამოყენებით ხდება სტუდენტთა აქტიური ჩართვა დისკუსიებში, თემების 

ნათლად წარმოსახვასა და გარკვევაში.  

სამუშაო ჯგუფში მუშაობა - ჯგუფური მუშაობა ავითარებს თანამშრომლობის პირობებში 

კონკრეტული ამოცანების დაგეგმვისა და რეალიზების ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს. სამუშაო 

ჯგუფში მუშაობის დროს ხდება ქეისების, ქვიზების, სავარჯიშოების, მაგალითების განხილვა, 

რითაც სტუდენტები  იძენენ პრობლემის ჯგუფურად გადაწყვეტის უნარ-ჩვევებს, რაც თავის 

მხრივ უზრუნველყოფს გუნდში მუშაობის უნარების ჩამოყალიბება-განვითარებას, სხვათა 

აზრის გათვალისწინება/გაზიარებას და კორექტული კომუნიკაციის კომპეტენციების 

დაუფლებას. 

პრაქტიკული/ლაბორატორიული მუშაობა - პრაქტიკულ/ლაბორატორიულ მეცადინეობებზე 

საკითხების სიღრმისეული წვდომის მიზნით ხდება ყურადღების კონცენტრირება საკითხების 

შესაბამისი მაგალითების, შემთხვევის ანალიზის (ქეისების) თუ ვიდეომასალების განხილვაზე, 

სავარჯიშოების შეთავაზებაზე, მათი გადაწყვეტის, ამოხსნის გზების ძიებაზე, რაც 

უზრუნველყოფს სტუდენტთა მიერ შეძენილი ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარ-ჩვევების 

განმტკიცებას და შემოქმედებითი და ანალიტიკური აზროვნების განვითარებას. 

სემინარი - სემინარის  დანიშნულებაა სტუდენტებს მიეცეთ ლექციაზე მოსმენილი საკითხების 

და თემების დეტალიზაციის, უკეთ გარკვევისა და გაანალიზების რეალური შესაძლებლობა. 

სემინარი ცოდნის გადაცემის საშუალებაა, რომლის დროსაც იმართება დისკუსია, კეთდება 

დასკვნები და ამ პროცესის მიზანმიმართულად წარმართვას კოორდინაციას უწევს ლექტორი. 

სემინარული მუშაობა ტარდება საჭიროებისამებრ, სალექციო მასალის გადაცემის 

კვალდაკვალ. 

დამოუკიდებელი მუშაობა - სტუდენტის დამოუკიდებელი მუშაობით შესაძლებელია 
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ლექციაზე შეძენილი ცოდნის გამყარება და გაღრმავება. დამოუკიდებელი მუშაობა 

გულისხმობს სახელმძღვანეოებისა თუ სხვა საინფორმაციო წყაროების გამოყენებით მასალის 

მოძიებას, წაკითხვას, გააზრებასა და შესწავლას, ასევე ლექციის მსვლელობისას მიღებული 

საშინაო დავალებების შესრულებას. ყოველივე აღნიშნული ხელს უწყობს საკითხებისადმი 

ინტერესის გაღვივებას, საკითხების დამოუკიდებლად შესწავლის სურვილს, რაც 

დამოუკიდებელი აზროვნების, ანალიზისა და დასკვნების გაკეთების სტიმულირების 

საშუალებაა. 

 

 

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. სასწავლო 

კურსის/კომპონენტის მაქსიმალური შეფასება 100 ქულის ტოლია. შეფასება ითვალისწინებს 

შუალედურ და დასკვნით შეფასებას, რომელთა ჯამი შეადგენს 100 ქულას. 

 

შეფასების სისტემა უშვებს: 

ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

(A) ფრიადი – 91 - 100 ქულა; 

(B) ძალიან კარგი –  81 - 90 ქულა; 

(C) კარგი –  71 - 80 ქულა; 

(D) დამაკმაყოფილებელი – 61 - 70 ქულა; 

(E) საკმარისი – 51 - 60 ქულა. 

 ორი სახის უარყოფით შეფასებას 

(FX) ვერ ჩააბარა – 41 - 50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა 

სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ 

გასვლის უფლება; 

(F) ჩაიჭრა – 40 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის 

საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

შუალედური და დასკვნითი შეფასებების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი არის შესაბამისი 

შეფასების არანაკლებ 30%.  

შუალედური და დასკვნითი შეფასებების ქულობრივი განაწილება, მათი მინიმალური 

კომპეტენციის ზღვარი და შეფასების რუბრიკები გაწერილია შესაბამისი კომპონენტის 

სილაბუსში.  

კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ სილაბუსით დადგენილი 

სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, ქვემოთ მოყვანილი აუცილებელი მოთხოვნების 

გათვალისწინებით: 

ა) შუალედური და დასკვნითი შეფასებების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის გადალახვის 

შემთხვევაში; 

ბ) საბოლოო შეფასების მაქსიმალური 100 ქულიდან მინიმუმ 51 ქულის მოგროვების 

შემთხვევაში. 
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დამატებით გამოცდაზე სტუდენტი დაიშვება იმ შემთხვევაში, თუ მან საბოლოო შეფასების 

მაქსიმალური 100 ქულიდან მოაგროვა 41 - 50 ქულა ან მინიმუმ 51 ქულა, მაგრამ ვერ გადალახა 

დასკვნითი შესაფებისთვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. 

შუალედური და დასკვნითი შეფასებების კომპონენტების ფორმატი და შეფასების 

კრიტერიუმები განისაზღვრება თითოეული სასწავლო კურსის/საბაკალავრო 

ნაშრომის/პრაქტიკის სილაბუსის მიხედვით, მათი სპეციფიკის გათვალისწინებით და ზემოთ 

მოყვანილი კრიტერიუმების დაცვით. 

 

დასაქმების სფერო  
საბაკალავრო პროგრამა შესანიშნავ გამოცდილებას აძლევს იმ პირებს, ვინც კარიერის დაწყებას 

სახელმწიფო და კერძო საწარმოებში გეგმავს, ამზადებს ეკონომიკის დარგში პოსტ-საბაკალავრო 

განათლების მიღების მსურველებს. კერძოდ, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის 

კურსდამთავრებულებს ექნებათ შესაძლებლობა დასაქმდნენ სამთავრობო სტრუქტურებში, 

როგორიცაა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, ფინანსთა სამინისტრო, სხვა 

ორგანიზაციების ეკონომიკური  დეპარტამენტები. ამასთანავე, კურსდამთავრებულები 

შეძლებენ დასაქმებას საერთაშორისო და რეგიონალურ ორგანიზაციებში, საერთაშორისო და 

ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებში, რომლებიც სპეციალიზირდებიან 

ეკონომიკაში, სამეცნიერო კვლევით ცენტრებში, რომლებიც იკვლევენ ძირითად ეკონომიკურ 

ტენდენციებს, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ბანკებსა და კერძო კომპანიებში.  

შეძლებენ სწავლის გაგრძელებას სამაგისტრო საფეხურზე. 
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kompiuteruli mecniereba  

 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: კომპიუტერული მეცნიერება 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: კომპიუტერული მეცნიერების ბაკალავრი  

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 ESET კრედიტი 

სწავლების ენა: ინგლისური 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 
საბაკალავრო საგანმანათლებო პროგრამაზე სტუდენტის ჩარიცხვა ხდება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით - ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე. 

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე სავალდებულოა ინგლისური ენის და მათემატიკის ან ფიზიკის 

გამოცდების ჩაბარება. აქედან, ინგლისურში მოთხოვნილია 50%+1 ზღვრის გადალახვა. საბაკალავრო  

საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლება აქვს სრული ზოგადი განათლების მქონე პირს. 

კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ჩარიცხვა შესაძლებელია კანონმდებლობით 

დადგენილი წესის შესაბამისად, ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარების გარეშე. პროგრამაზე 

დაშვების პირობები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის იხილეთ ბმულზე – 

(https://iro.ibsu.edu.ge/en/home). 

 

პროგრამის მოსალოდნელი სწავლის შედეგები 
კომპიუტერული მეცნიერების საბაკალავრო პროგრამის დასრულების შემთხვევაში 

კურსდამთავრებულს ჩამოუყალიბდება სპეციალობით საქმიანობისათვის  აუცილებელი 

შემდეგი კომპეტენციები. 

1. ავლენს კომპიუტერული მეცნიერების თეორიული და პრაქტიკული საკითხების ფართო 

ცოდნას, რომელიც მოიცავს დარგის მნიშვნელოვანი ასპექტების, პრინციპების და 

დებულებების  ჩამოყალიბებას..  

