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საბაკალავრო პროგრამები

ეკონომიკა
1. ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ

სახელწოდება  –  სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სახე                   –  უნივერსიტეტი

საკონტაქტო ინფორმაცია

თვითმმართველი ერთეული (ქალაქი) თბილისი
მისამართი ჭავჭავაძის გამზ N1
საფოსტო ინდექსი 0175
დაწესებულების ვებ-გვერდი www.tsu.edu.ge
დაწესებულების ელ-ფოსტა chancellery@tsu.ge 
ტელეფონი/ფაქსი 222 51 07
დაწესებულების ხელმძღვანელი ვლადიმერ პაპავა
ტელეფონი/ფაქსი 222 02 41 
ელ-ფოსტა rector@tsu.ge 
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი თამარ ვეფხვაძე
ტელეფონი/ფაქსი 229 08 15
ელ-ფოსტა tamar.vepkhvadze@tsu.ge

2. საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: ეკონომიკა (Economics)

3.  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ეკონომიკის ბაკალავრი (Bachelor  of  Economics)

4. სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

5. პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 კრედიტი

6. სწავლების ენა: ქართული

7. საბაკალავრო პროგრამის მიზანი: 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მისიის შესაბამისად
ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა ეროვნულ და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა
დამკვიდრების; საზოგადოების ინტელექტუალური, ზნეობრივი, კულტურული და სოციალურ-
ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობის; ინოვაციური სწავლებით საუნივერსიტეტო ტრადიციების
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განვითარების; აკადემიური თავისუფლების დაცვის; სტუდენტისა და პროფესორის პიროვნულ და
პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვის; ცოდნის გენერირებისა და გადაცემის;  სტუდენტზე
ორიენტირებული სწავლებისა და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადების; საერთაშორისო
აკადემიური თანამშრომლობის განვითარების; თავისუფალი სამყაროს საუნივერსიტეტო
საზოგადოების ღირსეული წევრობის მისაღწევად მიზნად ისახავს
ეკონომიკაში ინტეგრირებული, სისტემური, ფუნდამენტური თეორიული ცოდნის, დამოუკიდებელი
აზროვნების, შემოქმედებითი და პრაქტიკული მუშაობის უნარ-ჩვევების მქონე კონკურენტუნარიანი და
მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადებას, რომელთაც:
 აქვთ ცოდნა ეკონომიკის სფეროში მიკრო, მაკრო და საერთაშორისო დონეებზე; ფლობენ 
ცოდნას ეროვნული შემოსავლის წარმოების, განაწილების და მოხმარების, აგრეთვე დანაზოგების, 
ინვესტიციების, სავალუტო კურსის, საგადასახდელო ბალანსის შესახებ. იციან და აცნობიერებენ 
შრომის, საქონლის, მომსახურების და ფინანსურ ბაზრებზე ფირმის და შინამეურნეობის ქცევაზე 
მოქმედი ეკონომიკური ფაქტორების მნიშვნელობას. აქვთ ცოდნა საქონლის, წარმოების
ფაქტორებისა და ფინანსური აქტივების საერთაშორისო მოძრაობის კანონზომიერებების, 
ეკონომიკური პოლიტიკის შესახებ. ფლობენ ცოდნას ეკონომიკაში რაოდენობრივი, სტატისტიკური
და ეკონომეტრიკული მეთოდებისა და მოდელების შესახებ;
 გააჩნიათ შინამეურნეობის ქცევის, ფირმის საქმიანობის, ბაზრის ფუნქციონირების, ეკონომიკური
განვითარების ტენდენციების ანალიზის, მიღებული შედეგების შეჯერების და დასკვნის უნარი; 
შეუძლიათ ეკონომიკური ანალიზის პროცესში სტატისტიკური და ეკონომეტრიკული მეთოდების 
გამოყენება;
 შეუძლიათ საკუთარი დასკვნების საჯარო წარდგენა, შესაბამისი ცოდნითა და ლოგიკით მათი
მკაფიო დასაბუთება;
 ზოგად კომპეტენციასთან ერთად, გააჩნიათ სპეციალური ცოდნა და კომპეტენციები, რომლებსაც 
მიიღებენ შესაბამის მოდულებში (ეკონომიკური პოლიტიკა, მაკროეკონომიკა, საერთაშორისო
ეკონომიკა, მენეჯერული ეკონომიკა, ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა, ეკონომიკური
სტატისტიკა, შრომის ეკონომიკა) სწავლისას;
 აქვთ ეკონომიკის ისეთი ცოდნა, რომელიც იძლევა მაგისტრატურაში სწავლის გაგრძელების
შესაძლებლობას;
   აქვთ ცოდნა და უნარები, რომლებიც საშუალებას აძლევს დასაქმდეს როგორც სახელმწიფო, ისე 
საერთაშორისო, კერძო და არასამთავრობო სექტორში, ეკონომისტებად, ეკონომიკურ მრჩევლებად, 
მკვლევარებად.

8.პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგები

9.სწავლის  შედეგი: 
1.ცოდნა და გაცნობიერება:
1.1.ზოგადი კომპეტენცია: 



5

 კრიტიკულად გაიაზრებს საკითხებს; 
 აქვს ეკონომიკური სისტემის ფუნქციონირების და ამ სისტემაში სხვა დარგების როლის შესახებ  

ცოდნა.
1.2.დარგობრივი კომპეტენცია:

 აქვს ეკონომიკის შესახებ ცოდნა, რომელიც მოიცავს თეორიებს და პრინციპებს მოთხოვნა–
მიწოდების, ფასწარმოქმნის, სახელმწიფოს ეკონომიკური ფუნქციების, ბაზრების ტიპების, 
მონოპოლიების, ოლიგოპოლიების, თავისუფალი კონკურენციის, მაკროეკონომიკური 
ინდიკატორების, ინფლაციის, ეკონომიკური ზრდის, უმუშევრობის, არასტაბილურობის შესახებ;

 იცის ეკონომიკის ძირითადი (საბაზო) ცნებები,  პოსტულატები და კონცეფციები;
 გააჩნია საბაზო ცოდნა ფუნდამენტურ და სპეციალურ ეკონომიკურ დისციპლინებში; 
 იცის ინდივიდების, შინამეურნეობების, ფირმების, სახელმწიფოსა და საერთაშორისო

სტრუქტურების მიერ ეკონომიკური გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმები;
 იცის ეკონომიკური სისტემის ფუნქციონირების ძირითადი პრინციპები და  პოლიტიკის როლი ამ 

სისტემაში;
 იცის განსხვავებული ეკონომიკური სისტემების ფუნქციონირების თავისებურებები;
 გაცნობიერებული აქვს ეკონომიკის ფუნქციონირების მექანიზმი მიკრო, მაკრო და 

საერთაშორისო დონეებზე; 
 შეუძლია თანამედროვე ეკონომიკური მოვლენებისა და პროცესებისა გააზრება; 
 გაცნობიერებული აქვს ეკონომიკური ზრდის პრობლემები და შესაძლებლობები; შეუძლია

სათანადო მაგალითების მოყვანა; 
 ფლობს ეკონომიკური ანალიზისთვის აუცილებელ თვისებრივ, სტატისტიკურ და რაოდენობრივ

მეთოდებს; 
 აქვს ცოდნა, რომელიც სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების საშუალებას იძლევა. 

2.ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
2.1.ზოგადი კომპეტენცია: 

 კვლევითი და პრაქტიკული ხასიათის პროექტებს ახორციელებს წინასწარ განსაზღვრული
მითითებების შესაბამისად;

 აქვს ტექნოლოგიური მოწყობილობების, კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენებისა და
საინფორმაციო ტექნოლოგიების მართვის უნარი, სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მიღების, 
დამუშავებისა და ანალიზის უნარი; შეუძლია იხელმძღვნელოს ინტერნეტის მონაცემთა ბაზებით;

 გააჩნია პრობლემის იდენტიფიცირების უნარი; 
 ასაბუთებს და იცავს გადაწყვეტილების მიღების პრინციპებს;
 ადგენს დროით ჩარჩოებს დასახული მიზნის მისაღწევად;
 ანაწილებს შესასრულებელ სამუშაოს დაგეგმილ ვადებში.  
 შეუძლია გარემოსთან ადაპტაცია; 
 ახდენს საკუთარი დასკვნების საჯარო დემონსტრირებას, შესაბამისი ცოდნითა და ლოგიკით

მათ მკაფიო დასაბუთებას;
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 შეუძლია საკითხის დასმა და მოსაზრებათა შეჯერებით საკუთარი შეხედულების ჩამოყალიბება;
 შეუძლია გუნდურად და დამოუკიდებლად მუშაობა.

2.2.დარგობრივი კომპეტენცია:
 ეკონომიკურ არგუმენტებს და მეთოდებს იყენებს კონკრეტული ეკონომიკური პრობლემის

შესასწავლად და გადასაჭრელად; 
 წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად ახორციელებს კვლევითი და პრაქტიკული

ხასიათის ეკონომიკურ პროექტებს;
 შეუძლია ეკონომიკური და სოციალური მონაცემების მოპოვება, თავმოყრა, დაჯგუფება, შერჩევა

და შეფასება თეორიისა და სტატისტიკური  მეთოდების გამოყენებით და მათი მონიტორინგი;
 შეუძლია განსაზღვროს ეკონომიკური და სოციალური მონაცემების წყაროები და მათი

მოპოვების ადგილი;
 ახორციელებს საქონლისა და მომსახურების წარმოებისა და მოხმარების პროგნოზირებას, 

რომელიც ეყრდნობა ადრე შემუშავებულ და გამოყენებულ მონაცემებს და ზოგად ეკონომიკურ და
დარგობრივ (წარმოების) სპეციფიკურ პირობებს; 

 შეუძლია ფინანსური (როგორც ფირმის, ისე დარგისა და სახელმწიფოს დონეზე) მონაცემების
დამუშავება, დანახარჯებისა და შემოსავლების ანალიზი; 

 შეუძლია სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების, აგრეთვე, საპროცენტო
განაკვეთებისა და ვალუტის კურსების ანალიზი; 

 შეუძლია იმ ფაქტორთა ანალიზი, რომლებიც განსაზღვრავენ სამუშაო ძალის მონაწილეობას, 
დასაქმებას, ხელფასებს, უმუშევრობას და სამუშაო ძალის ბაზრის ფუნქციონირების სხვა  შედეგებს; 

 შეუძლია მათემატიკურ ფორმულებისა და მეთოდების ეკონომიკურ ანალიზსა და პრაქტიკული
გადაწყვეტილების მიღებაში გამოყენება;

 ეკონომიკის სფეროს შესაბამისი სპეციალური კომპეტენციის ფარგლებში ავლენს კრეატიული
და ინოვაციური საქმიანობის უნარ-ჩვევებს; 

 მითითების შესაბამისად ახორციელებს კვლევას, მონაცემთა მონიტორინგს, ინფორმაციის
გაანალიზებას და ამზადებს ანგარიშს და გეგმას ეკონომიკური და ბიზნესპრობლემების
გადასაწყვეტად; 

 ეკონომიკური ქცევისა და ნიმუშების (მაგალითების) გაანალიზების, ახსნისა და
პროგნოზირებისათვის შეუძლია ეკონომეტრიკული მოდელების გამოყენება;

 შეუძლია მონაწილება მიიღოს ეკონომიკური რჩევებისა და პოლიტიკის ფორმულირებისა და
შეფასებისას როგორც კერძო, ისე სახელმწიფო სექტორში;

 შეუძლია დინამიკურ ეკონომიკურ კონიუნქტურასთან ადაპტაცია; 
 შეუძლია შეისწავლოს ცალკეული კომპანიის ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული

პრობლემები;
 იყენებს თანამედროვე ტექნიკას და ტექნოლოგიებს როგორც სწავლის პროცესში, ისე

შეხედულებების, მოსაზრებების  გამოხატვისა და  პრეზენტაციისთვის.
3.დასკვნის უნარი
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3.1.ზოგადი კომპეტენცია: 
 აანალიზებს მონაცემებს და სიტუაციებს სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის

გამოყენებით; 
 გააჩნია თანმიმდევრული/ლოგიკური აზროვნების უნარ-ჩვევები; 
 აქვს მოვლენების სათანადო დონეზე გაგების, შესწავლისა და ახსნის შესაძლებლობა, 

ანალიზისა და სინთეზის უნარი;
 შეუძლია დასკვნების გაკეთება და დასაბუთება.

3.2.დარგობრივი კომპეტენცია:
 შეუძლია სოციალურ–ეკონომიკური მონაცემების და ეკონომიკური სიტუაციის ეკონომიკური და

სტატისტიკური მეთოდების გამოყენებით შეფასება; 
 შეუძლია დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება;
 შეუძლია ეკონომიკური მოვლენებისა და პროცესების, კონცეფციების და მოდელების შესახებ

საკუთარი დასკვნების გაკეთება, მათი დასაბუთება სათანადო ცოდნითა და ლოგიკით, როგორც
სპეციალისტებთან, ისე არასპეციალისტებთან;

 გააჩნია ეკონომიკური მოვლენებისა და ტენდენციების ანალიზის, მიღებული შედეგების
შეჯერებისა და სინთეზის, განზოგადებული დასკვნების გაკეთებისა და გადაწყვეტილების მიღების
უნარი და კომპეტენცია; 

 შეუძლია კვლევის საგნის, შესაბამისი მეთოდების რანგირება დასკვნების გამოტანის მიზნით;
 შეუძლია იმ პოლიტიკური გადაწყვეტილებების შეფასება, რომლებიც ეკონომიკას და ფინანსებს

ეხება;
 შეუძლია კრიტიკულად შეაფასოს ეკონომიკური თეორიები და პრინციპები, ეკონომიკის

მოდელები, მათი ანალიზის მეთოდების მახასიათებლები.
4.კომუნიკაციის უნარი
4.1.ზოგადი კომპეტენცია: 

 შეუძლია იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური
წერილობითი და ზეპირი ანგარიშების მომზადება და გადასცემს ინფორმაციას სპეციალისტებსა და
არასპეციალისტებს ზეპირად ქართულ და უცხოურ (ინგლისურ) ენებზე, თანამედროვე
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით;

 წერილობით და ზეპირად გამოხატავს აზრს სხვადასხვა მოვლენისა და პროცესის შესახებ
ეკონომიკური არგუმენტებით; 

 არა მხოლოდ ეკონომისტებისათვის გასაგებად აყალიბებს ეკონომიკურ ინფორმაციას
როგორც წერილობით, ისე ზეპირად ქართულ და უცხო (მ.შ. ინგლისურ) ენებზე;

 პრეზენტაციის პროცესში შეუძლია ტექნიკისა და ტექნოლოგიების გამოყენება.
4.2.დარგობრივი კომპეტენცია:

 გასაგებად აყალიბებს ეკონომიკურ მოსაზრებებს ეკონომისტებისათვის როგორც წერილობითი, 
ისე ზეპირი ფორმით ქართულ და უცხო ენებზე;
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 შეუძლია თანამედროვე ტექნიკური და ტექნოლოგიური საშუალებების პრეზენტაციის, კამათის
და შეჯამების პროცესში გამოყენება.

 შეუძლია ეკონომიკური მოვლენებისა და პროცესების, კონცეფციების და მოდელების შესახებ
საკუთარი დასკვნების საჯარო პრეზენტაცია, მათი მკაფიო დასაბუთება სათანადო ცოდნითა და
ლოგიკით, როგორც სპეციალისტებთან, ისე არასპეციალისტებთან.
5.სწავლის უნარი
5.1.ზოგადი კომპეტენცია: 

 აფასებს საკუთარი სწავლის პროცესს თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად; ადგენს
შემდგომი სწავლის საჭიროებებსა და შესაძლებლობებს;

 შეუძლია  საკითხების გამარტივება და შესაბამისობის შენარჩუნება;
 შეუძლია საკუთარი სწავლის შეფასება და შემდგომი სწავლის საჭიროების განსაზღვრა;
 ცოდნის გადამუშავებისა და წარმოჩენის პროცესში ავლენს სათანადო აზროვნების, 

მეხსიერების, აღქმის და მეტყველების უნარებს (კოგნიტურ უნარებს);
 შეძენილი ცოდნის ბაზაზე შეუძლია ევრისტიკული სტრატეგიის გამოყენება – შემოკლებული გზა

რთული ამოცანის გადასაჭრელად; 
 შეძენილი ცოდნის ბაზაზე პრობლემების (როგორც ზოგადი, ისე კონკრეტული) გადაჭრისას

შეუძლია ანალოგიურ სიტუაციაში მიღებული გადაწყვეტილების გახსენება.
5.2.დარგობრივი კომპეტენცია:

 ეკონომიკური პრობლემების შესწავლისას შეუძლია ალტერნატიულ მიდგომების  გამოყენება
შეზღუდვების  და შესაძლებლობების გათვალისწინებით;

 აქვს უნარი, დასვას კონკრეტული ეკონომიკური საკითხი (პრობლემა) და განახორციელოს
გამოკვლევა;

 იცის და იყენებს  კვლევის სათანადო მეთოდებს;
 შეუძლია კვლევიდან შესაბამისი დასკვნის გამოტანა;
 აყალიბებს დასკვნებს, რომლებიც შეიძლება მოიცავდეს შემდგომი კვლევის სფეროებს;
 იცის, როგორ გამოიყენოს ეკონომიკური პრინციპები და მოდელები, კომპლექსური სისტემის

ძირითადი მახასიათებლები სწავლის პროცესში; 
 შეუძლია ეკონომიკური ცოდნის ბაზაზე შეაფასოს საჯარო გადაწყვეტილებების ეკონომიკური

ეფექტიანობა; 
 შესწავლილი ეკონომიკური საკითხების ბაზაზე იღებს სათანადო საფუძველს ეკონომიკური

ცოდნის შემდგომი გაღრმავებისათვის;
 შეძენილი ეკონომიკური ცოდნის საფუძველზე მომზადებულია სათანადო პრაქტიკული

ქცევისათვის. 
6.ღირებულებები
6.1.ზოგადი კომპეტენცია: 

 შეუძლია ღირებულებების ფორმირებისა და მათი დამკვიდრების პროცესში მონაწილეობის
მიღება;
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 აქვს ინტერპერსონალური ურთიერთობების, სოციალური და ეთიკური პასუხისმგებლობის
უნარი.
6.2.დარგობრივი კომპეტენცია:

 აქვს ჩამოყალიბებული ხედვა საბაზრო ეკონომიკის (ღირებულებების) და  ღია სამოქალაქო 
საზოგადოების ფორმირებაში მონაწილეობის შესახებ;

 ეკონომიკური საკითხების განხილვისას აქვს ინტერპერსონალური ურთიერთობების, ჯგუფური
მუშაობის, სოციალური და ეთიკური პასუხისმგებლობის უნარი;

 შეუძლია პოლიტიკური და ეკონომიკური გადაწყვეტილების შეფასება;
 ავითარებს გარემოსადმი დამოკიდებულებას და ხედვას მდგრადი განვითარებისადმი;
 იცის, რას მიანიჭოს უპირატესობა სამუშაოს მოძიებისა და მუშაობის პროცესში;
 შეუძლია შეაფასოს რესურსების ეკონომიური გამოყენება;
 შეუძლია შეაფასოს ეროვნული და მსოფლიო ეკონომიკის დინამიკა;
 აქვს შეხედულებები საერთაშორისო ორგანიზაციების მნიშვნელობაზე;
 აქვს ჩამოყალიბებული ხედვა სახელმწიფოს როლის შესახებ ადამიანის კეთილდღეობის

უზრუნველყოფაში;
 აქვს გარკვეული ხედვა შემოსავლების განაწილების უთანაბრობის შესახებ;
 აქვს ჩამოყალიბებული ხედვა სიღარიბის შესახებ;
 შეუძლია შეაფასოს სიღარიბის დაძლევის საერთაშორისო, სახელმწიფო და სხვა პროგრამები;
 აქვს შეხედულებები პროფკავშირების და სხვა საზოგადოებრივი და პოლიტიკური 

ორგანიზაციების როლზე;
 შეუძლია თვითშეფასება.

10. სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 
ვერბალური, ანუ  ზეპირსიტყვიერი მეთოდი; წიგნზე მუშაობის მეთოდი; წერითი მუშაობის 

მეთოდი; პრაქტიკული მუშაობის მეთოდები; დისკუსია/დებატები; პრობლემაზე დაფუძნებული 
სწავლება (PBL); ევრისტიკული მეთოდი; შემთხვევის ანალიზი (Case study); გონებრივი იერიში (Brain 
storming); დემონსტრირების მეთოდი; ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი; ახსნა–განმარტების 
მეთოდი; ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება; ჯგუფური მუშაობის მეთოდი.

11. სტუდენტის ცოდნის  შეფასების სისტემა –  სწავლის შედეგების შეფასება ხორციელდება
უნივერსიტეტში დადგენილი სტუდენტის მიღწევების შეფასების წესით:

ქულათა მაქსიმალური
რაოდენობიდან

შეფასება შეფასების
კვალიფიკაცია

91%–ზე მეტი (A) ,,ფრიადი“ დადებითი

81-90% (B) ,,ძალიან კარგი“ დადებითი

71-80% (C) ,,კარგი “ დადებითი

61-70% (D) ,,დამაკმაყოფილებელი“ დადებითი
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51-60% (E) ,,საკმარისი“ დადებითი

41–50% (FX) ,,ვერ ჩააბარა“ უარყოფითი

40% და ნაკლები (F) ,,ჩაიჭრა“ უარყოფითი

FX შეფასების დროს სტუდენტს ეძლევა გამოცდის ერთხელ გადაბარების უფლება, ხოლო F  
შეფასების შემთხვევაში სტუდენტმა  შესაბამის საგანში კრედიტის მისაღებად კურსი თავიდან უნდა
გაიაროს.
საკონტაქტო პირი:
სრული პროფესორი ნოდარ ხადური, ასოცირებული პროფესორი ნაზირა კაკულია
tel: 2 30 36 93
e-mail: nazira.kakulia@tsu.ge

ბიზნესის ადმინისტრირება

1. ზოგად ინფორმაცია საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ

საგანმანათლებლო დაწესებულების  სახელწოდება:  სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საგანმანათლებლო დაწესებულების სახე: უნივერსიტეტი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

თვითმმართველი ერთეული (ქალაქი) თბილისი
მისამართი ჭავჭავაძის გამზ N1
საფოსტო ინდექსი 0175
დაწესებულების ვებ-გვერდი www.tsu.edu.ge
დაწესებულების ელ-ფოსტა chancellery@tsu.ge 
ტელეფონი/ფაქსი 222 51 07
დაწესებულების ხელმძღვანელი ვლადიმერ პაპავა
ტელეფონი/ფაქსი 222 02 41 
ელ-ფოსტა rector@tsu.ge 
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი თამარ ვეფხვაძე
ტელეფონი/ფაქსი 229 08 15
ელ-ფოსტა tamar.vepkhvadze@tsu.ge
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2. საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:  ბიზნესის ადმინისტრირება (Business
Administration)

3. მისანიჭებელ კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ( Bachelor of Business 
Administration )

4. სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

5. პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 ECTS კრედიტი

6. სწავლების ენა: ქართული

7.     საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: ბიზნესის ადმინისტრირების  საბაკალავრო პროგრამის
მიზანია ბიზნესის ადმინისტრირების  ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მქონე  კონკურენტუნარიანი
სპეციალისტების მომზადება, რომლებიც   ბიზნეს-პროცესებისა და ორგანიზაციების ეფექტიან
მართვას შეძლებენ. ამაში მათ  დაეხმარება მმართველობითი საქმიანობის თეორიული და
პრაქტიკული ასპექტების საფუძვლიანი ცოდნა და პროფესიული კარიერისათვის აუცილებელი უნარ-
ჩვევები. 
         პროგრამა იძლევა ბიზნესის სხვადასხვა სფეროში დასაქმებისა  და მაღალკვალიფიციურ
სპეციალისტად ჩამოყალიბებისათვის საჭირო  ცოდნის მიღების შესაძლებლობას. აქედან
გამომდინარე,  საბაკალავრო  პროგრამის კურსდამთავრებულებზე   მოთხოვნა მაღალია
საქართველოს შრომის ბაზარზე.
         პროგრამა შემუშავდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე. მისი შემუშავებისას, ასევე, გათვალისწინებულია ის
რეკომენდაციები, რომლებიც პოტენციურ დამსაქმებლებთან  აქტიური კონსულტაციების საფუძველზე
იქნა მიღებული. 
          ბიზნესის ადმინისტრირების  საბაკალავრო პროგრამის მიზანი შეესაბამება ივ. ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მისიას, რომელიც ითვალისწინებს 
საზოგადოების ინტელექტუალური, ზნეობრივი, კულტურული და სოციალურ-ეკონომიკური
განვითარების ხელშეწყობას, ინოვაციურ კვლევებსა და სწავლებას, სამეცნიერო კვლევების 
განვითარებას, სტუდენტზე ორიენტირებულ სწავლებას და კონკურენტუნარიანი კადრების 
მომზადებას, საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარებას. 

8. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა არსებული
კანონმდებლობით გათვალისწინებული საერთო ეროვნული გამოცდები, გარდა კანონმდებლობით
განსაზღვრული შემთხვევებისა. 



12

9.     სწავლის შედეგი: ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის სწავლის შედეგებში   
მოცემულია ინფორმაცია დარგობრივი და ზოგადი კომპეტენციების შესახებ, რომლებიც აღწერილია
უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოს გათვალისწინებით.

1. ცოდნა და გაცნობიერება.
       ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს  ექნება ბიზნესის
მართვის მრავალმხრივი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა.  კერძოდ, მას ეცოდინება: ბიზნესის
მართვის ფუნდამენტური დებულებების, კონცეფციებისა და ძირითადი პრინციპების დეტალურად
ჩამოყალიბება; ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში ბიზნესის ადგილისა და როლის შეფასება; 
ბიზნესის როლის დაკავშირება მდგრადი განვითარების ძირითად პრინციპებთან;  ბიზნესის სფეროში
არსებული სათანადო ტერმინოლოგიის განმარტება;  ორგანიზაციების ეროვნული და გლობალური
ეკონომიკური გარემოს აღწერა; საბაზრო ეკონომიკის უმნიშვნელოვანესი პრობლემების ჩამოთვლა; 
ბიზნესის განვითარების თეორიული პრობლემების გამოკვეთა და მათი გადაჭრის გზების
განსაზღვრა; ორგანიზაციასა და საზოგადოებაში სამართლებრივი, ეთიკური და კულტურათაშორისი
პასუხისმგებლობის შეცნობა; ბიზნესის სფეროში მუშაობისათვის აუცილებელი რაოდენობრივი და
სტატისტიკური მეთოდების შერჩევა; ბიზნეს–გარემოში მიმდინარე ცვლილებების გამოცნობა და
მათთან მისადაგება; ბიზნესის ფუნქციონალური სფეროების – ზოგადი  და ოპერაციული მენეჯმენტის, 
მარკეტინგისა და გაყიდვების, ფინანსების, ბუღალტერიის, მართვის საკომუნიკაციო და
საინფორმაციო პრობლემების გამოკვეთა და მათი ურთიერთშეპირისპირება.
           ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, კონკრეტულად,  კურსდამთავრებულს ეცოდინება:
1.1. თეორიული და პრაქტიკული ხასიათის ამოცანების გადასაწყვეტად საჭირო სხვადასხვა
მათემატიკური აპარატის აღწერა;
1.2. ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის მიზნებისა  და ამოცანების განსაზღვრა, 
ფორმალური განსაზღვრებების აღწერა, ფუნდამენტური ალბათურ–სტატისტიკური დებულებების
ჩამოყალიბება;
1.3. საბაზრო ეკონომიკის ფუნქციონირების ზოგადი კანონზომიერების აღწერა, ეკონომიკური
თეორიის საგნისა და მეთოდის განსაზღვრა, ბაზრის სტრუქტურის გამოკვეთა, ბაზრის ორგანიზაციის
ფორმების შედარება, სასაქონლო, სამუშაო ძალის და კაპიტალის ბაზრების კლასიფიცირება, 
შემოსავლების უთანასწორობის მიზეზების წარმოდგენა და შემოსავლების სხვადასხვა პოლიტიკური
ფილოსოფიების განხილვა;
1.4. ეროვნული სახელმწიფოს ეკონომიკის, როგორც ერთიანი სისტემის გამოკვეთა, ეროვნულ
ანგარიშთა სისტემის, ანუ ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების ჩამოთვლა, სახელმწიფოს
(მთავრობის) ფინანსური და მონეტარული პოლიტიკის განსაზღვრა, მაკროეკონომიკური
არასტაბილურობის ფორმების – ინფლაციისა და უმუშევრობის აღწერა, ღია ეკონომიკის
მაკროეკონომიკის ძირითადი ცნებების განმარტება;
1.5. ბიზნესის სფეროში არსებული სათანადო ტერმინოლოგიის განმარტება, ეკონომიკური
სისტემების ბუნების აღწერა, ბიზნესთან მიმართებაში სახელმწიფოს ეკონომიკური პრობლემებისა და
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მიზნების გამოკვეთა, საქმიან ურთიერთობათა სამართლებრივ ფორმების კლასიფიცირება და მათი
დადებითი და უარყოფითი მხარეების ჩამოყალიბება, ბიზნეს გარემოში მიმდინარე ცვლილებების
გამოცნობა და მათთან მისადაგება;
1.6. ბიზნესის განვითარების თეორიული პრობლემების  ჩამოთვლა, ბიზნესის მატერიალური, 
ფინანსური და ადამიანური რესურსების მართვის პრობლემების გამოკვეთა, ბიზნესში რისკების
მართვის  და დაზღვევის პრინციპების ჩამოყალიბება, ბიზნესის დაბეგვრის თანამედროვე პრინციპების
განსაზღვრა;
1.7. ბუღალტრული აღრიცხვის ტერმინოლოგიის განმარტება, საერთაშორისო სტანდარტების
ძირითადი პოსტულატების გამოკვეთა, ბუღალტრული აღრიცხვის მარტივი სისტემის აღწერა;
1.8. ბუღალტრული აღრიცხვის აღწერა საერთაშორისო სტანდარტებით, ფინანსური აღრიცხვის
ტერმინოლოგიის  განმარტება, სრული ბუღალტრული ციკლის განხილვა ( სამეურნეო ოპერაციების
რეგისტრაციიდან საერთაშორისო სტანდარტებით ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისა და
წარდგენის ჩათვლით);
1.9. სტატისტიკური მეთოდების   გამოყენების სფერების დეტალურად ჩამოყალიბება, ნებისმიერი
კონკრეტული პროცესის (მათ შორის ეკონომიკური და ბიზნეს პროცესების) ამსახველი სტატისტიკური
მონაცემების მოპოვების, თავმოყრა–დაჯგუფების, რაოდენობრივი ანალიზისა და პროგნოზირების
მეთოდების აღწერა, სხვადასხვა სფეროში მიმდინარე მოვლენებისა და პროცესების რაოდენობრივი
მახასიათებლების განსაზღვრა, ეკონომიკური და ბიზნესგადაწყვეტილებების რაოდენობრივი
შეფასების  წარმოდგენა;
1.10. შრომის ბაზრის, ცხოვრების დონის, საბაზრო კონიუნქტურის, საფინანსო–საბანკო საქმიანობის, 
საგარეო–ეკონომიკური ურთიერთობების სტატისტიკის ძირითადი ამოცანების ფორმულირება და
მათთვის შესაფერისი  მეთოდების აღწერა;
1.11. მენეჯმენტის ადგილისა და  დანიშნულების აღწერა, მენეჯმენტის თანამედროვე კონცეფციებისა
და მიდგომების ჩამოყალიბება, მენეჯმენტის ფუნქციების განხორციელების მექანიზმების განხილვა, 
ხელმძღვანელობის სტილის გამოკვეთა, ორგანიზაციული დაპროექტებისა და კონტროლის
მეთოდების განსაზღვრა, მმართველობითი გადაწყვეტილების მიღების პრინციპების ფორმულირება, 
მენეჯერის სოციალურ-ეთიკური პასუხისმგებლობის შეცნობა;
1.12. მარკეტინგის ფუნდამენტური დებულებების ჩამოყალიბება, სტრატეგიული მარკეტინგის ზოგადი
პრინციპების ჩამოთვლა,  მარკეტინგული გარემოს აღწერა, მარკეტინგული კვლევის  მეთოდების  
შერჩევა, მომხმარებლებისა და ბაზრის ძირითადი მახასიათებლების განსაზღვრა, კონკურენტული
სტრატეგიისა და გლობალური ბაზრის ფუძემდებლური  კონცეფციების ფორმულირება;
1.13. მარკეტინგის კომპლექსის ელემენტების (პროდუქტის, ფასის, დისტრიბუციისა და კომუნიკაციის) 
დეტალურად აღწერა, შესაბამისი მარკეტინგული გადაწყვეტილებების ფორმულირება და
ორგანიზაციის საქმიანობასთან მათი მისადაგება;
1.14. საერთაშორისო მარკეტინგის თანამედროვე კონცეფციის ფორმულირება, ფირმების
ინტერნაციონალიზაციის ეტაპებისა და მოდელების ჩამოთვლა, საერთაშორისო მარკეტინგული
გარემოს ფაქტორებისა და   კვლევის  მეთოდების აღწერა, საერთაშორისო ბაზრის სეგმენტებისა და
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საგარეო ბაზარზე გასვლის შესაძლებლობების  განსაზღვრა, საერთაშორისო სასაქონლო, საფასო, 
კომუნიკაციური და დისტრიბუციული პოლიტიკის თავისებურებების დეტალურად ჩამოყალიბება; 
საერთაშორისო ფირმების ორგანიზაციული სტრუქტურისა და  დამახასიათებელი ნიშნების
გამოკვეთა;
1.15. ფინანსური სისტემისა  და ბაზრების ზოგადი აღწერა,  საბანკო საქმისა და ფინანსური
ინსტიტუტების მართვის პრინციპების ჩამოყალიბება, ფინანსური სტრუქტურის ეკონომიკური
განხილვა, საპროცენტო განაკვეთის არსისა და ღირებულების შეფასებაში მისი როლის გამოკვეთა, 
საპროცენტო განაკვეთების ცვლილების გამოცნობა, საპროცენტო განაკვეთზე რისკისა და
ვადიანობის სტრუქტურის ზემოქმედების  განსაზღვრა, ფინანსური ბაზრების ეფექტურობის შეფასება;
1.16. კორპორაციათა ფინანსების როლის განსაზღვრა, დროში ფულის ღირებულების აღწერა, 
გრძელვადიანი სესხის განმარტება, ობლიგაციებისა და აქციების  ტიპების კლასიფიცირება  და მათი
შეფასება, რისკის, შემოსავლიანობისა და ალტერნატიული დანახარჯების შეფასება,  კაპიტალის
სტრუქტურის წარმოდგენა, საკუთარი და ნასესხები კაპიტალის მართვის პრინციპების ჩამოყალიბება,  
კორპორაციის  რესტრუქტურიზაციის ფინანსური ასპექტების განხილვა;
1.17. ფინანსებისა და ბიუჯეტის თეორიის სფეროში გამოყენებული ძირითადი ცნებებისა და
ტერმინების განმარტება, ქვეყნის ფინანსური სისტემის ორგანიზაციისა და ფუნქციონირების
განსაზღვრა, საბიუჯეტო სისტემის აგების პრინციპები და ბიუჯეტის დაგეგმვის აღწერა, 
საქართველოს საგადასახადო სისტემის აგების ძირითადი პრინციპებისა და საგადასახადო
სისტემის რეფორმირების ძირითადი მიმართულებების ჩამოყალიბება, ადგილობრივი ბიუჯეტების
ფორმირებისა და გამოყენების თავისებურებების გამოკვეთა, სახელმწიფო ვალის მართვის
მეთოდების განხილვა;
1.18. ოპერაციათა მენეჯმენტის როლისა და მნიშვნელობის  წარმოდგენა, ოპერაციათა მენეჯმენტის
თანამედროვე მიდგომებისა და კონცეფციების ჩამოყალიბება, ოპერაციების დაპროექტების
მეთოდების განხილვა, ოპერაციებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღების პრინციპებისა
და ინსტრუმენტების განსაზღვრა, ოპერაციული სტრატეგიის ფორმირებისათვის ცალკეული
ელემენტის მისადგება;
1.19. ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის როლის გამოკვეთა, ადამიანური რესურსების
მართვასთან დაკავშირებული  ძირითადი ცნებების,  მეთოდოლოგიური მიდგომებისა და პრინციპების
ჩამოთვლა, ადამიანური რესურსების მართვის კონცეფციების ჩამოყალიბება, ადამიანური
რესურსების სფეროში სათანადო ტერმინოლოგიის განმარტება;
1.20. ბიზნესის მართვაში ინფორმაციული ტექნოლოგიების როლისა და დანიშნულების გამოკვეთა, 
ბიზნესის სფეროში ამოცანების გადასაწყვეტად შესაბამისი პროგრამული საშუალებების შერჩევა,  
ბიზნეს საქმიანობისთვისელექტრონული ფოსტის მისადაგება, ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის
დემონსტრირება, ბიზნეს–ინფორმაციის ელექტრონული დამუშავების (ანალიზის, ოპტიმიზაციის, 
პროგნოზირების, ვიზუალური საშუალებების და ა.შ.) ეფექტიანობის ილუსტრირება, ბიზნეს–
ინფორმაციის დამუშავებისთვის  მონაცემთა ბაზების  მართვის სისტემის განსაზღვრა;
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1.21. სამართლის სისტემაში ბიზნესისათვის მნიშვნელოვანი სამართლებრივი ინსტიტუტების
ადგილის განსაზღვრა, ბიზნესის მომწესრიგებელი კანონმდებლობის შესახებ წარმოდგენა, 
საინვესტიციო საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლების აღწერა;
1.22. საერთაშორისო ბიზნესის არსის და მისი საბაზისო ტერმინოლოგიის  განმარტება, მსოფლიოს
მნიშვნელოვანი გეოგრაფიული რეგიონების  ჩამოთვლა და მსოფლიო ვაჭრობაში მათი როლის
განსაზღვრა, საერთაშორისო ბიზნესის წარმართვისას სხვა ერებთან ურთიერთობაში სოციალური, 
კულტურული, ეკონომიკური, გოგრაფიული, პოლიტიკური და სამართლებრივი პირობების აღწერა, 
საერთაშორისო ბიზნესში საერთაშორისო კოოპერირების  მნიშვნელობის შეცნობა  და მასში წამყვანი
მსოფლიო ორგანიზაციების ფუნქციების  გამოკვეთა, საერთაშორისო ვაჭრობის, საერთაშორისო
ინვესტიციებისა და შრომითი ურთიერთობების საერთაშორისო მართვის ძირითადი პრინციპებისა და
თეორიების ჩამოყალიბება.
1.23. ფირმის სამეურნეო–ეკონომიკური საქმიანობის ძირითადი მაჩვენებლების განსაზღვრა, 
ფირმაში ინფორმაციის მოპოვების ხერხების აღწერა, ფირმის ორგანიზაციული სტრუქტურის
დეტალურად ჩამოყალიბება.   

2. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების  უნარი
ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს   შეეძლება: 

თანამედროვე ბიზნესის განვითარების თავისებურებების დემონსტრირება,  ქვეყნის  სოციალურ–
ეკონომიკური ვითარების ობიექტური ახსნა, ბიზნესის სფეროში მიმდინარე პროცესების გამოცნობა, 
ბიზნეს–გარემოს ანალიზისათვის  შესაბამისი ინსტრუმენტების გამოყენება, ორგანიზაციის 
საქმიანობაზე მაკრო და მიკროეკონომიკური  გავლენის ჩვენება, ორგანიზაციული პროცესების 
იდენტიფიცირება, ბიზნეს–პროცესის მონაწილეების განსაზღვრა, ორგანიზაციის წინაშე არსებული 
მმართველობითი პრობლემების აღმოჩენა და მათი გადაჭრა საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში, 
საბაზისო დოკუმენტების მომზადება, მარკეტინგული მონაცემების მოძიება და ანალიზი, 
მომხმარებელთა ქცევის თავისებურებების გამოცნობა, ბაზრის კვლევა და მისი შესაძლებლობების 
განსაზღვრა, მარკეტინგული ღონისძიებების განხორციელება, საბანკო–საფინანსო სფეროში 
არსებული პრობლემების გამოცნობა, ფინანსური ინფორმაციის მოძიება და ანალიზი, ფინანსური 
დოკუმენტების მომზადება, ბუღალტრული და ფინანსური სისტემების გამოყენება, ორგანიზაციის 
ფუნქცინალურ ქვედანაყოფებს შორის   თანამშრომლობის  შექმნა,  ბიზნეს–პროექტების ცალკეული 
კომპონენტის შემუშავება, ბიზნესის მართვასთან სამართლებრივი  და ეთიკური პრინციპების 
დაკავშირება.
            ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე,   პროფესიული საქმიანობის განხორციელებისათვის, 
კურსდამთავრებულს კონკრეტულად შეეძლება:
2.1. შესაბამისი პრაქტიკული მაგალითებისა და ამოცანების ამოსახსნელად მიღებული თეორიული 
ცოდნის გამოყენება, ეკონომიკური და ბიზნეს ამოცანების მათემატიკურ ენაზე დემონსტრირება და
გადაჭრა;
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2.2. პრაქტიკული ამოცანებისათვის ალბათურ–სტატისტიკური მოდელის შერჩევა, მონაცემების 
შეფასება, შედეგების ახსნა, სწორი დასკვნის მომზადება და მიღებული შედეგების ადეკვატური 
გამოყენება, რეალური სამყაროს მოვლენების მათემატიკურად მოდელირების ილუსტრირება;
2.3. საბაზრო ეკონომიკის ფუნქციონირების ზოგადთეორიული პრობლემების დემონსტრირება
და შეფასება, მიკროეკონომიკურ დონეზე საბაზრო ეკონომიკის ფუნქციონირებასთან
დაკავშირებული საკითხების ახსნა;
2.4. მაკროეკონომიკური პოლიტიკის  თეორიული საფუძვლების პრაქტიკული
გამოყენება,მაკროეკონომიკურ პოლიტიკის შემუშავებაში აქტიური მონაწილეობა, 
განხორციელებული მაკროეკონომიკური პოლიტიკის შეფასება;
2.5. ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში ბიზნესის ადგილისა და როლის შეფასება, ბიზნესის 
როლის დაკავშირება მდგრადი განვითარების ძირითად პრინციპებთან, თანამედროვე ბიზნესის 
განვითარების თავისებურებების დემონსტრირება, ბიზნესის სეროში მიმდინარე პროცესების 
გამოცნობა, ბიზნეს გარემოს ანალიზისათვის შესაბამისი ინსტრუმენტების გამოყენება;
2.6. ბიზნესის სფეროში მონაწილე სუბიექტების ტექნიკური, ორგანიზაციული და ეკონომიკური
ხასიათის პრობლემების გამოცნობა, ბიზნესის სფეროში მიმდინარე პროცესების შეფასება, ბიზნესის
დაწყებისათვის სადამფუძნებლო დოკუმენტების მომზადება და მარტივი ბიზნეს-გეგმის შედგენა;
2.7. ბუღალტრული აღრიცხვის ზოგადი საკითხების შეფასება, მათი გადაჭრის ფორმებისა და
მეთოდების შერჩევა, ფინანსური ანგარიშგების მომზადება;
2.8. სოციალურ–ეკონომიკური მონაცემების მოპოვების, თავმოყრის, დაჯგუფების, შერჩევისა და
შეფასებისათვის სტატისტიკური  მეთოდების გამოყენება, სტატისტიკური მეთოდების მეშვეობით
სოციალურ–ეკონომიკური გამოკვლევა, ეკონომიკურ მონაცემთა მონიტორინგისათვის  
ლოგიკური და სტატისტიკური მეთოდების შერჩევა, შემოსავლების, ხარჯების,  საპროცენტო 
განაკვეთების, ვალუტის კურსისა და ინფლაციის  შესახებ პროგნოზების მომზადება;
2.9. სტატისტიკური მეთოდების შერჩევა და მათი პრაქტიკული გამოყენება პროფესიული
საქმიანობის განხორციელებისათვის;
2.10. ფინანსური აღრიცხვის საკითხების საერთაშორისო სტანდარტებით შეფასება, მათი გადაჭრის
ფორმებისა და მეთოდების შერჩევა;
2.11. ორგანიზაციის გარემოში მიმდინარე ტენდენციების გამოცნობა, მმართველობითი 
ინსტრუმენტების შერჩევა და არსებული კომპეტენციის ფარგლებში შესაბამისი  გადაწყვეტილების 
მიღება, ორგანიზაციის კონსტრუირება, ბიზნეს-გეგმის მომზადება, სიტუაციის შეცვლა და 
კონფლიქტების მართვა, პერსონალის მოტივაციის შექმნა,ორგანიზაციის ფუნქციონალური 
ქვედანაყოფების დაკავშირება,საზღვარგარეთის მენეჯმენტისა და მენეჯერების თანამედროვე 
მიღწევების გამოყენება;
2.12. ბიზნესის მართვის სფეროში მარკეტინგის როლის დემონსტრირება, მარკეტინგული 
გამოკვლევა, მარკეტინგის  გეგმის მომზადება,  მარკეტინგული გარემოს დახასიათება, 
მომხმარებელთა  ქცევის თავისებურებების გამოცნობა, ბაზრის  სეგმენტაცია  და  მიზნობრივი  
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სეგმენტების   შერჩევა, კონკურენტების გამოკვლევა და კონკურენტული სტრატეგიის შერჩევა, 
საგარეო  ბაზარისათვის  ძირითადი მარკეტინგული სტრატეგიების მომზადება;
2.13. პროდუქტის, მომსახურებისა და ბრენდინგის სტრატეგიის შექმნა,   პროდუქტის  სასიცოცხლო  
ციკლის  სტადიების შესაბამისი მარკეტინგული  ღონისძიებების  მომზადება, ახლი  პროდუქტის  
მარკეტინგული  გეგმის კონსტრუირება, ფასწარმოქმნის  სტრატეგიის  შემუშავება, პროდუქტის  
განაწილების  სისტემის  შერჩევა, მარკეტინგული  კომუნიკაციების  შემუშავება,  სარეკლამო 
პროგრამის შედგენა, საზოგადოებასთან ურთიერთობის წარმართვა, პერსონალური გაყიდვების, 
გასაღების სტიმულირებისა და პირდაპირი მარკეტინგის გამოყენება ბიზნესში;
2.14. ფირმის საგარეო-ეკონომიკურ საქმიანობაში მარკეტინგის  კონცეფციის გამოყენება, ფირმის 
ინტერნაციონალიზაციის  მიზეზების გამოცნობა, საერთაშორისო მარკეტინგული გარემოს 
დახასიათება, საერთაშორისო მარკეტინგული გამოკვლევა, საერთაშორისო ბაზრის სეგმენტების 
შეფასება, საერთაშორისო ბაზარზე გასვლის მეთოდების შერჩევა, საერთაშორისო მარკეტინგული 
კომპლექსის ელემენტების  შემუშავებაში მონაწილეობა;
2.15. ფინანსური ინსტიტუტებისა და ბაზრების ფუნქციონირების  პროცესში წარმოშობილი 
ორგანიზაციული და ეკონომიკური ხასიათის პრობლემების გამოცნობა, ფინანსური ინსტიტუტებისა და 
ბაზრების ეფექტურობის, ასევე ფინანსურ ინსტიტუტებში რისკების  შეფასება, ფინანსური 
ინსტიტუტების და ბაზრების მუშაობის ძირითადი პრინციპების ჩვენება, ფინანსური ინსტიტუტების 
არსებობის ახსნა, ფულად–საკრედიტო პოლიტიკის და საერთაშორისო პრობლემების დაკავშირება;
2.16. კორპორაციის მართვის პროცესში წარმოშობილი ორგანიზაციული და ეკონომიკური ხასიათის 
პრობლემების გამოცნობა, კორპორაციული ფინანსების კონსტრუირება, კორპორაციისათვის დროის 
მიხედვით ფულის ღირებულების  შეფასება, მიმდინარე ღირებულებისა და ალტერნატიული
დანახარჯების განსაზღვრა, საინვესტიციო პორტფელისათვის დამახასიათებელი რისკის მართვა, 
კორპორაციის კაპიტალის ფორმირება, კორპორაციის რესტრუქტურიზაციისათვის ფინანსური 
ბერკეტის გამოყენება;
2.17. სხვადასხვა ფინანსური ინსტრუმენტების გამოყენება, ფინანსების სფეროში ახალი 
დოკუმენტებისა და სტატისტიკური მასალების შეფასება, საქართველოში საფინანსო 
ურთიერთობათა ძირითადი ტენდენციების გამოცნობა, სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკის,
ეკონომიკური სიტუაციისა და საგადასახადო კანონმდებლობის ცვლილებებთან ბიუჯეტის 
საშემოსავლო და ხარჯვითი ნაწილების მუხლების დაკავშირება, სხვადასხვა დონის ბიუჯეტების 
შემოსავლებისა და ხარჯების სტრუქტურის ახსნა, ბიუჯეტთაშორისი ურთიერთობების რეგულირებისა 
და  საბიუჯეტო სისტემის ეფექტიანი ფუნქციონირების მექანიზმების შერჩევა;
2.18. გარემოში მიმდინარე ცვლილებების ილუსტრირება და ოპერაციული სტრატეგიის  შერჩევა, 
ოპერაციების დაპროექტება, ეფექტიანობის შეფასება და ამაღლების გზების ჩვენება, მიზნების 
დემონსტრირება  და რეალიზაციის ტაქტიკის შექმნა, ინოვაციური პროექტების მომზადება, 
პროცესების, პროდუქტისა და სერვისის დაპროექტება, ხარისხის მართვის თანამედროვე სისტემების 
გამოყენება, მიწოდების ჯაჭვის,  მარაგებისა და  ლოგისტიკის სისტემის  კოორდინირება, 
ორგანიზაციის საერთო, ტაქტიკური, ოპერატიული დაგეგმვა;
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2.19. ორგანიზაციის საკადრო პოლიტიკის და ადამიანური რესურსების მართვის სტრატეგიის 
მომზადება, ორგანიზაციის ქცევის მართვისა და საქმიანობის შეფასება, პროგრესული 
ტექნოლოგიების საფუძველზე პერსონალის შერჩევა, დაქირავება  და მასთან მუშაობა, პერსონალის 
ატესტაციის ორგანიზებაში   აქტიური მონაწილეობა, პერსონალის დაგეგმვა და განვითარების 
მართვა;
2.20. ბიზნესის სფეროში ამოცანების გადასაწყვეტად შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის 
შერჩევა, ბიზნეს–ინფორმაციის ელექტრონული დამუშავების სტანდარტული, არასტანდარტული, 
გრაფიკული, ვიზუალური, ანალიზური, ოპტიმიზაციისა და პროგნოზირების საშუალებების
გამოყენება, ბიზნეს გარემოში მონაცემთა ბაზების  მართვის სისტემის შექმნა;
2.21. ბიზნესის მართვასთან სამართლებრივი პრინციპების დაკავშირება, სამართლებრივი
ურთიერთობების სწორად შეფასება, სამართლებრივი პრობლემის გამოცნობა, ხელშეკრულების
შინაარსის შეცნობა, ხელშეკრულების შინაარსთან მიმართებაში საკუთარი პოზიციის მომზადება;
2.22. საერთაშორისო ბიზნესის აქტუალური პრობლემების    დემონსტრირება, შეფასება, გადაჭრის
ფორმებისა და მეთოდების შერჩევა, საერთაშორისო ბიზნესსა და მსოფლიო ეკონომიკაში
სუბიექტების ურთიერთდამოკიდებულების თვალსაზრისის ახსნა, საერთაშორისო სტრატეგიული
მენეჯმენტის ტექნიკისა და ბაზრის კვლევისთვის საჭირო ინფორმაციული რესურსების გამოყენება.
2.23. საწარმოს ტექნიკური, ორგანიზაციული და ეკონომიკური ხასიათის პრობლემების
დემონსტრირება, ბიზნეს ოპერაციების განხორციელებაში თანამედროვე ხერხებისა და მეთოდების 
გამოყენება, ბიზნესის დაწყებისათვის სადამფუძნებლო დოკუმენტებისა  და ბიზნეს–გეგმის
მომზადება, ბიზნესის სფეროში რისკების შეფასება და დაზღვევის     შესაბამისი მეთოდების
შერჩევა, სამეურნეო საქმიანობის  სფეროში არსებულ პრობლემების გადაჭრა მისი კომპეტენციის 
ფარგლებში.
3.  დასკვნის უნარი.
ბიზნესის ადმინისტრირების  საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს  შეეძლება:
3.1. აბსტრაქტული აზროვნება; 
3.2. სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოპოვება, დალაგება, ანალიზი და სინთეზი;   
3.3. ბიზნესის სფეროში არსებული ძირითადი პრობლების იდენტიფიკაცია,   გამოცალკავება და
ერთმანეთთან შედარება;
3.4. ბიზნესის სფეროში მიმდინარე პროცესებზე მოქმედი ფაქტორების შეპირისპირება და შეფასება;
3.5. ორგანიზაციის ანალიზისათვის შესაბამისი ინსტრუმენტების გამორჩევა;
3.6. ჩატარებული კვლევის შედეგად მიღებული მონაცემების სწორი დიაგნოსტირება;
3.7. ახალი ინფორმაციის განზოგადება;
3.8. შედეგების ფორმულირება  და დასკვნების გამოტანა;
3.9.  გადაწყვეტილების მიღებისათვის მომზადება;
3.10. არგუმენტირებული გადაწყვეტილების მიღება, ძირითადად, ოპერაციულ ან ტაქტიკურ დონეზე;
3.10 . შეთავაზებული გადაწყვეტილების დაცვა; 
3.11 . განსახორციელებელი ღონისძიებების შემუშავება და სამოქმედო გეგმის შედგენა; 
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3.12 . ხელმძღვანელობისათვის სამოქმედო გეგმის შეთავაზება. 
      
4.  კომუნიკაციის უნარი
ბიზნესის ადმინისტრირების  საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს  შეეძლება:
4.1. იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი
ანგარიშის მომზადება,
4.2. უცხო ენაზე   კომუნიკაცია;
4.3. ბიზნესის დარგის სპეციალისტებთან დისკუსიაში მონაწილეობა ქართულ და უცხოურ ენაზე; 
4.4. რეფერატული სახის ნაშრომის მომზადება და მისი პრეზენტაცია;
4.5. საქმიანი დოკუმენტის შედგენა ბიზნეს–ტერმინოლოგიის გამოყენებით;
4.6. საკითხის ჩამოყალიბება და მისი წარდგენა როგორც წერილობით, ასევე ზეპირად;
4.7. თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების თავისუფლად გამოყენება;
4.8. ელექტრონული დოკუმენტებთან, ელექტრონულ ცხრილებთან  და  მონაცემთა ბაზებთან
მუშაობა;
4.9. ბიზნესის შესაბამისი საინფორმაციო ბაზებისა და პროგრამების გამოყენება; 
4.10. ახალ სიტუაციაში ადაპტირება;
4.11. საკუთარი მოსაზრებების გამოხატვა და დაცვა;
4.12. ჯგუფში მუშაობა  და ჯგუფური გადაწყვეტილებების შემუშავებაში მონაწილეობა; 
4.13. სოციალური ინტერაქცია და კოოპერაცია;
4.14. სხვა სფეროს ექსპერტებთან კომუნიკაცია და კამათი;
4.15. პროფესიულ მოლაპარაკებასა და კონფლიქტების მოგვარებაში მონაწილეობა.

5.   სწავლის უნარი
ბიზნესის ადმინისტრირების  საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს  შეეძლება:
5.1. საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება;
5.2. შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა; 
5.3. ცოდნის განახლება და დამოუკიდებლად,  ლიტერატურის გამოყენებით    ცოდნის ამაღლება;
5.4. სამეცნიერო დარგობრივ ლიტერატურასთან დამოუკიდებლად  მუშაობა; 
5.5. ცოდნის რეგულარულად  განახლება  დარგობრივი ლიტერატურის კითხვით.

6.  ღირებულებები
ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს  ექნება შემდეგი
ღირებულებები:
6.1. ბიზნესის წარმართვასთან დაკავშირებული ღირებულებების ფორმირების პროცესში
მონაწილეობა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა;
6.2. ეთიკური ნორმების დაცვა;
6.3. გარემოს უსაფრთხოების დაცვა;
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6.4. სოციალური და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გაცნობიერება; 
6.5. თანაბარი შესაძლებლობებისა და გენდერული პრობლემების გათავისება და დემონსტრირება;
6.6. ადამიანთა მოტივაციისა და საერთო მიზნების მისაღწევად მათი ორგანიზება.

10. სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები
           ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამით სტუდენტების სწავლებისას, 
ტრადიციულ ლექციებთან ერთად, გამოიყენება პრაქტიკული და სემინარული მეცადინეობები, 
პრეზენტაციები და სხვა აქტიური მეთოდები. სალექციო მეცადინეობის დანიშნულებაა ძირითადი 
თემების განხილვა თეორიულ ჭრილში და სტუდენტების უზრუნველყოფა სასწავლო კურსის 
მეთოდოლოგიური საფუძვლების შესახებ ინფორმაციით, აგრეთვე დასაუფლებელი დისციპლინის 
ცნებობრივი აპარატით.  სალექციო კურსი წარმოადგენს ბაზას უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებისათვის, 
რომელიც შემდგომში ღრმავდება   სემინარულ და პრაქტიკულ მეცადინეობებზე. პრაქტიკული და 
სემინარული მეცადინეობების დანიშნულებაა სტუდენტის მიერ შეძენილი თეორიული ცოდნის  
განმტკიცება, შესასწავლი საკითხის არსისა და მნიშვნელობის სათანადო გააზრება, პრაქტიკაში მისი 
გამოყენების შესაძლებლობების გამოკვეთა, პრაქტიკული საქმიანობისა და დამოუკიდებელი 
მუშაობის უნარ–ჩვევების გამომუშავება.
        მეცადინეობები ჩატარდება სწავლების აქტიური მეთოდების გამოყენებით, როგორიცაა 
ტესტირება, პრაქტიკული სავარჯიშოებისა  და სიტუაციური ამოცანების (ქეისების) განხილვა, 
დისკუსია–სემინარებისა და საქმიანი თამაშების ჩატარება, საპრეზენტაციო პროექტების მომზადება,
აგრეთვე საკონსულტაციო და დამოუკიდებელი მუშაობა.   სწავლება წარიმართება როგორც 
ინდივიდუალური, ისე ჯგუფური სწავლების მეთოდებით. პროგრამით  გათვალისწინებული შედეგების 
მიღწევისათვის გამოყენებული იქნება სწავლებისა და სწავლის  სხვადასხვა მეთოდი, როგორიცაა  
ვერბალური,  წიგნზე მუშაობის, დისკუსიის, დებატების, დემონსტრირების, ინდუქციის, დედუქციის და 
სხვ. თეორიისა და პრაქტიკის ინტეგრაცია განხორციელდება შესაბამის ორგანიზაციაში პრაქტიკის 
გავლით. 

11. სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: შეფასება ხორციელდება უნივერსიტეტში დადგენილი
სტუდენტის მიღწევების შეფასების წესით:

ქულათა მაქსიმალური
რაოდენობიდან

შეფასება შეფასების
კვალიფიკაცია

91%–ზე მეტი (A) ,,ფრიადი“ დადებითი

81-90% (B) ,,ძალიან კარგი“ დადებითი

71-80% (C) ,,კარგი “ დადებითი

61-70% (D) ,,დამაკმაყოფილებელი“ დადებითი

51-60% (E) ,,საკმარისი“ დადებითი

41–50% (FX) ,,ვერ ჩააბარა“ უარყოფითი
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40% და ნაკლები (F) ,,ჩაიჭრა“ უარყოფითი

FX შეფასების დროს სტუდენტს ეძლევა გამოცდის ერთხელ გადაბარების უფლება, ხოლო F  
შეფასების შემთხვევაში სტუდენტმა  შესაბამის საგანში კრედიტის მისაღებად კურსი თავიდან უნდა
გაიაროს

12. საკონტაქტო პირი
პროგრამის ხელმძღვანელი სრული პროფესორი ნუგზარ თოდუა
ტელეფონი: 2 30 45 92 
ელექტრონული ფოსტა: nugzar.todua@tsu.ge  nugzartodua@yahoo.com
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სამაგისტრო პროგრამები

ეკონომიკა
1. ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ

სახელწოდება  –  სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სახე                   –  უნივერსიტეტი

საკონტაქტო ინფორმაცია

თვითმმართველი ერთეული (ქალაქი) თბილისი
მისამართი ჭავჭავაძის გამზ N1
საფოსტო ინდექსი 0175
დაწესებულების ვებ-გვერდი www.tsu.edu.ge
დაწესებულების ელ-ფოსტა chancellery@tsu.ge 
ტელეფონი/ფაქსი 222 51 07
დაწესებულების ხელმძღვანელი ვლადიმერ პაპავა
ტელეფონი/ფაქსი 222 02 41 
ელ-ფოსტა rector@tsu.ge 
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი თამარ ვეფხვაძე
ტელეფონი/ფაქსი 229 08 15
ელ-ფოსტა tamar.vepkhvadze@tsu.ge

2.  საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება – ეკონომიკა

3.   მისანიჭებელი კვალიფიკაცია – ეკონომიკის მაგისტრი

4.   სწავლების საფეხური  – მაგისტრატურა

5.  პროგრამის მოცულობა კრედიტებით  – 120 ECTS კრედიტი

6.  სწავლების ენა  –  ქართული

7. საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნები – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის მისიის შესაბამისად ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამა მიზნად ისახავს ეკონომიკაში
ინტეგრირებული, სისტემური, ფუნდამენტური თეორიული ცოდნის, სამეცნიერო კვლევის, 
დამოუკიდებელი აზროვნების, შემოქმედებითი და პრაქტიკული მუშაობის უნარ-ჩვევების მქონე
კონკურენტუნარიანი და მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადებას, რომელთაც:



23

აქვთ ფუნდამენტური ცოდნა თანამედროვე ეკონომიკური თეორიის – მიკროეკონომიქსის, 
მაკროეკონომიქსის და ღია ეკონომიკის მაკროეკონომიკური თეორიის – მეთოდოლოგიისა და
სისტემური ანალიზის სფეროებში; ფლობენ გაღრმავებულ ცოდნას ტრანსფორმაციული პროცესების
რეგულირების, მეთოდოლოგიური და ინსტიტუციონალური საფუძვლების შესახებ, ეროვნული
ეკონომიკის მაკროეკონომიკური რეგულირებისა და პროგნოზირების დარგში; სისტემურად
აცნობიერებენ შრომის, საქონლის, მომსახურებისა და კაპიტალის ლოკალურ და
ინტერნაციონალიზებულ ბაზრებზე მიმდინარე პროცესებს, საოჯახო მეურნეობებზე, ფირმებსა და
კორპორაციებზე ზემოქმედ ეკონომიკურ და არაეკონომიკურ ფაქტორებს; გაცნობიერებული და
გათავისებული აქვთ სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკის ფუნდამენტური პრინციპები, მიზნები, 
ამოცანები და ინსტრუმენტები; დაუფლებულნი არიან ცოდნას მსოფლიო ეკონომიკაში მიმდინარე
უახლესი მოვლენების, პროცესების, ტენდენციების, განსაკუთრებით კი მსოფლიო მეურნეობის
გლობალიზაციის, ცალკეულ ქვეყნებსა და რეგიონებზე მისი ზემოქმედების მიმართულებების შესახებ; 
ფლობენ საფუძვლიან ცოდნას საერთაშორისო სტატისტიკის პრაქტიკაში გამოყენებული
მაჩვენებლების გამოთვლისა და ანალიზის მეთოდოლოგიასა და მეთოდიკაში, ეკონომიკურ–
მათემატიკური მოდელებისა და განსაკუთრებით ფინანსური ეკონომეტრიკის, როგორც
თანამედროვე ეკონომეტრიკის ყველაზე დინამიკურად განვითარებადი ნაწილის შესახებ; გააჩნიათ
მიკრო–, მაკრო– და გლობალურ დონეებზე მიმდინარე ეკონომიკური პროცესებისა და
ჩამოყალიბებული კანონზომიერებების, განვითარების ტენდენციების ანალიზის, მიღებული შედეგების
ურთიერთშეჯერების, სინთეზისა დაგანმაზოგადებელი დასკვნების, მეცნიერულ საფუძველზე
პროგნოზების გაკეთების უნარი კვლევის პროცესში თანამედროვე რაოდენობრივი (სტატისტიკური) 
და ეკონომეტრიკული მეთოდების გამოყენების საფუძველზე; შეუძლიათ კვლევის შედეგად
მიღებული საკუთარი მოსაზრებებისა და დასკვნების საჯარო პრეზენტაცია, მათი მკაფიო, 
დამაჯერებელი და ლოგიკური დასაბუთება როგორც სპეციალისტების, ისე
არასპეციალისტებისათვის; გააჩნიათ გაღრმავებული, სპეციალიზებული ცოდნა და კომპეტენციები
შესაბამის მოდულებში (საერთაშორისო ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და ეკონომიკური
დიპლომატია, მაკროეკონომიკა, ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკა, ბიზნესის ეკონომიკა, 
ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა), როგორც ტრადიციული და თანამედროვე სწავლების
კანონზომიერი შედეგი; აქვთ ეკონომიკის სხვადასხვა დარგის სიღრმისეული და სისტემური ცოდნა, 
რომელიც იძლევა სწავლების მომდევნო საფეხურზე – დოქტორანტურაში სწავლის გაგრძელების
საშუალებას. 

შრომის ბაზრის მოთხოვნების და ეკონომიკის სწავლების საერთაშორისო პრაქტიკის
გათვალისწინებით, მეორე სემესტრიდან ხდება პროგრამის მოდულებად დაყოფა და ცოდნის და
უნარების გაღრმავება არჩეული მოდულის ფარგლებში, რაც დამსაქმებლებს საშუალებას მისცემს, 
არსებული კონკურენციის პირობებში მაღალკვალიფიციური კადრების სწორი შერჩევა
განახორციელოს. მაგისტრანტი შეთავაზებული 6 მოდულიდან (საერთაშორისო ეკონომიკა (1), 
ეკონომიკური პოლიტიკა და ეკონომიკური დიპლომატია (2); მაკროეკონომიკა (3); ეკონომიკური და
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სოციალური სტატისტიკა (4); ბიზნესის ეკონომიკა (5); ეკონომეტრიკა და მათემატიკურიეკონომიკა(6)) 
ირჩევს ერთს. მოდულის კურსდამთავრებული, გარდა სამაგისტრო პროგრამის საერთო შედეგებისა, 
დამატებით მიიღებს შესაბამის დარგობრივ ცოდნას და უნარ–ჩვევებს.

დასაქმების სფეროები: 
ეროვნული და საერთაშორისო ეკონომიკური, სავალუტო-საკრედიტო და საფინანსო ინსტიტუტები, 
ფონდები, დიპლომატიური სამსახურები და წარმომადგენლობები, კონსალტინგური ცენტრები, 
სახელმწიფო დაწესებულებები (პრეზიდენტის აპარატი, პარლამენტი, სამინისტროები), 
მუნიციპალური მართვის ორგანოები, სახელმწიფო და კერძო საკუთრების საერთაშორისო და
ეროვნული ფირმები, საერთაშორისო ორგანიზაციები (გაეროს, მსოფლიო ბანკის, საერთაშორისო
სავალუტო ფონდის და ა. შ. სტრუქტურებში), საგანმანათლებლო დაწესებულებები და კვლევითი
ინსტიტუტები. სწავლების პერიოდში მიღებული ცოდნა მაგისტრებს საშუალებას აძლევს წარმატებით
იმუშაონ ეკონომისტებად, კონსულტანტებად, ექსპერტებად, ანალიტიკოსებად და პროგნოზისტებად.

8. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები – საერთო სამაგისტრო გამოცდა (გარდა კანონმდებლობით
განსაზღვრული შემთხვევებისა) და მისაღები გამოცდა ეკონომიკის პრინციპებში.

9. სწავლის შედეგი  –
1. ცოდნა და გაცნობიერება
1.1. ზოგადი კომპეტენცია: 

 აქვს ეკონომიკის ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც აძლევს ახალი, 

ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას;
 აცნობიერებს ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზებს.

1.2. დარგობრივი კომპეტენცია: 

 აქვს ფუნდამენტური ცოდნა ეკონომიკის სფეროში მიკრო, მაკრო და საერთაშორისო 
დონეებზე;

 ფლობს ცოდნას ეროვნული შემოსავლის წარმოების, განაწილების და მოხმარების, 
აგრეთვე დანაზოგების, ინვესტიციების, სავალუტო კურსის, საგადასახდელო 
ბალანსის, აგრეთვე, მათზე მოქმედი ფაქტორების შესახებ;

 აქვს ცოდნა შრომის, საქონლის, მომსახურების და ფინანსურ ბაზრებზე 
შინამეურნეობის, ფირმის და სახელმწიფოს ქცევაზე მოქმედი ეკონომიკური და 
არაეკონომიკური ფაქტორების შესახებ და აცნობიერებს მათ მნიშვნელობას;

 აქვს ცოდნა საქონლის, წარმოების ფაქტორებისა და ფინანსური აქტივების 
საერთაშორისო მოძრაობის კანონზომიერებების, ეროვნული და გლობალური 
ეკონომიკური პრობლემების, ეროვნული და საერთაშორისო ეკონომიკური 

პოლიტიკის და მისი ინსტრუმენტების შესახებ;
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 ფლობს ცოდნას ეკონომიკაში თანამედროვე რაოდენობრივი, სტატისტიკური და 

ეკონომეტრიკული მეთოდებისა და მოდელების შესახებ;
 ზოგად კომპეტენციასთან ერთად, გააჩნია სპეციალური ცოდნა და კომპეტენციები, 

რომლებსაც მიიღებს შესაბამის მოდულებში სწავლისას;

 აქვს ცოდნა შემოსავლების განაწილებისა და სიღარიბის დონის კრიტერიუმების 
შესახებ;

 მიღებული ეკონომეტრიკული ცოდნის საფუძველზე აცნობიერებს მონაცემების 

დამუშავებიდან მიღებული შესაძლო გამოთვლების ორაზროვნებას;
 აქვს ცოდნა, რომელიც დოქტორანტურაში სწავლის გაგრძელების ან/და 

დამოუკიდებლად მუშაობის შესაძლებლობას იძლევა. 
2. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
2.1. ზოგადი კომპეტენცია: 

 თავისუფლად ორიენტირდება ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ 
გარემოში;

 შეუძლია პრობლემის იდენტიფიცირება, გადაჭრის გზების მოძიება, ალტერნატივების 

შეფასება და გადაწყვეტილების მიღება პრობლემის გადასაჭრელად (მათ შორის 
ახალი, ორიგინალური გზების პოვნა კომპლექსური პრობლემების გადასაწყვეტად); 

 შეუძლია ჯგუფის წევრებს შორის დაგეგმილ ვადებში შესასრულებელი სამუშაოს 
განაწილება;

 დამოუკიდებლად ახორციელებს კვლევას უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების 
გამოყენებით.

2.2. დარგობრივი კომპეტენცია: 

 გააჩნია ბაზარზე შინამეურნეობის, ფირმის, სახელმწიფოს ქცევის, ბაზრების 

ფუნქციონირების, ეროვნული და გლობალური ეკონომიკური განვითარების 
ტენდენციების ანალიზის, მიღებული შედეგების შეჯერების და მათი გამოყენების 
უნარი;

 შეუძლია ეკონომიკური კანონზომიერებების ანალიზის პროცესში სტატისტიკური და 
ეკონომეტრიკული მეთოდების გამოყენება;

 აქვს ეკონომიკური მოვლენებისა და პროცესების დამოუკიდებლად კვლევის უნარი;

 ახდენს ეკონომიკური მონაცემების თავმოყრას, ფორმირებას, ანალიზს და 
ინტერპრეტრაციას;

 შეუძლია სტატისტიკურ მონაცემთა მონიტორინგი;

 სტატისტიკური მონაცემების ანალიზის საფუძველზე აკეთებს დასკვნებს;
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 როგორც დამოუკიდებლად, ასევე გუნდის შემადგენლობაში ახორციელებს კვლევას, 

მონაცემთა მონიტორინგს, ინფორმაციის ანალიზს, ამზადებს ანგარიშს და გეგმას 
ეკონომიკური და ბიზნესპრობლემების გადასაწყვეტად; 

 დამოუკიდებლად იყენებს და ავითარებს მოდელებს ეკონომიკური ქცევის ანალიზის, 

ახსნისა და პროგნოზირების პროცესში; 
 აყალიბებს პროფესიონალურ რჩევებს ხელისუფლების, ბიზნესის და 

დაინტერესებული ჯგუფებისთვის, ეკონომიკისა და ბიზნესის მიმდინარე და მომავალი 

პრობლემების გადაწყვეტის შესახებ; 
 შეუძლია ეკონომიკური მოვლენების პროგნოზირება;
 აფასებს ცვალებად ეკონომიკურ გარემოში მოკლე– და გრძელვადიანი დაგეგმვის და 

ინვესტიციების ეფექტიანობას; 
 შეუძლია წარმოებისა და მოხმარების პროგნოზირება; 
 ეკონომიკურ მონაცემთა ანალიზის ბაზაზე შეუძლია რჩევების შემუშავება 

მონეტარული, ფისკალური და სტრუქტურული პოლიტიკის შესახებ; 
 გააჩნია ეკონომიკური პრობლემების ანალიტიკური კვლევისა და ეფექტიანი 

ეკონომიკური გადაწყვეტილების მიღების უნარ–ჩვევები;

 მათემატიკური, სტატისტიკური და ეკონომეტრიკული მეთოდების გამოყენებით 
ამოწმებს ეკონომიკურ თეორიებს;

 გაიაზრებს და იღებს ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებს;

 შეუძლია გამოიკვლიოს კომპანიების ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული 
პრობლემები;

 შეუძლია ეკონომიკური ცოდნის ბაზაზე პოლიტიკისა და სხვა ეგზოგენური მოვლენების 

ეფექტების შეფასება;
 შეუძლია შეაფასოს ეროვნული და მსოფლიო ეკონომიკის დინამიკა;
 სიღარიბის განსაზღვრის კრიტერიუმების გამოყენებით შეუძლია შეაფასოს სიღარიბის 

დაძლევის საერთაშორისო, სახელმწიფო და სხვა ღონისძიებები;
 შეუძლია სამეცნიერო ნაშრომებისა და ანგარიშების მომზადება.

3. დასკვნის უნარი
3.1. ზოგადი კომპეტენცია: 

 აყალიბებს დასაბუთებულ დასკვნებს სრული და არასრული ინფორმაციის 
კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე;

 შეუძლია საკუთარი დასკვნების შესაბამისი ცოდნითა და ლოგიკით მკაფიო 
დასაბუთება, როგორც სპეციალისტების, ისე არასპეციალისტებისათვის;

 უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ახორციელებს ინფორმაციის ინოვაციურ სინთეზს;
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 აანალიზებს მონაცემებს და სიტუაციებს სტანდარტული და სპეციფიკური მეთოდების 

გამოყენებით; 
 ანალიზისა და ინოვაციური სინთეზის საფუძველზე აკეთებს დასკვნებს. 