2. გამოკვეთს კომპიუტერული მეცნიერების ინტერდისციპლინურ   ხასიათს, 

მის  პრაქტიკულ მნიშვნელობას თეორიული ამოცანების ანალიზისა და 

მოდელირებისთვის.  

3. განსაზღვრავს პროგრამული ინჟინერიის ძირითად პრინციპებს და ამ პრინციპების 

გამოყენების მნიშვნელობას კომპიუტერული პროგრამების სასიცოცხლო ციკლის 

რეალიზების პროცესში. 

4. დაპროგრამირების სხვადასხვა პარადიგმის გამოყენებით აყალიბებს პრობლემას 

ალგორითმულად  და ახდენს მის რეალიზაციას დაპროგრამების სხვადასხვა ენაზე. 

5. აღწერს მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემების ფუნქციონირების ფუნდამენტურ 

პრინციპებს,  მონაცემთა სხვადასხვა მოდელებს, მოთხოვნათა ენებს და მონაცემთა 

მართვის სისტემების ადმინისტრირების პრინციპებს. 

https://iro.ibsu.edu.ge/en/home
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6. აღწერს  კომპიუტერულ არქიტექტურას, კომპიუტერის მუშაობის პრინციპებს, 

კომპიუტერის ფიზიკური მახასიათებლებს, ოპერაციულ სისტემებს და მის 

კომპონენტებს, კომპიუტერულ მოწყობილობებს და მათ კავშირებს ოპერაციულ 

სისტემებთან; 

7.  გამოკვეთს ხელოვნური ინტელექტის როლს თანამედროვე ტექნოლოგიებში და 

მეცნიერების სხვადასხვა სფეროში; მანქანური სწავლების მეთოდების გამოყენებით 

ატარებს ექსპერიმენტებს; 

8. ახდენს რთული პრობლემების ანალიზს და არჩევს მათი გადაწყვეტის ოპტიმალურ 

მეთოდებს; ახორციელებს პრობლემების მათემატიკურ მოდელირებას, პრობლემების 

ალგორითმულ ამოხსნას, ასევე, პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნას, ტესტირებას 

და მოდიფიკაციას;  

9. იყენებს კომპიუტერულ სისტემებს სხვადასხვა დარგის ამოცანების გადასაჭრელად, 

ამზადებს ტექნიკურ დოკუმენტაციას და წარადგენს პრეზენტაციას დარგის 

სპეციალისტებთან და არასპეციალისტებთან; კომპიუტერულ მეცნიერებაში 

ხელმძღვანელის მითითებების შესაბამისად, ამზადებს კვლევითი ან პრაქტიკული 

სახის ნაშრომს; აცნობიერებს ტექნოლოგიების შექმნის და გამოყენების პოტენციურ 

ეთიკურ და სოციალურ შედეგებს; 

10. კომპიუტერული მეცნიერების სფეროში აფასებს საკუთარ ცოდნას, ადგენს შემდგომი 

სწავლის საჭიროებებს  და ახორციელებს დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხით; 

ახორციელებს საქმიანობას პროფესიული ეთიკის პრინციპების და აკადემიური 

კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვით 

 

სწავლა-სწავლების მეთოდები (სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები)  
პროგრამით გათვალისწიბეული სასწავლო კომპონენტების განხორციელება ხდება 

სწავლა/სწავლების შემდეგი მეთოდების გამოყენებით: 

 ლექცია - ძირითადი თეორიული მასალის, ცნებების და სხვა. განხილვა სტუდენტთა 

აქტიური ჩართულობით. იგი ძირითადად ორიენტირებულია შესასწავლი მასალის 

მეცნიერული თეორიებისა და მიდგომების საფუძვლიან შესწავლაზე. აქ აქტიურად 

ხდება საკითხების სიღრმისეული გაშუქება, რა დროსაც გონებრივი იერიშის და 

სხვადასხვა ინტერაქტიული მეთოდების გამოყენებით ხდება სტუდენტთა აქტიური 

ჩართვა დისკუსიებში, თემების ნათლად წარმოსახვასა და გარკვევაში.  

 სამუშაო ჯგუფში მუშაობა - ჯგუფური მუშაობა ავითარებს თანამშრომლობის პირობებში 

კონკრეტული ამოცანების დაგეგმვისა და რეალიზების ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს. 

სამუშაო ჯგუფში მუშაობის დროს ხდება ქეისების, ქვიზების, სავარჯიშოების, 

მაგალითების განხილვა, რითაც სტუდენტები  იძენენ პრობლემის ჯგუფურად 

გადაწყვეტის უნარ-ჩვევებს, რაც თავის მხრივ უზრუნველყოფს გუნდში მუშაობის 

უნარების ჩამოყალიბება-განვითარებას, სხვათა აზრის გათვალისწინება/გაზიარებას და 

კორექტული კომუნიკაციის კომპეტენციების დაუფლებას. 

 პრაქტიკული/ლაბორატორიული მუშაობა - პრაქტიკულ/ლაბორატორიულ 

მეცადინეობებზე საკითხების სიღრმისეული წვდომის მიზნით ხდება ყურადღების 

კონცენტრირება საკითხების შესაბამისი მაგალითების, შემთხვევის ანალიზის (ქეისების) 

თუ ვიდეომასალების განხილვაზე, სავარჯიშოების შეთავაზებაზე, მათი გადაწყვეტის, 
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ამოხსნის გზების ძიებაზე, რაც უზრუნველყოფს სტუდენტთა მიერ შეძენილი ცოდნის 

პრაქტიკაში გამოყენების უნარ-ჩვევების განმტკიცებას და შემოქმედებითი და 

ანალიტიკური აზროვნების განვითარებას. 

 სემინარი - სემინარის  დანიშნულებაა სტუდენტებს მიეცეთ ლექციაზე მოსმენილი 

საკითხების და თემების დეტალიზაციის, უკეთ გარკვევისა და გაანალიზების რეალური 

შესაძლებლობა. სემინარი ცოდნის გადაცემის საშუალებაა, რომლის დროსაც იმართება 

დისკუსია, კეთდება დასკვნები და ამ პროცესის მიზანმიმართულად წარმართვას 

კოორდინაციას უწევს ლექტორი. სემინარული მუშაობა ტარდება საჭიროებისამებრ, 

სალექციო მასალის გადაცემის კვალდაკვალ. 

 დამოუკიდებელი მუშაობა - სტუდენტის დამოუკიდებელი მუშაობით შესაძლებელია 

ლექციაზე შეძენილი ცოდნის გამყარება და გაღრმავება. დამოუკიდებელი მუშაობა 

გულისხმობს სახელმძღვანეოებისა თუ სხვა საინფორმაციო წყაროების გამოყენებით 

მასალის მოძიებას, წაკითხვას, გააზრებასა და შესწავლას, ასევე ლექციის მსვლელობისას 

მიღებული საშინაო დავალებების შესრულებას. ყოველივე აღნიშნული ხელს უწყობს 

საკითხებისადმი ინტერესის გაღვივებას, საკითხების დამოუკიდებლად შესწავლის 

სურვილს, რაც დამოუკიდებელი აზროვნების, ანალიზისა და დასკვნების გაკეთების 

სტიმულირების საშუალებაა. 

 

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. სასწავლო 

კურსის/კომპონენტის მაქსიმალური შეფასება 100 ქულის ტოლია. შეფასება ითვალისწინებს 

შუალედურ და დასკვნით შეფასებას, რომელთა ჯამი შეადგენს 100 ქულას. 

შეფასების სისტემა უშვებს: 

ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

(A) ფრიადი – 91 - 100 ქულა; 

(B) ძალიან კარგი –  81 - 90 ქულა; 

(C) კარგი –  71 - 80 ქულა; 

(D) დამაკმაყოფილებელი – 61 - 70 ქულა; 

(E) საკმარისი – 51 - 60 ქულა. 

 ორი სახის უარყოფით შეფასებას 

(FX) ვერ ჩააბარა – 41 - 50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა 

სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ 

გასვლის უფლება; 

(F) ჩაიჭრა – 40 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის 

საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

შუალედური და დასკვნითი შეფასებების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი არის 

შესაბამისი შეფასების 30%.  

შუალედური და დასკვნითი შეფასებების ქულობრივი განაწილება, მათი მინიმალური 

კომპეტენციის ზღვარი და შეფასების რუბრიკები გაწერილია შესაბამისი კომპონენტის 

სილაბუსში.  
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კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ სილაბუსით დადგენილი 

სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, ქვემოთ მოყვანილი აუცილებელი მოთხოვნების 

გათვალისწინებით: 

ა) შუალედური და დასკვნითი შეფასებების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის გადალახვის 

შემთხვევაში; 

ბ) საბოლოო შეფასების მაქსიმალური 100 ქულიდან მინიმუმ 51 ქულის მოგროვების 

შემთხვევაში. 

დამატებით გამოცდაზე სტუდენტი დაიშვება იმ შემთხვევაში, თუ მან საბოლოო შეფასების 

მაქსიმალური 100 ქულიდან მოაგროვა 41 - 50 ქულა ან მინიმუმ 51 ქულა, მაგრამ ვერ გადალახა 

დასკვნითი შესაფებისთვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. 

შუალედური და დასკვნითი შეფასებების კომპონენტების ფორმატი და შეფასების 

კრიტერიუმები განისაზღვრება თითოეული სასწავლო კურსის/საბაკალავრო 

ნაშრომის/სტაჟრების სილაბუსის მიხედვით, მათი სპეციფიკის გათვალისწინებით და ზემოთ 

მოყვანილი კრიტერიუმების დაცვით. 

 

დასაქმების სფერო 
კომპიუტერული მეცნიერების საბაკალავრო პროგრამა მოამზადებს საერთაშორისო დონის 

შესაბამის კონკურენტუნარიან სპეციალისტებს. კურსდამთავრებულის მიერ შეძენილი ცოდნა 

და უნარები, მას საშუალებას მისცემს უპასუხოს თანამედროვე ტექნოლოგიებთან 

დაკავშირებულ გამოწვევებს. კურსდამთავრებული შეძლებს დასაქმდეს, როგორც კერძო, ასევე 

სახელმწიფო სტრუქტურებში, სადაც ის პრაქტიკულად განახორციელებს ძირითად 

პროფესიულ ფუნქციებს როგორც დამოუკიდებლად, ასევე ჯგუფში მუშაობის დროს. კერძოდ, 

შეძლებს იმუშაოს პროგრამული უზრუნველყოფის დეველოპერად, პროგრამული 

უზრუნველყოფის ინჟინერად, მონაცემთა ანალიტიკოსად, ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

სპეციალისტად, ქსელების ადმინისტრატორად და ა.შ. კურსდამთავრებულს აგრეთვე შეუძლია 

სწავლა გააგრძელოს აკადემიური განათლების შემდეგ საფეხურზე კომპიუტერული 

მეცნიერებების, კომპიუტერული ინჟინერიის, საინფორმაციო მეცნიერებების, ხელოვნური 

ინტელექტის და ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალობებით. 
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arqiteqtura  

 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: არქიტექტურა 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: არქიტექტურის ბაკალავრი 

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 ESET კრედიტი 

სწავლების ენა: ინგლისური 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

საბაკალავრო საგანმანათლებო პროგრამაზე სტუდენტის ჩარიცხვა ხდება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით - ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების 

საფუძველზე. ერთ-ერთი ჩასაბარებელი სავალდებულო საგანია: მათემატიკა ან ფიზიკა. 

ამასთან აბიტურიენტმა ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე უნდა ჩააბაროს უცხო ენებიდან 

მხოლოდ ინგლისური და მოთხოვნილია 50%+1 ზღვრის გადალახვა. 

საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლება აქვს სრული ზოგადი 

განათლების მქონე პირს. კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ჩარიცხვა 

შესაძლებელია კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, ერთიანი ეროვნული 

გამოცდების ჩაბარების გარეშე. პროგრამაზე დაშვების პირობები უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეებისათვის იხილეთ ბმულზე – (https://iro.ibsu.edu.ge/en/home) 

 

პროგრამის მოსალოდნელი სწავლის შედეგები:  
ცოდნა და გაცნობიერება 

1. აღწერს არქიტექტურის ისტორიასა და თეორიას, რაც მოიცავს ხელოვნების, 

საერთაშორისო არქიტექტურული სტილების, თანამედროვე ტექნოლოგიების, 

სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების ცოდნასა და გაზიარებას; 

2. აცნობიერებს არქიტექტორის პროფესიის როლს, სოციალურ-კულტურულ 

ფასეულობებს,  ქალაქთმშენებლობის ძირითად პრინციპებს, არსებული ურბანული 

კონტექსტისა და გარემოს შენარჩუნება-განვითარებაზე პასუხისმგებლობებს და იყენებს 

ცოდნას არქიტექტურული პროექტირების დროს; 

3. საფუძვლიანად იხილავს და კრიტიკულად იაზრებს არქიტექტურული პროექტების 

განხორციელებისათვის საჭირო დოკუმენტაციას და მის შესაბამისობას საერთაშორისო 

სამშენებლო ნორმებსა და მდგრადი არქიტექტურის მსოფლიო გამოცდილების ზოგად 

პრინციპებთან;  

4. მიმოიხილავს შენობა-ნაგებობათა თანამედროვე კონსტრუქციებსა და ტექნოლოგიებს, 

აღწერს არქიტექტურული ფიზიკის პრინციპებსა და უახლეს კვლევით მიღწევებს; 

5. აცნობიერებს შენობა-ნაგებობების დაპროექტების, სამშენებლო, საპროექტო ტერიტორიის 

კეთილმოწყობის ორგანიზებისა და  საექსპლუატაციო პროცესების თანმდევ 

საზოგადოებრივ მოთხოვნებს, დამკვეთისა და მომხმარებლის ინტერესებს, პროფესიულ 

ეთიკასა და სფეროსთან დაკავშირებულ სამართლებრივ რეგულაციებს 

https://iro.ibsu.edu.ge/en/home
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უნარი 

1. შენობის არქიტექტურული მახასიათებლების, მათ შორის, გეგმარებითი პრინციპების, 

ესთეტიკის, ფუნქციონალური სქემებისა და საპროექტო ტერიტორიის 

ქალაქთგეგმარებითი კონტექსტის გაანალიზებითა და  პროფესიული ეთიკის 

მოთხოვნების გათვალისწინებით ქმნის არქიტექტურულ პროექტს; 

2. არქიტექტურულ პროექტში, როგორც ერთ მთლიან შემაჯამებელ დოკუმენტში, წინასწარ 

განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად, ერთდროულად ითვალისწინებს 

კონსტრუქციების, თანამდეროვე ტექნოლოგიებისა და მასალების ესთეტიკურ-

საექსპლუატაციო თვისებებს, ასევე სატრანსპორტო, საკომუნიკაციო, ტექნიკურ და 

უსაფრთხოების სისტემებს; 

3. არქიტექტურული პროექტის შემუშავების, გაფორმების, წარდგენისა და განხილვისას 

იყენებს ელექტრონულ, გრაფიკულ, მაკეტირების, ვერბალურ, წერით, მულტიმედიურ და 

სხვა მეთოდებს. 

პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა 

1. არქიტექტურული საქმიანობის განხორციელების დროს, მათ შორის დაპროექტებისა და 

კვლევითი სამუშაოების წარმართვის პროცესში, მუშაობს ინდივიდუალურად ან გუნდში, 

იყენებს სხვადასხვა სახის კომუნიკაციის უნარს და იცავს პროფესიული ეთიკის 

მოთხოვნებსა და პასუხისმგებლობის პრინციპებს. 

2. საკუთარი დასახული მიზნების შესაბამისად განსაზღვრავს ინდივიდუალურ სასწავლო 

საჭიროებებს და არსებული რესურსების გამოყენებით გეგმავს შემდგომ პროფესიული 

განვითარებას. 

 

 

სწავლა-სწავლების მეთოდები (სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები)  

 
პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კომპონენტების განხორციელება ხდება 

სწავლა/სწავლების შემდეგი მეთოდების გამოყენებით: 

ლექცია - ძირითადი თეორიული მასალის, ცნებების და სხვ. განხილვა სტუდენტთა აქტიური 

ჩართულობით. იგი ძირითადად ორიენტირებულია შესასწავლი მასალის მეცნიერული 

თეორიებისა და მიდგომების საფუძვლიან შესწავლაზე. აქტიურად ხდება საკითხების 

სიღრმისეული გაშუქება, რა დროსაც გონებრივი იერიშისა და სხვადასხვა ინტერაქტიული 

მეთოდების გამოყენებით ხდება სტუდენტთა აქტიური ჩართვა დისკუსიებში, თემების 

ნათლად წარმოსახვასა და გარკვევაში.  