3.2. დარგობრივი კომპეტენცია: 

 შეუძლია გლობალურ, რეგიონულ და ადგილობრივ ბაზრებზე მიმდინარე 

მოვლენების ანალიზი და მათი შესაძლო გავლენის განსაზღვრა შინამეურნეობის, 
ფირმის და სახელმწიფოს საქმიანობაზე;

 პოლიტიკური გადაწყვეტილებების შესაძლო შედეგების შეფასების საფუძველზე 

შეუძლია რჩევების მიცემა ეკონომიკური პოლიტიკისა და მოქმედების მიზანშეწონილი 
კურსის შესახებ; 

 შეუძლია ლოკალურ, რეგიონულ, ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე ბაზრის 

მდგომარეობის ანალიზი, გაყიდვების, ფასების, ბაზრის პოტენციალის და სამომავლო 
ტენდენციების შეფასებისა და ბიზნესსტრატეგიების განვითარებისთვის;

 შეუძლია ეკონომიკაში სამეცნიერო ნაშრომების, კვლევების და ანგარიშების 

მომზადება.
4.კომუნიკაციის უნარი
4.1. ზოგადი კომპეტენცია: 

 ახდენს საკუთარი არგუმენტირებული მოსაზრებების წარდგენას ფართო 
საზოგადოების წინაშე (აკადემიური პატიოსნების სტანდარტების გათვალისწინებით);

 შეუძლია კვლევის პროცესში საინფორმაციო–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

გამოყენება.
4.2. დარგობრივი კომპეტენცია: 

 შეუძლია ეკონომიკაში სამეცნიერო ნაშრომების, კვლევების და ანგარიშების 
პრეზენტაცია;

 ახდენს ეკონომიკური კვლევის შედეგების (დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის
მეთოდების) წარდგენას აკადემიური და პროფესიული წრეების წინაშე (აკადემიური 
ეთიკის პრინციპების დაცვით), მ.შ. საინფორმაციო–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების

მიღწევათა გამოყენებით.
5. სწავლის უნარი
5.1. ზოგადი კომპეტენცია: 

 აქვს დამოუკიდებლად სწავლის უნარი;
 აცნობიერებს სწავლის პროცესის თავისებურებებს;
 გეგმავს სწავლის პროცესს.

5.2. დარგობრივი კომპეტენცია: 

 კრიტიკულად ითვისებს ეკონომიკურ თეორიებს, კონცეფციებს და მოდელებს;
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 ახდენს ალტერნატიული მიდგომების რანგირებას და იყენებს მოდელირების მეთოდს 

კვლევის დასაბუთების მიზნით;
 ეკონომიკური პრობლემების ანალიზისა და მოდელირებისას იყენებს ალტერნატიულ 

მიდგომებს, შეზღუდვებს და შესაძლებლობებს;

 მიღებული ცოდნის ბაზაზე შეუძლია დაგეგმოს სადოქტორო პროგრამაზე სწავლის და 
კვლევის გაგრძელება.

6. ღირებულებები
6.1. ზოგადი კომპეტენცია: 

 აფასებს ღირებულებებისადმი პირად და სხვების დამოკიდებულებას;

 შეაქვს წვლილი ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში.
6.2. დარგობრივი კომპეტენცია: 

 ეკონომიკური ცოდნის ბაზაზე ჩამოყალიბებული ხედვით შეაქვს წვლილი ღია 
სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირებაში;

 ეკონომიკური საკითხების განხილვისას აქვს ინტერპერსონალური ურთიერთობების, 

ჯგუფური მუშაობის, სოციალური და ეთიკური პასუხისმგებლობის უნარი;
 მიღებული ცოდნის ბაზაზე, როგორც მოქალაქე, მონაწილეობს სოციალურ–

ეკონომიკური და პოლიტიკური გადაწყვეტილებების ფორმირებაში;

 აქვს გარემოს დაცვის პრინციპების ცოდნა და შეუძლია შეაფასოს ეკოლოგიური 
ფაქტორების ზეგავლენა სოციალურ–ეკონომიკურ განვითარებაზე;

 აქვს შესასრულებელი სამუშაოსადმი პასუხისმგებლობის გრძნობა;

 იცის, რას მიანიჭოს უპირატესობა, როგორც პროფესიონალმა, სამუშაოს მოძიებისას;
 დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს რესურსების ეკონომიურ გამოყენებას;
 შეძენილი ცოდნის საფუძველზე შეუძლია ეკონომიკური სუბიექტების მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილებების ეფექტიანობისა და სამართლიანობის შეფასება;
 შეუძლია განსაზღვროს ეკონომიკური განვითარების მაღალი ხარისხის როლი 

დასახულ მიზანთა სისტემაში;

 შეუძლია შეაფასოს სტაბილური და ზრდადი ეკონომიკის მნიშვნელობა საზოგადოების 
მდგრადი განვითარებისთვის;

 აქვს ჩამოყალიბებული თვალსაზრისი ქვეყნის ეკონომიკასა და მისი სუბიექტების 

ცხოვრებაზე საერთაშორისო ვითარების გავლენის შესახებ;
 აქვს შეხედულებები საერთაშორისო ორგანიზაციების მნიშვნელობაზე;
 აქვს ჩამოყალიბებული ხედვა სახელმწიფოსა და ბიზნესის ურთიერთმიმართების 

შესახებ;
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 შეუძლია ეთიკური ნორმების დაკავშირება როგორც ცალკეული ფირმებისა და 

შინამეურნეობების, ისე ერთიანი ეროვნული ეკონომიკური სისტემის ფუნქციონირება–
განვითარებასთან;

 მიღებული ცოდნის საფუძველზე შეუძლია განსაზღვროს განსხვავებული კულტურული 

ღირებულებების ზემოქმედება ეკონომიკურ განვითარებაზე;
 აქვს გარკვეული ხედვა შემოსავლების განაწილების უთანაბრობის სოციალური და 

პოლიტიკური შედეგების შესახებ;

 აქვს შეხედულებები პროფკავშირების და სხვა საზოგადოებრივი, პოლიტიკური, 
რელიგიური ორგანიზაციების როლზე;

 შეუძლია თვითშეფასება.
10. სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები –
ლექცია, სემინარი, პრაქტიკული მეცადინეობები: ვერბალური, ზეპირსიტყვიერი, წიგნზე მუშაობის,
დემონსტრირების, ინდუქციის, დედუქციის, ანალიზის და სინთეზის; დისკუსიის, ახსნა–განმარტების
მეთოდები; ტესტირება; პრეზენტაციები თანამედროვე ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით.

11. სტუდენტის ცოდნის  შეფასების სისტემა –  სწავლის შედეგების შეფასება ხორციელდება
უნივერსიტეტში დადგენილი სტუდენტის მიღწევების შეფასების წესით:

ქულათა მაქსიმალური
რაოდენობიდან

შეფასება შეფასების
კვალიფიკაცია

91%–ზე მეტი (A) ,,ფრიადი“ დადებითი

81-90% (B) ,,ძალიან კარგი“ დადებითი

71-80% (C) ,,კარგი “ დადებითი

61-70% (D) ,,დამაკმაყოფილებელი“ დადებითი

51-60% (E) ,,საკმარისი“ დადებითი

41–50% (FX) ,,ვერ ჩააბარა“ უარყოფითი

40% და ნაკლები (F) ,,ჩაიჭრა“ უარყოფითი

FX შეფასების დროს სტუდენტს ეძლევა გამოცდის ერთხელ გადაბარების უფლება, ხოლო F  
შეფასების შემთხვევაში სტუდენტმა  შესაბამის საგანში კრედიტის მისაღებად კურსი თავიდან უნდა
გაიაროს.

საკონტაქტო პირი -   პროფესორი ელგუჯა მექვაბიშვილი

tel: 2 30 45 57
e-mail: emekvabe@yahoo.ge; elguja.mekvabishvili@tsu.ge
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ბიზნესის ადმინისტრირება

1. ზოგად ინფორმაცია საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ

საგანმანათლებლო დაწესებულების  სახელწოდება:  სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საგანმანათლებლო დაწესებულების სახე: უნივერსიტეტი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

თვითმმართველი ერთეული (ქალაქი) თბილისი
მისამართი ჭავჭავაძის გამზ N1
საფოსტო ინდექსი 0175
დაწესებულების ვებ-გვერდი www.tsu.edu.ge
დაწესებულების ელ-ფოსტა chancellery@tsu.ge 
ტელეფონი/ფაქსი 222 51 07
დაწესებულების ხელმძღვანელი ვლადიმერ პაპავა
ტელეფონი/ფაქსი 222 02 41 
ელ-ფოსტა rector@tsu.ge 
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი თამარ ვეფხვაძე
ტელეფონი/ფაქსი 229 08 15
ელ-ფოსტა tamar.vepkhvadze@tsu.ge

2. საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:  ბიზნესის ადმინისტრირება (Business
Administration)

3. მისანიჭებელ კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი ( Master of Business 
Administration)

4. სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

5. პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 ECTS კრედიტი

6. სწავლების ენა: ქართული

7.     საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია ბიზნესის
ადმინისტრირების მრავალმხრივი თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების, სამეცნიერო
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კვლევისა და შემოქმედებითი მუშაობის უნარის მქონე კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების
მომზადება, რომელთაც ექნებათ: 
 ბიზნეს-ორგანიზაციების სტრატეგიების დაგეგმვის, ეფექტიანი მართვის, ორგანიზაციული 
დაპროექტების და სტრუქტურის განვითარების საკვანძო საკითხების ცოდნა და უნარ-ჩვევები; 
 საბანკო საქმის, ფულად-საკრედიტო სისტემის, საჯარო და კორპორაციის ფინანსების 
თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები; 
 ფინანსური აღრიცხვა-ანალიზისა და აუდიტის ღრმა თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული უნარ-
ჩვევები; 
 საერთაშორისო ვაჭრობის, საერთაშორისო ბიზნესის მართვისა და რეგულირების, 
საერთაშორისო მენეჯმენტის, საერთაშორისო კონკურენციის მართვის თეორიული ცოდნა და 
პრაქტიკული უნარ-ჩვევები; 
 ნებისმიერი სახის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის საწარმოში მარკეტინგული 
სამსახურის ორგანიზებისა და წარმართვის უნარი; 
 ბიზნესის მართვის სხვადასხვა დონეზე არსებული საინფორმაციო სისტემებისა და 
ტექნოლოგიების ტოპ-მენეჯერის ფუქციებისა და გადასაწყვეტი ამოცანების შესახებ ცოდნა და უნარ-
ჩვევები; 
 ბიზნესის სფეროში სამეცნიერო კვლევების დაგეგმვისა და დამოუკიდებლად წარმართვის უნარი. 
8. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამაზე  
ჩარიცხვის მსურველს უნდა ჰქონდეს ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი ნებისმიერი სპეციალობით, 

მსურველმა უნდა ჩააბაროს საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღები 
გამოცდა საგანში ,,ეკონომიკის პრინციპები“. 

9. სწავლის შედეგი: 
1. ცოდნა და გაცნობიერება
ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულებს ექნებათ მრავალმხრივი
თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით.  კერძოდ, 
კურსდამთავრებულს ეცოდინება:
1.1. მენეჯმენტის თანამედროვე კონცეფციები; ორგანიზაციის მართვის მეთოდები და პრინციპები; 
ორგანიზაციის მართვის თანამედროვე მიდგომები; სიტუაციის შესაბამისი მმართველობითი
გადაწყვეტილების მიღების ტაქტიკა; მენეჯმენტის ცალკეული ფუნქციების რეალიზაციის
ინსტრუმენტები; 
1.2. ფირმის მართვის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა, რაც წინ უძღვის მარკეტინგული
სტრატეგიების ჩამოყალიბებას; ძირითადი ტენდენციებისა და ძალების აღწერა, რომლებიც
ურთიერთობათა ახალ ეპოქაში მარკეტინგულ პეიზაჟს ცვლიან; კულტურული, სოციალური, 
პოლიტიკური, სამართლებრივი, ბუნებრივი და ტექნოლოგიური  ფაქტორების გამოკვეთა და
ორგანიზაციის საქმიანობაზე მათი ზეგავლენის გაცნობიერება; მყიდველზე ორიენტირებული
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მარკეტინგული სტრატეგიის ჩამოყალიბება მყიდველთა კაპიტალის შექმნისა და მისი შემდგომი
ზრდის გათვალისწინებით;
1.3. ფინანსური მენეჯმენტის თანამედროვე თეორია ფინანსური ინსტრუმენტების განსაზღვრისას და
ასევე ფინანსურ რესურსების მოზიდვის მეთოდების შერჩევის დროს; კორპორაციის ფინანსური
ანგარიშგების შედგენა და ანალიზის განხორციელების მეთოდები, ასევე ფინანსური განვითარების
პროგნოზი; ფინანსური გადაწყვეტილებების რისკების, შემოსავლიანობის და ეფექტურობის შეფასება, 
მათ შორის გრძელვადიანი დაფინანსების სტრატეგიის განსაზღვრა; მოკლევადიანი და
გრძელვადიანი ხასიათის ფინანსური გადაწყვეტილებების მომზადება; კაპიტალის მართვის და
სადივიდენდო პოლიტიკის გამომუშავება;
1.4. ინფორმაციული რესურსების მართვაში  ორგანიზაციის პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები; 
მმართველობითი საქმიანობის ინფორმაციული უზრუნველყოფის სხვადასხვა ვარიანტების
ეფექტიანობის შეფასება; ინფორმაციული უზრუნველყოფის სფეროში ორგანიზაციაში კვალიფიციურ
კადრებზე მოთხოვნის, შერჩევისა და სწავლების პოლიტიკის განსაზღვრა;    ინფორმაციული
ტექნოლოგიების ბაზარზე ორგანიზაციისათვის საჭირო პროგრამული და ტექნიკური  საშუალებების
შერჩევა;  ინფორმაციული რესურსების კომპლექსური დაცვის საკითხები;
1.5. მმართველობითი აღრიცხვის  მეთოდიკისა და მეთოდოლოგიის საკითხები; დანახარჯების
აღრიცხვის ხერხების თავისებურებები; მმართველობითი აღრიცხვის კონკრეტული პრობლემების
გადაჭრის გზები; მართვის ალტერნატიული ვარიანტები,  ოპტიმალური ვარიანტის შერჩევა;
1.6. კავშირი გლობალიზაციასა და საერთაშორისო ბიზნეს შორის; მათი დადებითი და უარყოფითი
ტენდენციები მსოფლიოში; ერებს შორის ეკონომიკური, სამართლებრივი, კულტურული, სოციალური
დიფერენციაციის ზეგავლენა  გლობალურ ბიზნესზე; რელიგიისა და კულტურის ზეგავლენა
გლობალურ ბიზნესზე;  გლობალური ბიზნესის ეთიკისა და სოციალური პასუხისმგებლობის
საკითხები; გლობალური ვაჭრობის ეკონომიკური პოლიტიკა; რეგიონული ინტეგრაციის ზეგავლენა
გლობალურ ბიზნესზე; უცხოურ ბაზარზე შესვლის სტრატეგიები; ადამიანურ რესურსების მენეჯმენტი
გლობალურ ბიზნესში; გლობალური ბიზნესის სისტემის ჩამოყალიბების კანონზომიერებანი; საქმიან
ურთიერთობათა სამართლებრივი ფორმები გლობალურ ბიზნესში; მარკეტინგისა და მენეჯმენტის
როლი გლობალურ ბიზნესში; საქონლისა და მომსახურების წარმოების პროცესები; საფინანსო
ინსტიტუტების როლი გლობალურ ბიზნესში; გლობალური ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის   
ფილოსოფიური საფუძვლები; გლობალური ბიზნესის დაწყების ორგანიზაცია;  საგარეო ბაზრებზე
შესვლის სტრატეგიები; გლობალური წარმოების პროცესი, წარმოების საწარმო და ოპერატიული
მართვა; გლობალური ბიზნესის მატერიალური, ფინანსური და ადამიანური რესურსების მართვის  
პროცესი; სახელმწიფოს როლი გლობალური ბიზნესის  რეგულირებაში.

2. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ:
2.1. ამოცანების სწორად დასმა და მმართველობითი ინსტრუმენეტების გამოყენებით ოპტიმალური  
გადაწყვეტილების მიღება; ორგანიზაციული სისტემის რაციონალური დაპროექტების მეთოდების
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შერჩევა;  ორგანიზაციული ცვლილებებისა და განვითარების მართვა; მაღალეთიკური
ხელმძღვანელობის სტილის შერჩევა და მენეჯერული უნარების გამოვლენა კორპორატიული
კულტურის ფარგლებში; წამყვანი მენეჯერების საერთაშორისო  გამოცდილებისა და გლობალური  
მენეჯმენტის თანამედროვე მიღწევების გამოყენება;
2.2. კომპანიის მართვისათვის  მარკეტინგული კონცეფციების, მეთოდებისა და ინსტრუმენტების
გამოყენება; მიზნობრივი ბაზრების შერჩევა და თითოეული ბაზრისათვის   შესაბამისი მარკეტინგის  
კომპლექსის დაკავშირება; მარკეტინგული საქმიანობის (სტრატეგიის) ეფექტიანობის შეფასება  
თითოეული პროდუქტისა და ბაზრის დონეზე;
2.3. უახლესი მიდგომებისა და მეთოდების გამოყენებით ძირითად, საფინანსო და საინვესტიციო
გადაწყვეტილებების მისაღებად კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება;
2.4. საინფორმაციო სისტემის მენეჯმენტის ამოცანების კლასიფიცირება და  სამართავი ობიექტისთვის
ინფორმატიზაციის სფეროში კადრების  შერჩევა; საწარმოსთვის საჭირო ინფორმაციული რესურსების  
ოპერატიული და სტრატგიული მართვის გეგმების მომზადება; ინფორმაციული რესურსების
უსაფრთხოების ღონისძიებების  შერჩვა; საინფორმაციო  სისტემების  შექმნის,  დანერგვისა და      
ექსპლოატაციის  ხარჯების კლასიფიცირება; ინფორმატიზაციის სფეროში ინოვაციური პროექტების
განხორციელება და დემონსტრირება;
2.5. დანახარჯების აღრიცხვისა და კონტროლის კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი
გზების ძიება;  წარმოების  სხვადასხვა    ტიპის      პირობებში პროდუქციის თვითღირებულების
კალკულაციის (ანგარიშის) შედგენა; გაუთვალისწინებელ პირობებში დანახარჯების ეფექტიანი
მართვის გზების ძიება; დანახარჯების მართვის კონკრეტულ საკითხებზე საკუთარი თვალსაზრისის
ჩამოყალიბებისა და ინტერპრეტაციების უნარი;
2.6. გლობალური ბიზნესის სფეროში მონაწილე სუბიექტების ტექნიკური, ორგანიზაციული და
ეკონომიკური ხასიათის პრობლემების კვალიფიციური ანალიზისა და გადაწყვეტილების მიღების
უნარი; გლობალური ბიზნესის მსოფლიო კანონზომიერებათა ათვისების, მათი გენერაციისა და
საქართველოს რეალობაში გამოყენების უნარი; გლობალიზაციის პროცესის ეკონომიკური
ანალიზისა უნარი და გადაწყვეტილების მიღების უნარი; გლობალური ბიზნესის წარმოებაში
კულტურული თავისებურებების როლის შეფასების უნარი;   რეგიონული ინტეგრაციული
პრობლემების კრიტიკული ანალიზისა და შეფასების უნარი; გლობალური ადამიანური რესურსების
საკითხების  ანალიზის და მართვისას შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების უნარი;  საგარეო
გაცვლითი ბაზრისა და საერთაშორისო მონეტარული სისტემის გაანალიზების  უნარი; გლობალური
წარმოების და ლოჯისტიკის დახასიათების და მართვისას გადაწყვეტილების მიღების უნარი; 
გლობალური ბიზნესის სტრატეგიების დადგენის უნარი.