სამუშაო ჯგუფში მუშაობა - ჯგუფური მუშაობა ავითარებს თანამშრომლობის პირობებში 

კონკრეტული ამოცანების დაგეგმვისა და რეალიზების ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს. სამუშაო 

ჯგუფში მუშაობის დროს ხდება ქეისების, ქვიზების, სავარჯიშოების, მაგალითების განხილვა, 

რითაც სტუდენტები იძენენ პრობლემის ჯგუფურად გადაწყვეტის უნარ-ჩვევებს, რაც თავის 

მხრივ უზრუნველყოფს გუნდში მუშაობის უნარების ჩამოყალიბება-განვითარებას, სხვათა 
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აზრის გათვალისწინება/გაზიარებასა და კორექტული კომუნიკაციის კომპეტენციების 

დაუფლებას. 

პრაქტიკული/ლაბორატორიული მუშაობა - პრაქტიკულ/ლაბორატორიულ მეცადინეობებზე 

საკითხების სიღრმისეული წვდომის მიზნით ხდება ყურადღების კონცენტრირება საკითხების 

შესაბამისი მაგალითების, შემთხვევის ანალიზის (ქეისების) თუ ვიდეო მასალების განხილვაზე, 

სავარჯიშოების შეთავაზებაზე, მათი გადაწყვეტის, ამოხსნის გზების ძიებაზე, რაც 

უზრუნველყოფს სტუდენტთა მიერ შეძენილი ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარ-

ჩვევებისგან მტკიცებას და შემოქმედებითი და ანალიტიკური აზროვნების განვითარებას. 

სემინარი - სემინარის დანიშნულებაა სტუდენტებს მიეცეთ ლექციაზე მოსმენილი საკითხებისა 

და თემების დეტალიზაციის, უკეთ გარკვევისა და გაანალიზების რეალური შესაძლებლობა. 

სემინარი ცოდნის გადაცემის საშუალებაა, რომლის დროსაც იმართება დისკუსია, კეთდება 

დასკვნები და ამ პროცესის მიზანმიმართულად წარმართვას კოორდინაციას უწევს ლექტორი. 

სემინარული მუშაობა ტარდება საჭიროებისამებრ, სალექციო მასალის გადაცემის კვალდაკვალ. 

დამოუკიდებელი მუშაობა - სტუდენტის დამოუკიდებელი მუშაობით შესაძლებელია 

ლექციაზე შეძენილი ცოდნის გამყარება და გაღრმავება. დამოუკიდებელი მუშაობა 

გულისხმობს სახელმძღვანეოებისა თუ სხვა საინფორმაციო წყაროების გამოყენებით მასალის 

მოძიებას, წაკითხვას, გააზრებასა და შესწავლას, ასევე ლექციის მსვლელობისას მიღებული 

საშინაო დავალებების შესრულებას. ყოველივე აღნიშნული ხელს უწყობს საკითხებისადმი 

ინტერესის გაღვივებას, საკითხების დამოუკიდებლად შესწავლის სურვილს, რაც 

დამოუკიდებელი აზროვნების, ანალიზისა და დასკვნების გაკეთების სტიმულირების 

საშუალებაა. 

 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა 
კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ სილაბუსით დადგენილი 

სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ. სასწავლო კურსის/კომპონენტის მაქსიმალური შეფასება 

100 ქულის ტოლია. შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ და დასკვნით შეფასებას, რომელთა 

ჯამი შეადგენს 100 ქულას. 

შეფასების სისტემა უშვებს: 

ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

(A) ფრიადი – 91 - 100 ქულა; 

(B) ძალიან კარგი –  81 - 90 ქულა; 

(C) კარგი –  71 - 80 ქულა; 

(D) დამაკმაყოფილებელი – 61 - 70 ქულა; 

(E) საკმარისი – 51 - 60 ქულა. 

 ორი სახის უარყოფით შეფასებას 

(FX) ვერ ჩააბარა – 41 - 50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა 

სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ 

გასვლის უფლება; 

(F) ჩაიჭრა – 40 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის 

საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

საგანმანათლებლო პროგრამის თითოეულ კომპონენტში კრედიტის მინიჭება შესაძლებელია 

მაქსიმალური 100 ქულიდან მინიმუმ 51 ქულის მიღების შემთხვევაში. შუალედური და 
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დასკვნითი შეფასებებისთვის განსაზღვრულია მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. 

დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის ხვედრითი წილი არ აღემატება 

დასკვნითი შეფასების 60%-ს.  

ბაკალავრის დიპლომი გაიცემა სტუდენტზე, რომლის საშუალო ქულა 51 - 85-ს ფარგლებშია. 

წარჩინებითი ბაკალავრის დიპლომი გაიცემა სტუდენტზე, რომლის საშუალო ქულა არანაკლებ 

86-ს ტოლია. 

 

დასაქმების სფერო 

არქიტექტურის საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულებს შესაძლებლობა აქვთ 

დასაქმდნენ როგორც კერძო ისე საჯარო ორგანიზაციაში არქიტექტურულ სექტორში 

(არქიტექტურულ-დიზაინერულ სტუდიებში, სამშენებლო კომპანიებში, უძრავი ქონების 

სააგენტოებში, მუნიციპალიტეტებში), სხვადასხვა ბიზნეს გაერთიანებებსა თუ საჯარო 

დაწესებულებებში. დასაქმების სფერო შეიძლება იყოს: არქიტექტურული პროექტირება, 

ქალაქთგეგმარება, კონსულტაცია, პროექტის მართვა და სხვა მონათესავე მიმართულებები. 
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amerikismcodneoba  
 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: ამერიკისმცოდნეობა 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ამერიკისმცოდნეობის ბაკალავრი 

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 ESET კრედიტი 

სწავლების ენა: ინგლისური 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს სრული ზოგადი 

განათლების მქონე პირს. საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტის ჩარიცხვა 

ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით- ერთიანი ეროვნული გამოცდების 

შედეგების საფუძველზე. ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე სავალდებულოა ინგლისური ენის 

ჩაბარება და 50%+1 ზღვარის გადალახვა. ეროვნულ გამოცდებზე მესამე სავალდებულო საგნად 

აბიტურიენტმა უნდა ჩააბაროს ერთ-ერთი ჩამონათვალიდან: 

მათემატიკა/ისტორია/ლიტერატურა. უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ჩარიცხვა მოხდება 

კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე. 

პროგრამაზე დაშვების პირობები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის იხილეთ ბმულზე – 

https://iro.ibsu.edu.ge/en/home. 

 

პროგრამის მოსალოდნელი სწავლის შედეგები 
ამერიკისმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამის დასრულების შემთხვევაში, 

კურსდამთავრებულებს ჩამოუყალიბდებათ სპეციალობისთვის აუცილებელი შემდეგი ზოგადი 

(ტრანსფერული) და დარგობრივი კომპეტენციები, რომლებიც მოიცავენ ცოდნასა და 

განობიერებას; უნარებს; პასუხისმგებლობასა და ავტონომიურობას: 
 

1. კურსდამთავრებული აცნობიერებს დემოკრატიული ამერიკის შეერთებული შტატების 

როლს ქვეყნის პოლიტიკური და კულტურული ღირებულეების ფორმირებაში;  

2. მიმოიხილავს და აღწერს ამერიკის შეერთებული შტატების უმნიშვნელოვანეს სეგმენტებს, 

როგორებიცაა: ემიგრაცია, რელიგია, ურბანიზაცია, მედია, ამერიკის მთავრობა, ეკონომიკა, 

სატრანსპორტო სისტემისა და გარემოს დაცვის საკითხებს;   

3. აღწერს ამერიკის შეერთებული შტატებს - მულტიკულტურულ საზოგადოებას, ისტორიულ 

და თანამედროვე რაკურსში, სადაც საპირისპირო შეხედულებების მქონე მოქალაქეებს 

აერთიანებს ფუნდამენტალური სამოქალაქო ღირებულებები; 

4. კითხულობს და იგებს რთულ ინტერდისციპლინარულ ტექსტებს ინგლისურად; გამოაქვს 

ქვეტექსტები; ავტორის ჩანაფიქრი ამერიკული ლიტერატურული ნაწარმოებებიდან; 

5. შეუძლია მოუსმინოს ამერიკელის საუბარს და მოახდინოს ადეკვატური რეაგირება, 

მიუხედავად სხვადასხვა საუბრის ტემპისა, ინტონაციისა თუ თემატიკის; სწორად 

მოახდინოს რეაგირება გაგონილ იმპულსზე და შეასრულოს რთული დავალებები; 

https://iro.ibsu.edu.ge/en/home
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მოისმინოს აუდიო მასალა, როგორც ყოფით თემებზე, ასევე ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, 

სოციალურ, კულტურულ საკითხებზე;  

6. შეუძლია ორთოგრაფიულად და აზრობრივად სწორად დაწეროს თხზულება, ესსე; 

შეუძლია საკუთარი აზრის წერილობით მკაფიოდ გამოხატვა, დარგობრივი და მაღალი 

ლიტერატურული სტილის ლექსიკით (სინონიმები, ანტონიმები, ფრაზეოლოგიური 

ერთეულები) აღჭურვილი თხზულების/ესსეს შედგენა; 

7. ამზადებს კვლევით ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტს/ნაშრომს  წინასწარგანსაზღვრული 

მითითებების შესაბამისად ამერიკის კულტურის, ისტორიის, ლიტერატურის, გეოგრაფიის, 

ამერიკელი ქალების საკითხებზე ამერიკისმცოდნეობაში; აფიქსირებს საკუთარ 

დამოკიდებულებას, იყენებს მიღებულ ამერიკისმცოდნეობის მულტიდისციპლინარულ და 

ინტერდისციპლინარულ თეორიულ ცოდნას ანალიზისთვის; 

8. ავლებს პარალელებს მშობლიურ და უცხო კულტურებს შორის, პოულობს განსხვავებებს და 

მსგავსებებს (ქვეყნის ადმინისტრაციული წყობა, ცხოვრების წესი, ისტორიული ეპოქის 

თავისებურებები და სხვ.) და აკეთებს სათანადო დასკვნებს; 

9. სხვა კულტურის წარმომადგენელს უზიარებს საკუთარ მოსაზრებებს და აზრებს და 

ამყარებს კომუნიკაციას იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ. 

10.  თავისუფლად იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექოლოგიებს 

(ICT) პრეზენტაციისას; საკუთარი მულტიდისციპლინარული და ამავე დროს 

ინტერდისციპლინარული სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად 

დაგეგმვა. 
 

სწავლა-სწავლების მეთოდები (სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები)  
 

სასწავლო პროცესში გამოიყენება სწავლებისა და სწავლის შემდეგი მეთოდები:  

 დისკუსია / დებატები - ინტერაქტიული სწავლების ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული 

მეთოდია. დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა ჩართულობის 

ხარისხსა და აქტიურობას. დისკუსია შესაძლებელია გადაიზარდოს კამათში და ეს 

პროცესი არ შემოიფარგლება მხოლოდ პედაგოგის მიერ დასმული შეკითხვებით. იგი 

უვითარებს სტუდენტს მსჯელობისა და საკუთარი აზრის დასაბუთების უანრს. 

 თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება - იმგვარი სწავლების სტრატეგიაა, სადაც 

ჯგუფის თითოეული წევრი ვალდებულია არა მხოლოდ თვითონ შეისწავლოს, არამედ 

დაეხმაროს თავის თანაგუნდელს საგნის უკეთ შესწავლაში, პრობლემის დამუშავებაში. 

 პრობლემაზე დაფუძნებუილი სწავლება (PBL) - მეთოდი, რომელიც ახალი ცოდნის 

მიღების და ინტეგრაციის პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს კონკრეტულ პრობლემას.  

 შემთხვევების შესწავლა (case study) - აქტიური პრობლემურ-სიტუაციური ანალიზის 

მეთოდი, რომლის საფუძველია სწავლება კონკრეტული პრაქტიკული მაგალითების 

(ქეისების) განხილვაზე, რასაც ამერიკისმცოდნეობის პროფესორები მიაწვდიან 

სტუდენტებს თეორიული ცოდნის მიღების შემდეგ ამერიკული ცხოვრების სხვადასხვა 

ასპექტების თვალთახედვით.  

 გონებრივი იერიში (brain storming) - პრობლემის გადაჭრის ოპერატიული მეთოდი 

შემოქმედებითი აქტიურობის სტიმულირების საფუძველზე. მეთოდი გულისხმობს 

ამერიკისმცოდნეობის თეორიული კურსის ნებისმიერი თემის ფარგლებში კონკრეტული 



 

47 
 

საკითხის / პრობლემის შესახებ მაქსიმალურად მეტი განსხვავებული აზრის, იდეის 

ჩამოყალიბებასა და გამოთქმის ხელშეწყობას.  

 ინდუქციური მეთოდი - განსაზღვრავს ნებისმიერი ცოდნის გადაცემის ისეთ ფორმას, 

როდესაც სწავლის პროცესში აზრის მსვლელობა ფაქტებიდან განზოგადებისკენ არის 

მიმართული, ანუ მასალის გადმოცემისას პროცესი მიმდინარეობს კონკრეტულიდან 

ზოგადისკენ.  

 დედუქციური მეთოდი - განსაზღვრავს ნებისმიერი ცოდნის გადაცემის ისეთ ფორმას, 

რომელიც ზოგად ცოდნაზე დაყრდნობით ახალი ცოდნის აღმოჩენის ლოგიკურ პროცესს 

წარმოადგენს.  

 ანალიზის მეთოდი - გვეხმარება როგორც მულტიდისციპლინარული, განსაკუთრებით 

ინტერდისციპლინარული კურსების მასალის შემადგენელ ნაწილებად დაშლაში. ამით 

მარტივდება რთული პრობლემის შიგნით არსებული ცალკეული საკითხების 

დეტალური გაშუქება. 

 სინთეზის მეთოდი გულისხმობს ცალკეული საკითხების დაჯგუფებით ერთი მთლიანი 

მეთოდის შედგენას. ეს მეთოდი ხელს უწყობს პრობლემის, როგორც მთლიანის დანახვის 

უნარის განვითარებას.  

 ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი - ამ მეთოდს მიეკუთვნება ლექცია, თხრობა, 

საუბარი, რასაც პროგრამის თეორიული კურსების ყველა ლექტორი იყენებს. 

 პრეზენტაცია არის სასწავლო-შემეცნებითი ხერხების ერთობლიობა, რომელიც 

პრობლემის გადაწყვეტის საშუალებას იძლევა სტუდენტის დამოუკიდებელი მუშაობის 

და მიღებული შედეგების პრეზენტაციის პირობებში. ამ მეთოდით სწავლება ამაღლებს 

სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის მოტივაციას რაც მოიცავს პრეზენტაციის 

დაგეგმვას, კვლევის ჩატარებას და თვალსაჩინოდ, დამაჯერებლად წარმოდგენას. 

 ჯგუფური (collaborative) მუშაობა - ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს სტუდენტთა 

ჯგუფურად დაყოფას და მათთვის სასწავლო დავალებების მეციემას. ჯგუფის წევრები 

ინდივიდუალურად ამუშავებენ საკითხს და პარალელურად უზიარებენ თავის 

მოსაზრებებს ჯგუფის დანარჩენ წევრებს. დასახული ამოცანიდან გამომდინარე 

შესაძლებელია ჯგუფის მუშაობის პროცესში წევრებს შორის მოხდეს ფუნქციების 

გადანაწილება. ეს სტრატეგია უზრუნველყოფს ყველა სტუდენტის მაქსიმალურ 

ჩართულობას სასწავლო პროცესში.  

 დემონსტრირების მეთოდი - ეს მეთდი ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენას 

გულისხმობს. შედეგის მიღწევის თვალსაზრისით ის საკმაოდ ეფექტიანია. ხშირ 

შემთხვევაში უმჯობესია მასალა ერთდროულად აუდიო და ვიზუალური გზით 

მივაწოდოთ სტუდენტებს. შესწავლილი მასალის დემონსტრირება შესაძლებელია 

როგორც ლექტორის, ასევე სტუდენტის მიერ. ეს მეთოდი გვეხმარება თვალსაჩინო 

გავხადოთ სასწავლო მასალის აღქმის სხვადასხვა საფეხური, დავაკონკრეტოთ, თუ რისი 

შესრულება მოუწევთ სტუდენტებს დამოუკიდებლად; ამავე დროს, ეს სტრატეგია 

ვიზუალურად წარმოაჩენს საკითხის/პრობლემის არსს. დემონსტრირება შესაძლოა 

მარტივ სახეს ატარებდეს.   

 პრაქტიკული მეთოდები - აერთანებს სწავლების ყველა იმ ფორმას, რომელიც სტუდენტს 

პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს უყალიბებს. ამ შემთხვევაში სტუდენტი შეძენილი ცოდნის 
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საფუძველზე დამოუკიდებლად ასრულებს ამა თუ იმ მოქმედებას (კვლევის დაგეგმვა და 

განხორციელება) 

 ახსნა-განმაარტებითი მეთოდი - ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. 

ლექტორს მასალის გადმოცემისას მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის 

დაწვრილებით განხილვაც ხდება მოცემული თემის ფარგლებში.  

 ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება - მოითხოვს ლექტორის და სტუდენტის აქტიურ 

ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს 

თეორიული მასალის პრაქტიკული ინტერპრეტაცია.  