3. დასკვნის  უნარი
ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ:
3.1. აბსტრაქტული აზროვნება, სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოპოვება, დალაგება, 
კრიტიკული ანალიზი და სინთეზი;  
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3.2. ჩატარებული კვლევის შედეგად მიღებული მონაცემების სწორი დიაგნოსტირება; 
3.3. ბიზნესის სფეროში არსებული ძირითადი პრობლემების იდენტიფიკაცია, გამოცალკევება და
ერთმანეთთან შედარება.
3.4. შედეგების ფორმულირება  და დასკვნების გამოტანა; 
3.5. არგუმენტირებული და სტრატეგიული გადაწყვეტილების მიღება და დაცვა;  
3.6. განსახორციელებელი ღონისძიებების ორგანიზება; 
3.7. სტრატეგიული გადაწყვეტილების კრიტიკული შეფასება; პრობლემების გადაჭრა  და
ალტერნატივების შეთავაზება.

4. კომუნიკაციის უნარი
ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს შეეძლებათ:
4.1. იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი
ანგარიშის მომზადება;
4.2.  საკითხის  ჩამოყალიბება და მისი წარდგენა როგორც წერილობით, ასევე ზეპირად; 
4.3. რეფერატული სახის ნაშრომის მომზადება და მისი პრეზენტაცია; 
4.4. თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების თავისუფლად  გამოყენება;    
4.5. საკუთარი მოსაზრებების გამოხატვა და დაცვა; ჯგუფში მუშაობა  და ჯგუფური გადაწყვეტილებების
შემუშავებაში მონაწილეობა.

5. სწავლის უნარი
ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულები შეეძლება:
5.1. სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა; 
5.2. სწავლის პროცესის გაცნობიერება და სტრატეგიულად დაგეგმვა; 
5.3. ცოდნის რეგულარულად  განახლება  დარგობრივი ლიტერატურის კითხვით;
5.4. სწავლის პროცესის თავისებურებათა ათვისება, მათი გაცნობიერება, დამოუკიდებელი დაგეგმვა.

6. ღირებულებები
ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულებს შეეძლება:

6.1. ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და მათ დამკვიდრებაში წვლილის
შეტანა აკადემიური პატიოსნებისა  და პროფესიული ეთიკის სტანდარტების გათვალისწინებით;

6.2. ეთიკური, სოციალური და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გაცნობიერება;  

6.3. ღირებულებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება. 

10. სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები
ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამით სტუდენტების სწავლებისას, ტრადიციულ 

ლექციებთან ერთად, გამოიყენება პრაქტიკული და სემინარული მეცადინეობები, პრეზენტაციები და 
სწავლების  სხვა აქტიური მეთოდები. სალექციო მეცადინეობის დანიშნულებაა ძირითადი თემების 
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განხილვა თეორიულ ჭრილში და სტუდენტების უზრუნველყოფა სასწავლო კურსის 
მეთოდოლოგიური საფუძვლების შესახებ ინფორმაციით, აგრეთვე დასაუფლებელი დისციპლინის 
ცნებობრივი აპარატით.  სალექციო კურსი წარმოადგენს ბაზას თეორიული ცოდნის შესაძენად და  
უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებისათვის, რომელიც შემდგომში ღრმავდება   სემინარულ და პრაქტიკულ 
მეცადინეობებზე. პრაქტიკული და სემინარული მეცადინეობების დანიშნულებაა სტუდენტის მიერ 
შეძენილი თეორიული ცოდნის  განმტკიცება, შესასწავლი საკითხის არსისა და მნიშვნელობის 
სათანადო გააზრება, პრაქტიკაში მისი გამოყენების შესაძლებლობების გამოკვეთა, პრაქტიკული 
საქმიანობის, კვლევისა და  დამოუკიდებელი მუშაობის უნარ–ჩვევების გამომუშავება.
        მეცადინეობები ჩატარდება სწავლების აქტიური მეთოდების გამოყენებით, როგორიცაა 
ტესტირება, პრაქტიკული სავარჯიშოებისა  და სიტუაციური ამოცანების (ქეისების) განხილვა, 
დისკუსია–სემინარებისა და საქმიანი თამაშების ჩატარება, საპრეზენტაციო პროექტების მომზადება, 
აგრეთვე საკონსულტაციო და დამოუკიდებელი მუშაობა.   სწავლება წარიმართება როგორც 
ინდივიდუალური, ისე ჯგუფური სწავლების მეთოდებით. პროგრამით  გათვალისწინებული შედეგების 
მიღწევისათვის გამოყენებული იქნება სწავლებისა და სწავლის  სხვადასხვა მეთოდი, როგორიცაა  
ვერბალური,  წიგნზე მუშაობის, დისკუსიის, დებატების, დემონსტრირების, ინდუქციის, დედუქციის და 
სხვ. თეორიისა და პრაქტიკის ინტეგრაცია განხორციელდება შესაბამის ორგანიზაციაში პრაქტიკის 
გავლით. 

11. სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: შეფასება ხორციელდება უნივერსიტეტში დადგენილი
სტუდენტის მიღწევების შეფასების წესით:

ქულათა მაქსიმალური
რაოდენობიდან

შეფასება შეფასების
კვალიფიკაცია

91%–ზე მეტი (A) ,,ფრიადი“ დადებითი

81-90% (B) ,,ძალიან კარგი“ დადებითი

71-80% (C) ,,კარგი “ დადებითი

61-70% (D) ,,დამაკმაყოფილებელი“ დადებითი

51-60% (E) ,,საკმარისი“ დადებითი

41–50% (FX) ,,ვერ ჩააბარა“ უარყოფითი

40% და ნაკლები (F) ,,ჩაიჭრა“ უარყოფითი

FX შეფასების დროს სტუდენტს ეძლევა გამოცდის ერთხელ გადაბარების უფლება, ხოლო F  
შეფასების შემთხვევაში სტუდენტმა  შესაბამის საგანში კრედიტის მისაღებად კურსი თავიდან უნდა
გაიაროს.
12. საკონტაქტო პირი
პროგრამის კოორდინატორი   სრული პროფესორი ირაკლი კოვზანაძე
ტელეფონი: 2 30-40-66 
ელექტრონული ფოსტა: irakli.kovzanadze@tsu.ge           kovzanadzei@caucasus.net
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საერთაშორისო საწარმოთა მართვა

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ფრიდრიჰ შილერის
სახელობის იენის (გერმანია) უნივერსიტეტის ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამა ორმაგი ხარისხით

1. ზოგადი  ინფორმაცია საგანმანათლებო დაწესებულების შესახებ: 

სახელწოდება: სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სახე : უნივერსიტეტი

საკონტაქტო ინფორმაცია

თვითმმართველი ერთეული (ქალაქი) თბილისი
მისამართი ჭავჭავაძის გამზ N1
საფოსტო ინდექსი 0175
დაწესებულების ვებ-გვერდი www.tsu.edu.ge
დაწესებულების ელ-ფოსტა chancellery@tsu.ge 
ტელეფონი/ფაქსი 222 51 07
დაწესებულების ხელმძღვანელი ვლადიმერ პაპავა
ტელეფონი/ფაქსი 222 02 41 
ელ-ფოსტა rector@tsu.ge 
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი თამარ ვეფხვაძე
ტელეფონი/ფაქსი 229 08 15
ელ-ფოსტა tamar.vepkhvadze@tsu.ge

2. საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: საერთაშორისო საწარმოთა მართვა (Managing 
International Enterprises)

3.მისანიჭებელი კვალიფილაცია: კურსდამთავრებულს ენიჭება მაგისტრის ორმაგი ხარისხი: იენის
უნივერსიტეტის მხრიდან – მეცნიერებათა მაგისტრის (“Master of Science“), ხოლო ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მხრიდან – ბიზნესის ადმინისტრირების
მაგისტრის ხარისხი (Master of Business Administration ).

4.სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

5.პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 ECTS კრედიტი

6.სწავლების ენა: ქართული  (პროგრამის ზოგიერთი კომპონენტისთვის – ინგლისური)



38

7. საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
ერთობლივი  სამაგისტრო პროგრამის მიზანია ბიზნესის ადმინისტრირების თეორიული ცოდნის, 
სამეცნიერო კვლევისა და შემოქმედებითი მუშაობის უნარების მქონე ევროპული და მსოფლიო
დონის კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება. 

8. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა
 ბაკალავრის ხარისხი ფლობა;
 საერთო სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარება;
 სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღები საუნივერსიტეტო გამოცდის ჩაბარება სპეციალობაში.
სპეციალობაში მისაღები გამოცდაა ეკონომიკის პრინციპები და ესსე. 
 ინგლისური ენის ცოდნა.

9. სწავლის შედეგი
1.დარგობრივი კომპეტენციები: 
1.1.ცოდნა და გაცნობიერება - სწავლის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებს ექნებათ
ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროს, კერძოდ, საერთაშორისო კომპანიების მართვის მეთოდების
ღრმა და სისტემური ცოდნა,  გაცნობიერებული ექნებათ პრობლემების გადაჭრის გზები

1.2.ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება
კურსდამთავრებულები შეძლებენ მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას, რაც გულისხმობს:
 ორგანიზაციების ფინანსური და ეკონომიკური მდგომარეობის ანალიზს;
 განსახორციელებელ ღონისძიებათა დაგეგმვასა და კონტროლს;
 მოკლევადიანი და გრძელვადიანი საფინანსო გადაწყვეტილების მიღებას;
 ბაზრის მარკეტინგულ კვლევას და საბაზრო რისკების შეფასებას;
 კომპანიებში თანამდროვე კომპუტერული პროგრამების, როგორიცაა ERP-სისტემების ეფექტურად
გამოყენებასდა მათ მორგებას კომპანიისთვის სპეციფიკური რესურსების დაგეგმვისა და კონტროლის
თავისებურებეზე;
 კომპანიის გრძელვადიანი სტრატეგიის შემუშავება, ამ სტრატეგიის მაკროეკონომიკურ
პარამეტრებზე დაყრდნობით და გლობალური ეკონომიკის დინამიკის გათვალისწინებით;
 ინტერდისციპლინარული პროექტების მართვა; პროექტის მიზნების ჩამოყალიბება და მათი
გარდასახვა სამუშაო პაკეტებში;
 პროექტ-ჯგუფის მართვა: მოდერირება, მოტივაცია და კონტროლი.

1.3.დასკვნის უნარი
კურსდამთავრებულები გამოიმუშავებენ მიღებული ინფორმაციის (მათშორის უახლესი კვლევების) 

დამუშავების და კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე ორგანიზაციის პოტენციალის შეფასებისა და
ბიზნესის ეფექტიანი სტრატეგიების შემუშავების, დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბების და
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შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღების, ბიზნესის მართვის სფეროში მეცნიერული კვლევის
ჩატარების უნარს.

1.4.კომუნიკაციის უნარი
კურსდამთავრებულები გამოიმუშავებენ საერთაშორისო ბიზნეს–პარტნიორებთან კომუნიკაციის
ჩვევებს; კრიტიკულ სიტუაციებში კურსდამთავრებულები შეძლებენ გუნდში საერთო
გადაწყვეტილების მიღებისას პროცესის მოდერირებას.  
1.5.სწავლის უნარი - საერთაშორისო სამეწარმეო ურთიერთობების შესწავლით, სხვადასხვა
ინფორმაციული წყაროების მოძიებითა და გამოყენებით კურსდამთავრებულები
შეძლებენგააღრმავონ და გააფართოვონ საკუთარი ინტერესის სფეროები. 

1.6.ღირებულებები – კურსდამთავრებულები აცნობიერებენ ბიზნეს–ერთეულების მორალურ და 
სოციალურ პასუხისმგებლობას; საერთაშორისო ბაზრებზე ეთიკური ქცევის ზოგად ნორმებს. 

2.ზოგადი (ტრანსფერული) კომპეტენციები: 
2.1.ცოდნა და გაცნობიერება – კურსდამთავრებულებები აცნობიერებენ ბიზნესის ადმინისტრირების
პრინციპების და თეორიების მნიშვნელობას საერთაშორისო მენეჯმენტის სფეროში მომუშავე
მმართველ სპეციალისტთა ჩამოყალიბების პროცესში.

2.2.ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება – კურსდამთავრებულები შეძლებენ მმართველობითი ხასიათის
ოპერაციების განხორციელებას წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად.

2.3.დასკვნის უნარი – პირველად და მეორად ინფორმაციულ წყაროებზე დაყრდნობით
კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ  მონაცემთა ლოგიკური განზოგადება, შესაბამისი დასკვნების
გამოტანა და მათი პრეზენტირება.

2.4.კომუნიკაციის უნარი - კურსდამთავრებულებს გამოუმუშავდებათ საერთაშორისო საწარმოს
მრავალეროვნულ გარემოში კომუნიკაციის უნარი.

2.5.სწავლის უნარი - კურსდამთავრებულებს შეეძლებათსაკუთარი სწავლის პროცესის მართვა
რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით;საკუთარი ცოდნის შეფასება და შემდგომი სწავლის
საჭიროებების განსაზღვრა.

2.6.ღირებულებები – კურსდამთავრებულები აცნობიერებენ საერთაშორისო ბიზნეს–ეთიკის
ღირებულებების ფასეულობას და მათი დამკვიდრების მნიშვნელობას საზოგადოებრივ
ურთიერთობებში.

10. სწავლის შედეგების  მიღწევის მეთოდები
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სწავლების პროცესში სტუდენტებს ჩაუტარდებათ ლექცია–სემინარები, პრაქტიკული და ჯგუფური
მუშაობა. გამოყენებული იქნება სწავლების შემდეგი მეთოდები:
1. ლექცია, სემინარი, პრაქტიკული მეცადინეობა;
2. ვერბალური, ანუ  ზეპირსიტყვიერი მეთოდი;
3. წიგნზე მუშაობის მეთოდი;
4. დისკუსია/დებატები;
5. პრეზენტაციები;
6. დისტანციური სწავლების მეთოდი;
7. ჯგუფური (collaborative)მუშაობა;
8. თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება;
9. შემთხვევის ანალიზი (Case study);
10.გონებრივი იერიში (Brain storming)

11. სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება 

ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური 
ქულის გათვალისწინებით უგროვდება არანაკლები 51 ქულისა.  ცალკეული სასწავლო კურსის 
შეფასების კრიტერიუმები მითითებულია სასწავლო კურსების სილაბუსებში.

სწავლის შედეგების შეფასება ხორციელდება უნივერსიტეტში დადგენილი სტუდენტის
მიღწევების შეფასების წესით:

ქულათა მაქსიმალური
რაოდენობიდან

შეფასება შეფასების
კვალიფიკაცია

91%–ზე მეტი (A) ,,ფრიადი“ დადებითი

81-90% (B) ,,ძალიან კარგი“ დადებითი

71-80% (C) ,,კარგი “ დადებითი

61-70% (D) ,,დამაკმაყოფილებელი“ დადებითი

51-60% (E) ,,საკმარისი“ დადებითი

41–50% (FX) ,,ვერ ჩააბარა“ უარყოფითი

40% და ნაკლები (F) ,,ჩაიჭრა“ უარყოფითი

FX შეფასების დროს სტუდენტს ეძლევა გამოცდის ერთხელ გადაბარების უფლება, ხოლო F 
შეფასების შემთხვევაში სტუდენტმა  შესაბამის საგანში კრედიტის მისაღებად კურსი თავიდან უნდა
გაიაროს.
მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდების წერითი ნამუშევრები ფასდება 100 ქულიანი სისტემით.
12. საკონტაქტო პირი
პროგრამის  მენეჯერი - სოფიკო ჯვარშეიშვილი  (sofiko.dzhvarsheishvili@tsu.ge) 
პროგრამის კოორდინატორი - ლაშა ტაბატაძე (lasha.tabatadze@tsu.ge)
ტელ.: (+995 32) 2 30-41-49; ფაქსი: (+995 32) 2 30-00-32
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სადოქტორო პროგრამები
ეკონომიკა

1. ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ

სახელწოდება  –  ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სახე – უნივერსიტეტი

საკონტაქტო ინფორმაცია

თვითმმართველი ერთეული (ქალაქი) თბილისი
მისამართი ჭავჭავაძის გამზ N1
საფოსტო ინდექსი 0175
დაწესებულების ვებ-გვერდი www.tsu.edu.ge
დაწესებულების ელ-ფოსტა chancellery@tsu.ge 
ტელეფონი/ფაქსი 222 51 07
დაწესებულების ხელმძღვანელი ვლადიმერ პაპავა
ტელეფონი/ფაქსი 222 02 41 
ელ-ფოსტა rector@tsu.ge 
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი თამარ ვეფხვაძე
ტელეფონი/ფაქსი 229 08 15
ელ-ფოსტა tamar.vepkhvadze@tsu.ge

2.  საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება – ეკონომიკა

3.   მისანიჭებელი კვალიფიკაცია – ეკონომიკის დოქტორი

4.   სწავლების საფეხური  – დოქტორანტურა

5.  პროგრამის მოცულობა კრედიტებით  – 180 ECTS კრედიტი

6.  სწავლების ენა  –  ქართული

7. საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნები – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის მისიიდან გამომდინარე, ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამა ემსახურება ეროვნული
და ზოგადსაკაცობრიო  ეკონომიკური ღირებულებების დამკვიდრებას; საზოგადოების
ინტელექტუალური, ზნეობრივი, კულტურული და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების
ხელშეწყობას; ინოვაციური კვლევებითა და სწავლებით საუნივერსიტეტო ტრადიციების
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განვითარებას; აკადემიური თავისუფლების დაცვას; სტუდენტისა და პროფესორის პიროვნულ და
პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვას; ცოდნის გენერირებასა და გადაცემას; სამეცნიერო კვლევების
განვითარებას; სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლებისა და კონკურენტუნარიანი კადრების
მომზადებას; საერთაშორისო აკადემიური და სამეცნიერო თანამშრომლობის განვითარებას; 
თავისუფალი სამყაროს საუნივერსიტეტო საზოგადოების ღირსეული წევრობის მიღწევას.   