 ინდივიდუალური მეთოდი - გულისხმობს ინდივიდუალურ მიდგომას 

უნარშეზღუდული სტუდენტების მიმართ, მაგ.: წერითი საგამოცდო და კურსების 

დამატება/შეცვლის პერიოდის გახანგრძლივებას.  
 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა 
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: 

ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

(A) ფრიადი – 91 - 100 ქულა; 

(B) ძალიან კარგი –  81 - 90 ქულა; 

(C) კარგი –  71 - 80 ქულა; 

(D) დამაკმაყოფილებელი – 61 - 70 ქულა; 

(E) საკმარისი – 51 - 60 ქულა. 

 ორი სახის უარყოფით შეფასებას 

(FX) ვერ ჩააბარა – 41 - 50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა 

სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ 

გასვლის უფლება; 

(F) ჩაიჭრა – 40 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის 

საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

დასკვნითი შეფასების მისაღებად სტუდენტი გამოცდაზე დაიშვება შუალედური შეფასებების 

მაქსიმალური 60 ქულიდან მინიმუმ 20 ქულის მოგროვების შემთხვევაში.  

დამატებით გამოცდაზე სტუდენტი დაიშვება იმ შემთხვევაში, თუ მან საბოლოო შეფასების 

მაქსიმალური 100 ქულიდან მოაგროვა 41 - 50 ქულა ან მინიმუმ 51 ქულა, მაგრამ ვერ მოაგროვა 

მინიმუმ 15 ქულა დასკვნითი შეფასების მაქსიმალური 40 ქულიდან. 

კრედიტის მინიჭება შესაძლებელია: 

ა) დასკვნითი შეფასების მაქსიმალური 40 ქულიდან მინიმუმ 15 ქულის მოგროვების  

შემთხვევაში; 

ბ) საბოლოო შეფასების მაქსიმალური 100 ქულიდან მინიმუმ 51 ქულის მოგროვების 

შემთხვევაში. 
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დასაქმების სფერო  
საბაკალავრო პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს საშუალება 

ეძლევა იმუშაოს ამერიკის ექსპერტად საჯარო სამსახურში: პარლამენტში, საგარეო 

ურთიერთოებების კომიტეტებში, კულტურის კომიტეტებში, საგარეო საქმეთა სამინისტროში 

(ამერიკის დეპარტამენტი), თავდაცვის სამინისტროში (ნატოს დეპარტამენტი)), 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფისებში, ისტორიის მუზეუმში, ხელნაწერთა მუზეუმში, 

არქივში, ამერიკის საელჩოში, არასამთავრობო ორგანიზაციებში. 
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საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: საერთაშორისო ურთიერთობები 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი  

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 ESET კრედიტი 

სწავლების ენა: ინგლისური 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 
საბაკალავრო საგანმანათლებო პროგრამაზე სტუდენტის ჩარიცხვა ხდება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით - ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების 

საფუძველზე. ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე არჩევით საგნად აბიტურიენტმა უნდა ჩააბაროს 

ერთ-ერთი შემდეგი ჩამონათვალიდან: მათემატიკა/ისტორია/სამოქალაქო 

განათლება/გეოგრაფია. აბიტურიენტმა უცხო ენის გამოცდაზე უნდა ჩააბაროს ინგლისური ენა 

(მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი (50%+1). 

საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლება აქვს სრული ზოგადი 

განათლების მქონე პირს. 

კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ჩარიცხვა შესაძლებელია 

კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, ერთიანი ეროვნული გამოცდების 

ჩაბარების გარეშე. პროგრამაზე დაშვების პირობები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის იხილეთ 

ბმულზე – https://iro.ibsu.edu.ge/en/home 

 

პროგრამის მოსალოდნელი სწავლის შედეგები 
საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის დასრულების შემთხვევაში, 

კურსდამთავრებულებს ჩამოუყალიბდებათ სპეციალობისთვის აუცილებელი შემდეგი ზოგადი 

(ტრანსფერული) და დარგობრივი კომპეტენციები: 

1. აღწერს საერთაშორისო ურთიერთობების თანამედროვე სამეცნიერო დისკურსის ძირითად 

მიმართულებებს, შეუძლია საერთაშორისო ურთიერთბების თეორიების შედარება და 

ანალიზი; 

2. ახდენს საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორიის ინტერპრეტირებას და შეუძლია 

თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორიული კონტექსტის განსაზღვრა; 

3. შეუძლია თეორიული საფუძვლების ინტერპრეტირება და დასკვნების ჩამოყალიბება 

დარგის უმნიშვნელოვანეს საკითხებსა და სუბდისციპლინებთან, ასევე, მომიჯნავე 

დისციპლინებთან მიმართებით; 

4. დარგის თეორიული საფუძვლებისა და უმნიშვნელოვანესი ისტორიული და თანამედროვე 

მოვლენების ფართო ცოდნის  საფუძველზე, შეუძლია საერთაშორისო პოლიტიკაში 

მიმდინარე მოვლენების, აქტორების ინტერესებისა და საერთაშორისო ურთიერთობებში 

ჩართულობის სპეციფიკის შეფასება; აღწერს თანამედროვე საერთაშორისო 

ურთიერთობების უმნიშვნელოვანეს გამოწვევებს; 

https://iro.ibsu.edu.ge/en/home
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5. აღწერს ევროკავშირის სტრუქტურას, ინტეგრაციის ისტორიასა და თეორიულ საფუძვლებს; 

პოლიტიკის შემუშავებისა და განხორციელების მექანიზმებს, პოლიტიკის ძირითად 

მიმართულებებს; აანალიზებს ევროკავშირის, როგორც საერთაშორისო ურთიერთობების 

აქტორის როლს; 

6. განმარტავს საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მიმართულებებს, მათი შემუშავების 

სპეციფიკას; შეუძლია საგარეო პოლიტიკური სტრატეგიის, ქვეყნის წინაშე მდგარი 

გამოწვევებისა და შესაძლებლობების ანალიზი; 

7. შეუძლია დარგობრივი კვლევის მეთოდოლოგიისა და მეთოდების ინტერპრეტირება, მათი 

შერჩევა კვლევის სპეციფიკიდან გამომდინარე, კვლევის დაგეგმვა და განხორციელება 

ხელმძღვანელის მითითებების საფუძველზე; 

8. აანალიზებს განხორციელებული კვლევის შედეგებს; შეუძლია დასკვნების ჩამოყალიბება 

და კვლევითი ნაშრომის გაფორმება აკადემიური და ეთიკური სტანდარტების დაცვით; 

9. შეუძლია წეროს და ისაუბროს თანმიმდევრულად და არგუმენტირებულად საერთაშორისო 

ურთიერთობების დარგთან დაკავშირებულ საკითხებზე; 

10. შეუძლია სასურველი მიმართულებით ცოდნის გაღრმავების დაგეგმვა, საჭირო წყაროების 

იდენტიფიცირება, ინფორმაციის მოპოვება და ინტერპრეტირება, დამოუკიდებელი და 

ეფექტიანი დროის მართვა. 

 

სწავლა-სწავლების მეთოდები (სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები) 
პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კომპონენტების განხორციელება ხდება 

სწავლა/სწავლების შემდეგი მეთოდების გამოყენებით: 

 ლექცია - ძირითადი თეორიული მასალის, ცნებების და სხვ. განხილვა სტუდენტთა 

აქტიური ჩართულობით. იგი ძირითადად ორიენტირებულია შესასწავლი მასალის 

მეცნიერული თეორიებისა და მიდგომების საფუძვლიან შესწავლაზე. აქ აქტიურად ხდება 

საკითხების სიღრმისეული გაშუქება, რა დროსაც გონებრივი იერიშის და სხვადასხვა 

ინტერაქტიული მეთოდების გამოყენებით ხდება სტუდენტთა აქტიური ჩართვა 

დისკუსიებში, თემების ნათლად წარმოსახვასა და გარკვევაში.  

 სამუშაო ჯგუფში მუშაობა - ჯგუფური მუშაობა ავითარებს თანამშრომლობის პირობებში 

კონკრეტული ამოცანების დაგეგმვისა და რეალიზების ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს. სამუშაო 

ჯგუფში მუშაობის დროს ხდება ქეისების, ქვიზების, სავარჯიშოების, მაგალითების 

განხილვა, რითაც სტუდენტები იძენენ პრობლემის ჯგუფურად გადაწყვეტის უნარ-ჩვევებს, 

რაც თავის მხრივ უზრუნველყოფს გუნდში მუშაობის უნარების ჩამოყალიბება-

განვითარებას, სხვათა აზრის გათვალისწინება/გაზიარებას და კორექტული კომუნიკაციის 

კომპეტენციების დაუფლებას. 

 პრაქტიკული/ლაბორატორიული მუშაობა - პრაქტიკულ/ლაბორატორიულ 

მეცადინეობებზე საკითხების სიღრმისეული წვდომის მიზნით ხდება ყურადღების 

კონცენტრირება საკითხების შესაბამისი მაგალითების, შემთხვევის ანალიზის (ქეისების) 

თუ ვიდეომასალების განხილვაზე, სავარჯიშოების შეთავაზებაზე, მათი გადაწყვეტის, 

ამოხსნის გზების ძიებაზე, რაც უზრუნველყოფს სტუდენტთა მიერ შეძენილი ცოდნის 

პრაქტიკაში გამოყენების უნარ-ჩვევების განმტკიცებას და შემოქმედებითი და 

ანალიტიკური აზროვნების განვითარებას. 
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 სემინარი - სემინარის  დანიშნულებაა სტუდენტებს მიეცეთ ლექციაზე მოსმენილი 

საკითხების და თემების დეტალიზაციის, უკეთ გარკვევისა და გაანალიზების რეალური 

შესაძლებლობა. სემინარი ცოდნის გადაცემის საშუალებაა, რომლის დროსაც იმართება 

დისკუსია, კეთდება დასკვნები და ამ პროცესის მიზანმიმართულად წარმართვას 

კოორდინირებას უწევს ლექტორი. სემინარული მუშაობა ტარდება საჭიროებისამებრ, 

სალექციო მასალის გადაცემის კვალდაკვალ. 

 დამოუკიდებელი მუშაობა - სტუდენტის დამოუკიდებელი მუშაობით შესაძლებელია 

ლექციაზე შეძენილი ცოდნის გამყარება და გაღრმავება. დამოუკიდებელი მუშაობა 

გულისხმობს სახელმძღვანელოებისა თუ სხვა საინფორმაციო წყაროების გამოყენებით 

მასალის მოძიებას, წაკითხვას, გააზრებასა და შესწავლას, ასევე ლექციის მსვლელობისას 

მიღებული საშინაო დავალებების შესრულებას. ყოველივე აღნიშნული ხელს უწყობს 

საკითხებისადმი ინტერესის გაღვივებას, საკითხების დამოუკიდებლად შესწავლის 

სურვილს, რაც დამოუკიდებელი აზროვნების, ანალიზისა და დასკვნების გაკეთების 

სტიმულირების საშუალებაა. 

 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა 
შეფასების მიზანია ხარისხობრივად განსაზღვროს სტუდენტის სწავლის შედეგები 

აკადემიური პროგრამის მიზნებთან და პარამეტრებთან მიმართებით. 

სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხორციელდება ზეპირი და/ან წერილობითი ფორმით. სასწავლო 

კურსის/კომპონენტის მაქსიმალური შეფასება 100 ქულის ტოლია. შეფასება ითვალისწინებს 

შუალედურ და დასკვნით შეფასებას, რომელთა ჯამი შეადგენს 100 ქულას. 

შეფასების სისტემა უშვებს: 

ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

(A) ფრიადი – 91 - 100 ქულა; 

(B) ძალიან კარგი –  81 - 90 ქულა; 

(C) კარგი –  71 - 80 ქულა; 

(D) დამაკმაყოფილებელი – 61 - 70 ქულა; 

(E) საკმარისი – 51 - 60 ქულა. 

 ორი სახის უარყოფით შეფასებას 

(FX) ვერ ჩააბარა – 41 - 50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა 

სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ 

გასვლის უფლება; 

(F) ჩაიჭრა – 40 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის 

საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

შუალედური და დასკვნითი შეფასებების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი არის შესაბამისი 

შეფასების არანაკლებ 30%.  

შუალედური და დასკვნითი შეფასებების ქულობრივი განაწილება, მათი მინიმალური 

კომპეტენციის ზღვარი და შეფასების რუბრიკები გაწერილია შესაბამისი კომპონენტის 

სილაბუსში.  

კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ სილაბუსით დადგენილი 

სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, ქვემოთ მოყვანილი აუცილებელი მოთხოვნების 

გათვალისწინებით: 
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ა) შუალედური და დასკვნითი შეფასებების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის 

გადალახვის შემთხვევაში; 

ბ) საბოლოო შეფასების მაქსიმალური 100 ქულიდან მინიმუმ 51 ქულის მოგროვების 

შემთხვევაში. 

დამატებით გამოცდაზე სტუდენტი დაიშვება იმ შემთხვევაში, თუ მან საბოლოო შეფასების 

მაქსიმალური 100 ქულიდან მოაგროვა 41 - 50 ქულა ან მინიმუმ 51 ქულა, მაგრამ ვერ გადალახა 

დასკვნითი შესაფებისთვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. 

შუალედური და დასკვნითი შეფასებების კომპონენტების ფორმატი და შეფასების 

კრიტერიუმები განისაზღვრება თითოეული სასწავლო სასწავლო კომპონენტის სილაბუსის 

მიხედვით, მათი სპეციფიკის გათვალისწინებით და ზემოთ მოყვანილი კრიტერიუმების 

დაცვით. 

 

დასაქმების სფერო 
საერთაშორისო ურთიერთობების საგანმანათლებლო საბაკალავრო პროგრამის 

კურსდამთავრებული ფლობს შესაბამის კვალიფიკაციას იმისათვის, რომ დასაქმდეს 

საერთაშორისო ორგანიზაციებში, დარგის შესაბამის საჯარო (მაგ: საელჩოები, საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო ან სხვა სტრუქტურები, რომლებიც ჩართულნი არიან საერთაშორისო 

ურთიერთობებისა და ევროინტეგრაციის საკითხებში) და კერძო (არასამთავრობო 

ორგანიზაციები, კვლევითი ცენტრები, უნივერსიტეტები) სტრუქტურებში. საერთაშორისო 

ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულებს ასევე შეუძლიათ 

განაგრძონ აკადემიური განვითარება და ისწავლონ სამაგისტრო საფეხურზე. 
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inglisuri filologia  

 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: ინგლისური ფილოლოგია 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  ჰუმანიტარული მეცნიერებების ბაკალავრი ინგლისურ 

ფილოლოგიაში 

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 ESET კრედიტი 

სწავლების ენა: ინგლისური ენა 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 
საბაკალავრო პროგრამაზე სტუდენტთა ჩარიცხვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობის 

შესაბამისად. პროგრამაზე სწავლის უფლება ეძლევა სრული ზოგადი განათლების მქონე პირს 

ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე. ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე 

მესამე სავალდებულო საგნად აბიტურიენტმა უნდა ჩააბაროს ისტორია ან ლიტერატურა. 

ამასთან აბიტურიენტმა ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე უცხოური ენებიდან უნდა ჩააბაროს 

მხოლოდ ინგლისური ენა და მოთხოვნილია 60%+1 ზღვრის გადალახვა. კანონმდებლობით 

გათვალისწინებულ შემთხვევებში ჩარიცხვა შესაძლებელია კანონმდებლობით დადგენილი 

წესის შესაბამისად, ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარების გარეშე. პროგრამაზე დაშვების 

პირობები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის იხილეთ ბმულზე – https://iro.ibsu.edu.ge/en/home. 

საერთაშორისო სტატუსის მქონე აბიტურიენტის შემთხვევაში, კანდიდატმა უნდა 

დაადასტუროს ზოგადი ინგლისური ენის B1 დონეზე ცოდნის კომპეტენცია (საერთო 

ევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოს (CEFR) მიხედვით). კანდიდატი რომელიც წარმოადგენს 

საერთაშორისო სერთიფიკატებს (FCE, TOEFL, IELTS და ა.შ.) თავისუფლდება ინგლისური ენის 

გამოცდის ჩაბარებისგან.  