ეკონომიკის მიმართულებაში სინთეზირდება ეკონომიკური და პოლიტიკური ცოდნა, რომელიც
აუცილებელია სახელმწიფოს, მისი ეკონომიკისა და ბიზნეს-სტრუქტურების განვითარების ეფექტიანი
სტრატეგიების შესამუშავებლად. აქედან გამომდინარე, ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის მიზანს
წარმოადგენს  ეკონომიკური, პოლიტიკური და ფინანსური პროცესების სტრატეგიული გაძღოლის
ცოდნითა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების მქონე მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადების
უზრუნველყოფა, რომლებმაც უნდა შეძლონ არა მარტო საზოგადოებაში მიმდინარე ეკონომიკური
პროცესების სისტემური ანალიზი, არამედ მოახდინონ სახელმწიფოს სტრატეგიული ინტერესების
პრაქტიკაში რეალიზება.

8.  პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა – სადოქტორო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველი უნდა
აკმაყოფილებდეს საერთოსაუნივერსიტეტო წინაპირობებს, აგრეთვე, დოქტორანტობის
კანდიდატისთვის წაყენებულ პირობებს, რომელიც რეგულირდება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტით“.

9. სწავლის შედეგი –  ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის სწავლის შედეგებში მოცემულია
ინფორმაცია დარგობრივი და ზოგადი კომპეტენციების შესახებ, რომლებიც აღწერილია უმაღლესი
განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოს გათვალისწინებით.
ცოდნა და გაცნობიერება:
 ფლობს სისტემურ და სიღრმისეულ თეორიულ ცოდნას მიკრო – და მაკროეკონომიკის, 

საერთაშორისო ეკონომიკის, ეროვნული და საერთაშორისო ეკონომიკური პოლიტიკის, 
ეკონომიკური პროცესების კვლევის რაოდენობრივი და სტატისტიკური მეთოდების შესახებ; 
 სისტემური და სიღრმისეული ცოდნის საფუძველზე აცნობიერებს კრიტიკულ პრობლემებს, 
ზოგადად ეკონომიკის და სოციალური მეცნიერებების მომიჯნავე სფეროებში და, კონკრეტულად, მის
მიერ არჩეული კვლევის თემის ფარგლებში, რის საფუძველზეც მას შეუძლია აწარმოოს თეორიული
ან გამოყენებითი კვლევა, რომელიც თვისებრივად გაამდიდრებს არსებულ ცოდნას ამ სფეროში;
 იცის განვითარებული საბაზრო ეკონომიკის ქვეყნების გამოცდილება და აცნობიერებს, როგორი
უნდა იყოს სახელმწიფოს როლი ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობის საქმეში, იმ პრობლემების
დაძლევაში, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკურ წინსვლას უშლის ხელს; 
 გაცნობიერებული აქვს კვლევის რელევანტური მეთოდოლოგიის და მეთოდიკის სრულყოფილი
ცოდნის აუცილებლობა კვლევითი პროექტების დამოუკიდებლად წარმართვის ან
ხელმძღვანელობისთვის; მათ წინაშე მდგარი პრობლემების ახალი, თანამედროვე და ორიგინალური
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მიდგომებით გადაჭრისათვის; სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკის შეფასებისთვის; სხვადასხვა
რესურსის ოპტიმალურ გამოყენებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებების მისაღებად.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 
ეკონომიკის  დოქტორი პროფესიულ დონეზე ფლობს ეკონომიკური მეცნიერების კვლევის ყველა
ძირითად მეთოდს, რომლის საფუძველზეც მას შეუძლია:
 წარმოადგინოს ეკონომიკური პრობლემის ღრმა და მრავალმხრივი ანალიზი; 
 შეიმუშაოს ეფექტიანი რეკომენდაციები დასმული ეკონომიკური პრობლემის გადაჭრის ყველაზე
ოპტიმალური გზების შესახებ;
 დასახოს კომპლექსური ღონისძიებები პრობლემის გადასაჭრელად; 
 შეიმუშაოს ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მიდგომები, რომლებიც მიმართულია ახალი
ცოდნის შეძენაზე; 
 მიიღოს ოპტიმალური გადაწყვეტილებები თეორიული კონცეფციებისა და მიდგომების 
გამოყენებით;
 გადაჭრას პრაქტიკული პრობლემები მულტიდისციპლინური მიდგომებით; 
მოიძიოს/ჩამოაყალიბოს  პრობლემების გადაჭრის ახალი მიდგომები.
უნარ-ჩვევებს გაანალიზონ განვითარებული საბაზრო ეკონომიკის ქვეყნების გამოცდილება და 
გააცნობიერონ, როგორი უნდა იყოს სახელმწიფოს როლი ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობის 
საქმეში, იმ პრობლემების დაძლევაში, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკურ წინსვლას უშლის ხელს;
 კომპლექსური კვლევითი პროექტის სრული ციკლის დაგეგმვა და უშუალო საკუთრი
ხელმძღვანელობით განხორციელება;
 ოპტიმალურად გადაანაწილოს არა მხოლოდ თავისი, ასევე დიდი კვლევითი ჯგუფის/ 
კოლექტივის დრო, გაანაწილოს ფუნქციები, წარმართოს ჯგუფის მუშაობა და დასახოს კვლევითი
ჯგუფის ყველა წევრის კონკრეტული ამოცანები და პრიორიტეტები.

დასკვნის უნარი:
 ეკონომიკის დოქტორს შეუძლია არსებული პრობლემების ახლებური ახსნის ძიება, რთული
პრობლემების დამოუკიდებლად და სწორად გადაჭრა, მათ შორის, კვლევითი პროექტის
ხელმძღვანელობის პროცესში;
 აქვს უნარი, მიიღოს სწორი და ეფექტიანი გადაწყვეტილება და, საჭიროების შემთხვევაში,
გამოიყენოს დამატებითი რესურსები, შეიმუშავოს ახალი მეთოდოლოგია.

კომუნიკაციის უნარი:
ეკონომიკის დოქტორს შეუძლია :
 მაღალკვალიფიციური მონაწილეობის მიღება ზოგადი და სპეციალური ხასიათის ეკონომიკური
საკითხებისადმი მიძღვნილ დისკუსიაში; 
 არსებული ცოდნის კრიტიკული ანალიზი და  მისგან ახალი ცოდნის მკაფიო გამიჯვნა და 
დემონსტრირება;
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 შეუძლია მონაცემთა ბაზებთან მუშაობა;
 წამყვანი ელექტრონული ბიბლიოთეკებიდან კომუნიკაციის სხვადასხვა საშუალებებით  
ეკონომიკის დარგში უახლესი ინფორმაციის მიღება და გაცემა; 
 უცხო ენის ცოდნა - C1 დონე – პროფესიონალი მცოდნე (დარგობრივ სფეროში). კომუნიკაცია –
შეუძლია რთული, ვრცელი ტექსტების გაგება და მათში არაპირდაპირ გადმოცემული ინფორმაციის
ამოცნობა. შეუძლია დაუბრკოლებლად საუბარი ისე, რომ საჭირო სიტყვებისა და ფრაზების მოძიება
არ დააყოვნოს. თავისუფლად იყენებს ენას სოციალურ, აკადემიურ და პროფესიულ თემებზე
სასაუბროდ. კითხვა – შეუძლია ვრცელი, კომპლექსური ტექსტების გაგება ყველა დეტალის
ჩათვლით, იმის მიუხედავად, ეხება ის მის პროფესიულ თუ სხვა თემას. შესაძლოა დასჭირდეს
განსაკუთრებით რთული ადგილების გადაკითხვა. წერა – შეუძლია მკაფიოდ სტრუქტურირებული
ტექსტის წერითი გადმოცემა კომპლექსურ თემებზე თხზულების, წერილის ან ანგარიშის ფორმატში; 
მთავარი საკითხების გამოყოფა და შესაბამისი სტილის შერჩევა. 

სწავლის უნარი:
ეკონომიკის დოქტორს შეუძლია:
 უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნის მიღება და გადაცემა;  
 სრულფასოვანი და მასშტაბური კვლევითი პროექტის დამოუკიდებლად  შემუშავება, რომელიც
პასუხობს მაღალ აკადემიურ სტანდარტებს და კონკურენტუნარიანია სამეცნიერო ფონდების კვლევის
დაფინანსების მოპოვების თვალსაზრისით.

ღირებულებები:
ეკონომიკის დოქტორი საუნივერსიტეტო სასწავლო და კვლევით გარემოში გამოიმუშავებს  ისეთ
პიროვნულ და პროფესიულ  ფასეულობებს, რომელიც ეროვნული და საერთაშორისო
საზოგადოებისთვის მისაღებ მაღალზნეობრივ სტანდარტებს შეესაბამება. საუნივერსიტეტო გარემოში
მუშაობა სტუდენტებს უყალიბებს თანამედროვე დასავლური ღირებულებებისადმი ერთგულებას, 
მათი ქართულ რეალობაში დამკვიდრების სურვილსა და მზაობას.

10. სწავლის შედეგის მიღწევის მეთოდები – დოქტორანტს მოეთხოვება დოქტორანტის
ინდივიდუალური სასწავლო და კვლევითი გეგმის შესრულება. დოქტორანტურის სასწავლო და
კვლევითი კომპონენტი გულისხმობს დოქტორანტის დარგობრივ და მეთოდოლოგიურ
დახელოვნებას. დოქტორანტურის სასწავლო კომპონენტი არის სასწავლო და კვლევითი
ელემენტების ერთობლიობა, რომელიც ხელს უწყობს დოქტორანტს სადისერტაციო ნაშრომის
დაწერაში, ამზადებს მას მომავალი პედაგოგიური და სამეცნიერო საქმიანობისათვის. დოქტორანტმა
სწავლის და კვლევის პროცესში უნდა დააგროვოს არანაკლებ 180 კრედიტისა. დოქტორანტურის
ხანგრძლივობა 3 წელია. დოქტორანტურაში სასწავლო კომპონენტი შეადგენს 50 კრედიტს, 
დანარჩენი (130 კრედიტი) ეთმობა კვლევას, მათ შორის დოქტორანტის 2 კოლოკვიუმს ეთმობა 40 
კრედიტი და სადისერტაციო ნაშრომის მომზადებას – 90 კრედიტი. დოქტორანტები, რომელთაც
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შესრულებული აქვთ არსებული დებულებით გათვალისწინებული კვლევითი კომპონენტი, სასწავლო
კომპონენტით განსაზღვრული კრედიტების დაგროვების შემდეგ დისერტაციას წარადგენენ და
დაიცავენ დადგენილი წესით.

11. სტუდენტის ცოდნის  შეფასების სისტემა –  სწავლის შედეგების შეფასება ხორციელდება
უნივერსიტეტში დადგენილი სტუდენტის მიღწევების შეფასების წესით:

ქულათა მაქსიმალური
რაოდენობიდან

შეფასება შეფასების
კვალიფიკაცია

91%–ზე მეტი (A) ,,ფრიადი“ დადებითი

81-90% (B) ,,ძალიან კარგი“ დადებითი

71-80% (C) ,,კარგი “ დადებითი

61-70% (D) ,,დამაკმაყოფილებელი“ დადებითი

51-60% (E) ,,საკმარისი“ დადებითი

41–50% (FX) ,,ვერ ჩააბარა“ უარყოფითი

40% და ნაკლები (F) ,,ჩაიჭრა“ უარყოფითი

FX შეფასების დროს სტუდენტს ეძლევა გამოცდის ერთხელ გადაბარების უფლება, ხოლო F  
შეფასების შემთხვევაში სტუდენტმა  შესაბამის საგანში კრედიტის მისაღებად კურსი თავიდან უნდა
გაიაროს.

საკონტაქტო პირი -   პროფესორი ეკა ლეკაშვილი

tel: 2 30 47 22
e-mail: eka.lekashvili@tsu.ge
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ბიზნესის ადმინისტრირება

1. საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ ზოგადი ინფორმაცია

სახელწოდება  –  სსიპ  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სახე – უნივერსიტეტი

საკონტაქტო ინფორმაცია :

თვითმმართველი ერთეული (ქალაქი) თბილისი
მისამართი ჭავჭავაძის გამზ N1
საფოსტო ინდექსი 0175
დაწესებულების ვებ-გვერდი www.tsu.edu.ge
დაწესებულების ელ-ფოსტა chancellery@tsu.ge 
ტელეფონი/ფაქსი 222 51 07
დაწესებულების ხელმძღვანელი ვლადიმერ პაპავა
ტელეფონი/ფაქსი 222 02 41 
ელ-ფოსტა rector@tsu.ge 
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი თამარ ვეფხვაძე
ტელეფონი/ფაქსი 229 08 15
ელ-ფოსტა tamar.vepkhvadze@tsu.ge

2.  საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება – ბიზნესის ადმინისტრირება (Business 
Administration)

3.   მისანიჭებელი კვალიფიკაცია – ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი (Ph.D in Business 
Administration)

4.   სწავლების საფეხური  – დოქტორანტურა

5.  პროგრამის მოცულობა კრედიტებით  – 180 ECTS კრედიტი

6.  სწავლების ენა  –  ქართული

7. საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნები – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის მისიიდან გამომდინარე, ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამა
ემსახურება ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო  ეკონომიკური და ბიზნესის მართვის სფეროში



48

ღირებულებების დამკვიდრებას; საზოგადოების ინტელექტუალური, ზნეობრივი, კულტურული და
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას; ინოვაციური კვლევებითა და სწავლებით
საუნივერსიტეტო ტრადიციების განვითარებას; აკადემიური თავისუფლების დაცვას; სტუდენტისა და
პროფესორის პიროვნულ და პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვას; ცოდნის გენერირებასა და
გადაცემას; სამეცნიერო კვლევების განვითარებას; სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლებისა და
კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას; საერთაშორისო აკადემიური და სამეცნიერო
თანამშრომლობის განვითარებას; თავისუფალი სამყაროს საუნივერსიტეტო საზოგადოების
ღირსეული წევრობის მიღწევას.   

ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებაში სინთეზირდება ცოდნა, რომელიც აუცილებელია
ბიზნეს-სტრუქტურების მართვის ეფექტიანი სტრატეგიების შესამუშავებლად. აქედან გამომდინარე, 

ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამის მიზანია  დოქტორანტებისათვის ბიზნესის
ადმინისტრირების სფეროში შემოქმედებითი (ნოვატორული) იდეების გენერაცია, კრეატიული
იდეებისა და ჰიპოთეზების შექმნა, ამ იდეების შეფასებისა და განხორციელებისათვის საკმარისი
ანალიტიკური უნარის გამომუშავება, მათი სხვებისათვის გააზრება და გავრცელება, აგრეთვე
ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროში სწავლების თანამედროვე მეთოდების დაუფლება. ეს
მიზნები თსუ ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულების შესაბამის კათედრებზე
განხორციელდება მეცნიერული კვლევების ორგანიზებისა და სწავლების თანამედროვე
მეთოდების გამოყენებით.

8.  პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა – სადოქტორო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველი უნდა
აკმაყოფილებდეს საერთო საუნივერსიტეტო წინაპირობებს, აგრეთვე, დოქტორანტობის
კანდიდატისთვის წაყენებულ პირობებს, რომელიც რეგულირდება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტით“.

9. სწავლის შედეგი - ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორები მომავალი ლიდერები და
უმაღლესი კლასის პროფესიონალი მენეჯერები არიან, რომელთაც შესწევთ უნარი
შემოქმედებითად შექმნან ახალი ცოდნა, კრიტიკულად გაანალიზონ დაგროვილი იდეები და
გაავრცელონ ისინი პუბლიკაციების, სწავლებისა და პრაქტიკაში დანერგვის გზით. 

ა) ცოდნა და გაცნობიერება:
ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორს მოეთხოვება ფართო ფუნდამენტური, სამეცნიერო, 

პედაგოგიური და პრაქტიკული მომზადება საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. მას უნდა გააჩნდეს 
ბიზნესის მართვის სფეროს უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რაც არსებული ცოდნის  
ხელახალი გააზრების, გაფართოებისა და ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საშუალებას იძლევა. 
ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორმა უნდა იცოდეს მეცნიერული კვლევისა და სწავლების
თანამედროვე მეთოდები და ხერხები, კვლევის შედეგების ანალიზისა და შეფასების 
რაოდენობრივი და სტატისტიკური მეთოდები, ბიზნესის   მართვის თეორიები, კონცეფციები და 
პრინციპები, რომლებიც მეცნიერების  უახლეს მიღწევებზეა დამყარებული.
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ბ)  ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:
ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორს უნდა შეეძლოს ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად 
დაგეგმვა, განხორციელება და ზედამხედველობა, აგრეთვე ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური 
მეთოდებისა და მიდგომების შემუშავება, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზე იქნება 
ორიენტირებული და  საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში აისახება. ბიზნესის
ადმინისტრირების დოქტორს უნდა ჰქონდეს  ბიზნეს–პროცესების გააზრებისა და ადაპტირების
მეცნიერული ერთიანობის უნარი.  აკადემიურ და პროფესიულ კონტექსტში მან ხელი უნდა 
შეუწყოს ბიზნესის წინსვლას, ხოლო პრაქტიკულ საქმიანობაში მას უნდა შეეძლოს მიიღოს
დასაბუთებული გადაწყვეტილება და განსაზღვროს სამეურნეო საქმიანობის ძირითადი
მიმართულებები.
გ) დასკვნის უნარი:
ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორმა უნდა შეძლოს ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი
იდეებისა და მიდგომების კრიტიკული ანალიზი, სინთეზი და შეფასება, რითაც ხდება ბიზნესის
მართვაში  ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავება/განვითარების ხელშეწყობა,  პრობლემების
გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღება.