 

პროგრამის მოსალოდნელი სწავლის შედეგები 
ინგლისური ფილოლოგიის ინგლისურენოვანი პროგრამის დასრულების შემთხვევაში 

კურსდამთავრებულებს ჩამოუყალიბდებათ სპეციალობისთვის აუცილებელი შემდეგი ზოგადი 

(ტრანსფერული) და დარგობრივი კომპეტენციები: 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

1. განმარტავს და განასხვავებს ინგლისური ფილოლოგიის შემადგენელი დისციპლინების 

(ენათმეცნიერება, კულტურა, ლიტერატურა, ისტორია) ძირითად ტენდენციებს, შესაბამის 

საბაზისო ცნებებსა და მიმდინარეობებს, რომელიც მოიაზრებს სფეროში შემავალი 

ძირითადი საკვანძო საკითხების კრიტიკულ გააზრებას;  

2. იცნობს და განასხვავებს ინგლისური ენის ფონოლოგიურ და ფონეტიკურ და ლექსიკურ-

სტილისტურ ერთეულებს და მახასიათებლებს; აღწერს და განასხვავებს ინგლისურ ენაში 

https://iro.ibsu.edu.ge/en/home
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სიტყვათწარმოების პრინციპებსა და მეთოდებს; იცნობს და განასხვავებს აკადემიური 

კითხვის, წერის, საუბრის და მოსმენის სტრატეგიებს; 

3. მიმოიხილავს და კრიტიკულად იაზრებს ინგლისური ენის გრამატიკის და ენის ათვისების 

თეორიებს და მათი ფუნქციონირება-გამოყენების  პრინციპებს;  

4. ცნობს, განმარტავს და განასხვავებს კვლევის მეთოდოლოგიას და მეთოდებს, აკადემიური 

წერის და ციტირება-რეფერირების ძირითად პრინციპებს, რომელიც აუცილებელია 

ინგლისურ ფილოლოგიაში მცირე მასშტაბის კვლევის ჩასატარებლად; 

უნარები: 

5. იყენებს ლინგვო-კულტურულ კომპეტენციას, რომელიც საერთო ევროპული 

სარეკომენდაციო ჩარჩოს მოთხოვნების მიხედვით  (CEFR) შეესაბამება B2-C1 დონეს; 

წარმართავს კომუნიკაციას წერილობით თუ ზეპირსიტყვიერად  ზოგად და/ან სპეციფიურ 

საკითხებზე მულტიკულტურულ გარემოში, მათ შორის რთული და გაუთვალისწინებელი 

პრობლემების გადასაჭრელად; 

6. განიხილავს, აანალიზებს და ინტერპრეტაციას უკეთებს ინგლისური ფილოლოგიის დარგის 

(ენათმეცნიერება, ლიტერატურა, ისტორია და კულტურა) მნიშვნელოვან საკითხებს, 

მიმდინარეობებს  შესაბამისი თეორიების, მეთოდების და პრინციპების გამოყენებით და 

მსჯელობს არგუმენტირებულად;  

7. არჩევს და აგროვებს დარგის შესაბამის მასალებს ინგლისურ ფილოლოგიაში მცირე 

მასშტაბის კვლევის ჩასატარებლად, კრიტიკულად აფასებს და აანალიზებს მოპოვებულ 

მონაცემებს და წერს მიმართულების შესაბამის ნაშრომს სათანადო მითითებების 

გათვალისწინებით რომლის დროსაც იყენებს აკადემიური კითხვის და წერის სტრატეგიებს 

და პრინციპებს; 

8. წერილობითი და/ან ზეპირი ფორმით აყალიბებს და დარგის სპეციალისტებთან და/ან 

არასპეციალისტებთან წარადგენს ნაშრომის ძირითად მიგნებებს, დასკვნებს და 

რეკომენდაციებს შესაბამისი ინფორმაციისა და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

გამოყენებით;  

პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა: 

9. აღიარებს და იცავს პროფესიული ეთიკის და აკადემიური კეთილსინდისიერების 

პრინციპებს; 

10. ამჟღავნებს დამოუკიდებლად სწავლის, თვითორგანიზების და დროის მართვის უნარს. 

 

 

სწავლა-სწავლების მეთოდები (სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები) 
პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კომპონენტების განხორციელება ხდება 

სწავლა/სწავლების შემდეგი მეთოდების გამოყენებით: 

 ლექცია  

 ინტერაქტიული ლექციები 

 სემინარი 

  ჯგუფში მუშაობა 

 პრაქტიკული/ლაბორატორიული მუშაობა 

 დამოუკიდებელი მუშაობა 

 პრეზენტაცია (ლექტორის / სტუდენტის / სტუდენტების მიერ) 
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 დემონსტრირება 

 ინდუქცია 

 დედუქცია 

 ანალიზი 

 სინთეზი 

 კრიტიკული აზროვნება 

 შემთხვევების შესწავლა 

 გონებრივი იერიში 

 დისკუსია / დებატები 

 პროექტი 

 ელექტრონული საშუალებებით სწავლება 

 ინდივიდუალური მუშაობა 

 წყვილში მუშაობა 

 წიგნზე მუშაობა 

 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლა 

 პროექტზე დაფუძნებული სწავლება 

 შებრუნებული გაკვეთილი 

 კვლევა-ძიებაზე დაფუძნებული სწავლება 

 საშინაო დავალების შესრულება 

 ახსნა-განმარტების მეთოდი 

 

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. სასწავლო კურსის/კომპონენტის 

მაქსიმალური შეფასება 100 ქულის ტოლია. შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ და დასკვნით 

შეფასებას, რომელთა ჯამი შეადგენს 100 ქულას. 

შეფასების სისტემა უშვებს: 

ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

(A) ფრიადი – 91-100 ქულა; 

(B) ძალიან კარგი – 81-90 ქულა; 

(C) კარგი – 71-80 ქულა; 

(D) დამაკმაყოფილებელი – 61-70 ქულა; 

(E) საკმარისი – 51-60 ქულა. 

ორი სახის უარყოფით  შეფასებას: 

(FX) ვერ ჩააბარა – 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა 

სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის 

უფლება; 

(F) ჩაიჭრა – 40 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის 

საკმარისი და მას სასწავლო კურსი/საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 
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შუალედური და დასკვნითი შეფასებებისთვის განსაზღვრულია მინიმალური კომპეტენციის 

ზღვარი. დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის ხვედრითი წილი არ 

აღემატება დასკვნითი შეფასების 60%-ს.  

შუალედური და დასკვნითი შეფასებების ქულობრივი განაწილება, მათი მინიმალური 

კომპეტენციის ზღვარი და შეფასების რუბრიკები გაწერილია  შესაბამისი საგნის სილაბუსში. 

კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ სილაბუსით დადგენილი სწავლის 

შედეგების მიღწევის შემდეგ, ქვემოთ მოყვანილი აუცილებელი მოთხოვნების 

გათვალისწინებით: 

ა) შუალედური და დასკვნითი შეფასებების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის 

გადალახვის შემთხვევაში; 

ბ) საბოლოო შეფასების მაქსიმალური 100 ქულიდან მინიმუმ 51 ქულის მოგროვების 

შემთხვევაში. 

დამატებით გამოცდაზე სტუდენტი დაიშვება იმ შემთხვევაში, თუ მან საბოლოო შეფასების 

მაქსიმალური 100 ქულიდან მოაგროვა 41 - 50 ქულა ან მინიმუმ 51 ქულა, მაგრამ ვერ გადალახა 

დასკვნითი შეფასებისთვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. 

შუალედური და დასკვნითი შეფასებების კომპონენტების ფორმატი და შეფასების 

კრიტერიუმები განისაზღვრება თითოეული სასწავლო კურსის/პრაქტიკის სილაბუსის 

მიხედვით, მათი სპეციფიკის გათვალისწინებით და ზემოთ მოყვანილი კრიტერიუმების 

დაცვით. 

 

დასაქმების სფერო 

ინგლისური ფილოლოგიის კურსდამთავრებულები შეიძლება დასაქმდნენ როგორც კერძო და 

სახელმწიფო სტრუქტურებში, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციებში, სადაც ზოგადი 

ჰუმანიტარული განათლების მქონე ფილოლოგის კვალიფიკაციის მქონე ინგლისური ენის 

სპეციალისტის მოთხოვნაა. დასაქმების შესაძლო სფეროებია: 

 ადგილობრივი და საერთაშორისო ინსტიტუტები / ასოციაციები / კავშირები/ 

საზოგადოებები; 

 სამეცნიერო, კვლევითი და საგანმანათლებლო ცენტრები; 

 სკოლამდელი, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებები (საქართველოში მოქმედი საკანონმდებლო შეზღუდვების 

გათვალისწინებით); 

 ინგლისური ენის სპეციალიტებად ენათა ცენტრებში; 

 საბიბლიოთეკო ქსელი; 

 რედაქციები და გამომცემლობები; 

 პროფესიული გაერთიანებები; 

 დიპლომატიური წარმომადგენლობები; 

 სახელმწიფო/კერძო რადიო და სატელევიზიო არხები და მედია ცენტრები; 

 საინფორმაციო და ტურისტული სააგენტოები; 

 ტურიზმის სფერო. 

კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ სწავლა გააგრძელონ უმაღლესი განათლების მეორე 

საფეხურზე (მაგისტრატურა) მათთვის საინტერესო დარგის მიმართულებით კანონით 

დადგენილი წესისამებრ. 