დ) კომუნიკაციის უნარი:
ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორმა უნდა შეძლოს დასაბუთებულად და გარკვევით  
წარმოაჩინოს  ახალი ცოდნა  არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში,  მეცნიერთა ფართო
წრეებთან და ზოგადად საზოგადოებასთან დაამყაროს კომუნიკაცია, აგრეთვე საერთაშორისო 
სამეცნიერო საზოგადოებასთან უცხოურ ენაზე თემატურ პოლემიკაში ჩართვა. კერძოდ, ბიზნესის 
ადმინისტრირების დოქტორს შეუძლია:
 მაღალკვალიფიციური მონაწილეობის მიღება ზოგადი და სპეციალური ხასიათის ბიზნესის
საკითხებისადმი მიძღვნილ დისკუსიაში; 
 არსებული ცოდნის კრიტიკული ანალიზი და  მისგან ახალი ცოდნის მკაფიო გამიჯვნა და 
დემონსტრირება;
 შეუძლია მონაცემთა ბაზებთან მუშაობა;
 წამყვანი ელექტრონული ბიბლიოთეკებიდან კომუნიკაციის სხვადასხვა საშუალებებით  ბიზნესის 
ადმინისტრირების დარგში უახლესი ინფორმაციის მიღება და გაცემა; 
უცხო ენის ცოდნა - C1 დონე – პროფესიონალი მცოდნე (დარგობრივ სფეროში). კომუნიკაცია –
შეუძლია რთული, ვრცელი ტექსტების გაგება და მათში არაპირდაპირ გადმოცემული ინფორმაციის
ამოცნობა. შეუძლია დაუბრკოლებლად საუბარი ისე, რომ საჭირო სიტყვებისა და ფრაზების მოძიებას
დრო არ დაუთმოს. თავისუფლად იყენებს ენას სოციალურ, აკადემიურ და პროფესიულ თემებზე
სასაუბროდ. კითხვა – შეუძლია ვრცელი, კომპლექსური ტექსტების გაგება ყველა დეტალის
ჩათვლით, იმის მიუხედავად, ეხება ის მის პროფესიულ თუ სხვა თემას. შესაძლოა დასჭირდეს
განსაკუთრებით რთული ადგილების გადაკითხვა. წერა – შეუძლია მკაფიოდ სტრუქტურირებული
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ტექსტის დაწერა კომპლექსურ თემებზე თხზულების, წერილის ან ანგარიშის ფორმატში; მთავარი
საკითხების გამოყოფა და შესაბამისი სტილის შერჩევა

ე) სწავლის უნარი:
ბიზნესის ადმინისტრირების  დოქტორს შეუძლია:
 უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნის მიღება და გადაცემა;  
 სრულფასოვანი და მასშტაბური კვლევითი პროექტის დამოუკიდებლად  შემუშავება, რომელიც
პასუხობს მაღალ აკადემიურ სტანდარტებს და კონკურენტუნარიანია სამეცნიერო ფონდების კვლევის
დაფინანსების მოპოვების თვალსაზრისით.
ვ) ღირებულებები:
ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორს  უნდა შეეძლოს ბიზნესის მართვის სფეროში ღირებულებათა
დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ დასამკვიდრებლად ინოვაციური  მეთოდების შეუშავება, 
ორიგინალური კვლევების მეშვეობით თავისი წვლილი შეიტანოს ბიზნესის განვითარებაში.

10. სწავლის შედეგის მიღწევის მეთოდები – დოქტორანტს მოეთხოვება დოქტორანტის
ინდივიდუალური სასწავლო და კვლევითი გეგმის შესრულება. დოქტორანტურის სასწავლო და
კვლევითი კომპონენტი გულისხმობს დოქტორანტის დარგობრივ და მეთოდოლოგიურ
დახელოვნებას. დოქტორანტურის სასწავლო კომპონენტი არის სასწავლო და კვლევითი
ელემენტების ერთობლიობა, რომელიც ხელს უწყობს დოქტორანტს სადისერტაციო ნაშრომის
დაწერაში, ამზადებს მას მომავალი პედაგოგიური და სამეცნიერო საქმიანობისათვის. დოქტორანტმა
სწავლის და კვლევის პროცესში უნდა დააგროვოს არანაკლებ 180 კრედიტისა. დოქტორანტურის
ხანგრძლივობა 3 წელია. დოქტორანტურაში სასწავლო კომპონენტი შეადგენს 50 კრედიტს, 
დანარჩენი (130 კრედიტი) ეთმობა კვლევას, მათ შორის დოქტორანტის 2 კოლოკვიუმს ეთმობა 40 
კრედიტი და სადისერტაციო ნაშრომის მომზადებას – 90 კრედიტი. დოქტორანტები, რომელთაც
შესრულებული აქვთ არსებული დებულებით გათვალისწინებული კვლევითი კომპონენტი, სასწავლო
კომპონენტით განსაზღვრული კრედიტების დაგროვების შემდეგ დისერტაციას წარადგენენ და
დაიცავენ დადგენილი წესით.

11. სტუდენტის ცოდნის  შეფასების სისტემა –  სწავლის შედეგების შეფასება ხორციელდება
უნივერსიტეტში დადგენილი სტუდენტის მიღწევების შეფასების წესით:

ქულათა მაქსიმალური
რაოდენობიდან

შეფასება შეფასების
კვალიფიკაცია

91%–ზე მეტი (A) ,,ფრიადი“ დადებითი

81-90% (B) ,,ძალიან კარგი“ დადებითი

71-80% (C) ,,კარგი “ დადებითი

61-70% (D) ,,დამაკმაყოფილებელი“ დადებითი

51-60% (E) ,,საკმარისი“ დადებითი
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41–50% (FX) ,,ვერ ჩააბარა“ უარყოფითი

40% და ნაკლები (F) ,,ჩაიჭრა“ უარყოფითი

FX შეფასების დროს სტუდენტს ეძლევა გამოცდის ერთხელ გადაბარების უფლება, ხოლო F  
შეფასების შემთხვევაში სტუდენტმა  შესაბამის საგანში კრედიტის მისაღებად კურსი თავიდან უნდა
გაიაროს.
საკონტაქტო პირი -   სრული პროფესორი ნუგზარ თოდუა,   სრული პროფესორი თეიმურაზ
შენგელია
tel: 2 30 45 92            2 30 35 67
e-mail: nugzar.todua@tsu.ge        temur.shengelia@tsu.ge
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საბაკალავრო პროგრამები



ეკონომიკა

1. ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ 



სახელწოდება  –  სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სახე                    –  უნივერსიტეტი



საკონტაქტო ინფორმაცია 

		თვითმმართველი ერთეული (ქალაქი)

		თბილისი



		მისამართი

		ჭავჭავაძის გამზ N1



		საფოსტო ინდექსი

		0175



		დაწესებულების ვებ-გვერდი

		www.tsu.edu.ge



		დაწესებულების ელ-ფოსტა

		chancellery@tsu.ge 



		ტელეფონი/ფაქსი

		222 51 07



		დაწესებულების ხელმძღვანელი

		ვლადიმერ პაპავა 



		ტელეფონი/ფაქსი

		222 02 41 



		ელ-ფოსტა

		rector@tsu.ge 



		ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

		თამარ ვეფხვაძე



		ტელეფონი/ფაქსი

		229 08 15



		ელ-ფოსტა

		tamar.vepkhvadze@tsu.ge







2. საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: ეკონომიკა (Economics)



3.  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:   ეკონომიკის ბაკალავრი (Bachelor  of  Economics)



4. სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



5. პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 კრედიტი



6. სწავლების ენა:  ქართული



7. საბაკალავრო პროგრამის მიზანი: 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მისიის შესაბამისად ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა ეროვნულ და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრების; საზოგადოების ინტელექტუალური, ზნეობრივი, კულტურული და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობის; ინოვაციური სწავლებით საუნივერსიტეტო ტრადიციების განვითარების; აკადემიური თავისუფლების დაცვის; სტუდენტისა და პროფესორის პიროვნულ და პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვის; ცოდნის გენერირებისა და გადაცემის;  სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლებისა და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადების; საერთაშორისო აკადემიური თანამშრომლობის განვითარების; თავისუფალი სამყაროს საუნივერსიტეტო საზოგადოების ღირსეული წევრობის მისაღწევად მიზნად ისახავს 

ეკონომიკაში ინტეგრირებული, სისტემური, ფუნდამენტური თეორიული ცოდნის, დამოუკიდებელი აზროვნების, შემოქმედებითი და პრაქტიკული მუშაობის უნარ-ჩვევების მქონე კონკურენტუნარიანი და მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადებას, რომელთაც:

· აქვთ ცოდნა ეკონომიკის სფეროში მიკრო, მაკრო და საერთაშორისო დონეებზე; ფლობენ ცოდნას ეროვნული შემოსავლის წარმოების, განაწილების და მოხმარების, აგრეთვე დანაზოგების, ინვესტიციების, სავალუტო კურსის, საგადასახდელო ბალანსის შესახებ. იციან და აცნობიერებენ შრომის, საქონლის, მომსახურების და ფინანსურ ბაზრებზე ფირმის და შინამეურნეობის ქცევაზე მოქმედი ეკონომიკური ფაქტორების მნიშვნელობას. აქვთ ცოდნა საქონლის, წარმოების ფაქტორებისა და ფინანსური აქტივების საერთაშორისო მოძრაობის კანონზომიერებების, ეკონომიკური პოლიტიკის შესახებ. ფლობენ ცოდნას ეკონომიკაში რაოდენობრივი, სტატისტიკური და ეკონომეტრიკული მეთოდებისა და მოდელების შესახებ;

· გააჩნიათ შინამეურნეობის ქცევის, ფირმის საქმიანობის, ბაზრის ფუნქციონირების, ეკონომიკური განვითარების ტენდენციების ანალიზის, მიღებული შედეგების შეჯერების და დასკვნის უნარი; შეუძლიათ ეკონომიკური ანალიზის პროცესში სტატისტიკური და ეკონომეტრიკული მეთოდების გამოყენება;

· შეუძლიათ საკუთარი დასკვნების საჯარო წარდგენა, შესაბამისი ცოდნითა და ლოგიკით მათი მკაფიო დასაბუთება;

· ზოგად კომპეტენციასთან ერთად, გააჩნიათ სპეციალური ცოდნა და კომპეტენციები, რომლებსაც მიიღებენ შესაბამის მოდულებში (ეკონომიკური პოლიტიკა, მაკროეკონომიკა, საერთაშორისო ეკონომიკა, მენეჯერული ეკონომიკა, ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა, ეკონომიკური სტატისტიკა, შრომის ეკონომიკა) სწავლისას;

· აქვთ ეკონომიკის ისეთი ცოდნა, რომელიც იძლევა მაგისტრატურაში სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობას;

·   აქვთ ცოდნა და უნარები, რომლებიც საშუალებას აძლევს დასაქმდეს როგორც სახელმწიფო, ისე საერთაშორისო, კერძო და არასამთავრობო სექტორში, ეკონომისტებად, ეკონომიკურ მრჩევლებად, მკვლევარებად.



8.პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგები



9.სწავლის  შედეგი: 

1.ცოდნა და გაცნობიერება:

1.1.ზოგადი კომპეტენცია: 

· კრიტიკულად გაიაზრებს საკითხებს; 

· აქვს ეკონომიკური სისტემის ფუნქციონირების და ამ სისტემაში სხვა დარგების როლის შესახებ  ცოდნა.

1.2.დარგობრივი კომპეტენცია:

· აქვს ეკონომიკის შესახებ ცოდნა, რომელიც მოიცავს თეორიებს და პრინციპებს მოთხოვნა–მიწოდების, ფასწარმოქმნის, სახელმწიფოს ეკონომიკური ფუნქციების, ბაზრების ტიპების, მონოპოლიების, ოლიგოპოლიების, თავისუფალი კონკურენციის, მაკროეკონომიკური ინდიკატორების, ინფლაციის, ეკონომიკური ზრდის, უმუშევრობის, არასტაბილურობის შესახებ;

· იცის ეკონომიკის ძირითადი (საბაზო) ცნებები,  პოსტულატები და კონცეფციები;

· გააჩნია საბაზო ცოდნა ფუნდამენტურ და სპეციალურ ეკონომიკურ დისციპლინებში; 

· იცის ინდივიდების, შინამეურნეობების, ფირმების, სახელმწიფოსა და საერთაშორისო სტრუქტურების მიერ ეკონომიკური გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმები; 

· იცის ეკონომიკური სისტემის ფუნქციონირების ძირითადი პრინციპები და  პოლიტიკის როლი ამ სისტემაში;

· იცის განსხვავებული ეკონომიკური სისტემების ფუნქციონირების თავისებურებები;

· გაცნობიერებული აქვს ეკონომიკის ფუნქციონირების მექანიზმი მიკრო, მაკრო და საერთაშორისო დონეებზე; 

· შეუძლია თანამედროვე ეკონომიკური მოვლენებისა და პროცესებისა გააზრება; 

· გაცნობიერებული აქვს ეკონომიკური ზრდის პრობლემები და შესაძლებლობები; შეუძლია სათანადო მაგალითების მოყვანა; 

· ფლობს ეკონომიკური ანალიზისთვის აუცილებელ თვისებრივ, სტატისტიკურ და რაოდენობრივ მეთოდებს; 

· აქვს ცოდნა, რომელიც სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების საშუალებას იძლევა. 

2.ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი	

2.1.ზოგადი კომპეტენცია: 

· კვლევითი და პრაქტიკული ხასიათის პროექტებს ახორციელებს წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად;

· აქვს ტექნოლოგიური მოწყობილობების, კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების მართვის უნარი, სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მიღების, დამუშავებისა და ანალიზის უნარი; შეუძლია იხელმძღვნელოს ინტერნეტის მონაცემთა ბაზებით;

· გააჩნია პრობლემის იდენტიფიცირების უნარი; 

· ასაბუთებს და იცავს გადაწყვეტილების მიღების პრინციპებს;

· ადგენს დროით ჩარჩოებს დასახული მიზნის მისაღწევად;

· ანაწილებს შესასრულებელ სამუშაოს დაგეგმილ ვადებში.  

· შეუძლია გარემოსთან ადაპტაცია; 

· ახდენს საკუთარი დასკვნების საჯარო დემონსტრირებას, შესაბამისი ცოდნითა და ლოგიკით მათ მკაფიო დასაბუთებას;

· შეუძლია საკითხის დასმა და მოსაზრებათა შეჯერებით საკუთარი შეხედულების ჩამოყალიბება;

· შეუძლია გუნდურად და დამოუკიდებლად მუშაობა.

2.2.დარგობრივი კომპეტენცია:

· ეკონომიკურ არგუმენტებს და მეთოდებს იყენებს კონკრეტული ეკონომიკური პრობლემის შესასწავლად და გადასაჭრელად; 

· წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად ახორციელებს კვლევითი და პრაქტიკული ხასიათის ეკონომიკურ პროექტებს;

· შეუძლია ეკონომიკური და სოციალური მონაცემების მოპოვება, თავმოყრა, დაჯგუფება, შერჩევა და შეფასება თეორიისა და სტატისტიკური  მეთოდების გამოყენებით და მათი მონიტორინგი;

· შეუძლია განსაზღვროს ეკონომიკური და სოციალური მონაცემების წყაროები და მათი მოპოვების ადგილი;

· ახორციელებს საქონლისა და მომსახურების წარმოებისა და მოხმარების პროგნოზირებას, რომელიც ეყრდნობა ადრე შემუშავებულ და გამოყენებულ მონაცემებს და ზოგად ეკონომიკურ და დარგობრივ (წარმოების) სპეციფიკურ პირობებს; 

· შეუძლია ფინანსური (როგორც ფირმის, ისე დარგისა და სახელმწიფოს დონეზე) მონაცემების დამუშავება, დანახარჯებისა და შემოსავლების ანალიზი; 

· შეუძლია სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების, აგრეთვე, საპროცენტო განაკვეთებისა და ვალუტის კურსების ანალიზი; 

· შეუძლია იმ ფაქტორთა ანალიზი, რომლებიც განსაზღვრავენ სამუშაო ძალის მონაწილეობას, დასაქმებას, ხელფასებს, უმუშევრობას და სამუშაო ძალის ბაზრის ფუნქციონირების სხვა  შედეგებს; 

· შეუძლია მათემატიკურ ფორმულებისა და მეთოდების ეკონომიკურ ანალიზსა და პრაქტიკული გადაწყვეტილების მიღებაში გამოყენება;

· ეკონომიკის სფეროს შესაბამისი სპეციალური კომპეტენციის ფარგლებში ავლენს კრეატიული და ინოვაციური საქმიანობის უნარ-ჩვევებს; 

· მითითების შესაბამისად ახორციელებს კვლევას, მონაცემთა მონიტორინგს, ინფორმაციის გაანალიზებას და ამზადებს ანგარიშს და გეგმას ეკონომიკური და ბიზნესპრობლემების გადასაწყვეტად; 

· ეკონომიკური ქცევისა და ნიმუშების (მაგალითების) გაანალიზების, ახსნისა და პროგნოზირებისათვის შეუძლია ეკონომეტრიკული მოდელების გამოყენება;

· შეუძლია მონაწილება მიიღოს ეკონომიკური რჩევებისა და პოლიტიკის ფორმულირებისა და შეფასებისას როგორც კერძო, ისე სახელმწიფო სექტორში;

· შეუძლია დინამიკურ ეკონომიკურ კონიუნქტურასთან ადაპტაცია; 

· შეუძლია შეისწავლოს ცალკეული კომპანიის ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული პრობლემები;

· იყენებს თანამედროვე ტექნიკას და ტექნოლოგიებს როგორც სწავლის პროცესში, ისე შეხედულებების, მოსაზრებების  გამოხატვისა და  პრეზენტაციისთვის. 

3.დასკვნის უნარი

3.1.ზოგადი კომპეტენცია: 

· აანალიზებს მონაცემებს და სიტუაციებს სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით; 

· გააჩნია თანმიმდევრული/ლოგიკური აზროვნების უნარ-ჩვევები; 

· აქვს მოვლენების სათანადო დონეზე გაგების, შესწავლისა და ახსნის შესაძლებლობა, ანალიზისა და სინთეზის უნარი;

· შეუძლია დასკვნების გაკეთება და დასაბუთება.

3.2.დარგობრივი კომპეტენცია:

· შეუძლია სოციალურ–ეკონომიკური მონაცემების და ეკონომიკური სიტუაციის ეკონომიკური და სტატისტიკური მეთოდების გამოყენებით შეფასება; 

· შეუძლია დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება;

· შეუძლია ეკონომიკური მოვლენებისა და პროცესების, კონცეფციების და მოდელების შესახებ საკუთარი დასკვნების გაკეთება, მათი დასაბუთება სათანადო ცოდნითა და ლოგიკით, როგორც სპეციალისტებთან, ისე არასპეციალისტებთან;

· გააჩნია ეკონომიკური მოვლენებისა და ტენდენციების ანალიზის, მიღებული შედეგების შეჯერებისა და სინთეზის, განზოგადებული დასკვნების გაკეთებისა და გადაწყვეტილების მიღების უნარი და კომპეტენცია; 

· შეუძლია კვლევის საგნის, შესაბამისი მეთოდების რანგირება დასკვნების გამოტანის მიზნით;

· შეუძლია იმ პოლიტიკური გადაწყვეტილებების შეფასება, რომლებიც ეკონომიკას და ფინანსებს ეხება;

· შეუძლია კრიტიკულად შეაფასოს ეკონომიკური თეორიები და პრინციპები, ეკონომიკის მოდელები, მათი ანალიზის მეთოდების მახასიათებლები.

4.კომუნიკაციის უნარი

4.1.ზოგადი კომპეტენცია: 

· შეუძლია იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი და ზეპირი ანგარიშების მომზადება და გადასცემს ინფორმაციას სპეციალისტებსა და არასპეციალისტებს ზეპირად ქართულ და უცხოურ (ინგლისურ) ენებზე, თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით;

· წერილობით და ზეპირად გამოხატავს აზრს სხვადასხვა მოვლენისა და პროცესის შესახებ ეკონომიკური არგუმენტებით; 

· არა მხოლოდ ეკონომისტებისათვის გასაგებად აყალიბებს ეკონომიკურ ინფორმაციას როგორც წერილობით, ისე ზეპირად ქართულ და უცხო (მ.შ. ინგლისურ) ენებზე;

· პრეზენტაციის პროცესში შეუძლია ტექნიკისა და ტექნოლოგიების გამოყენება.

4.2.დარგობრივი კომპეტენცია:

· გასაგებად აყალიბებს ეკონომიკურ მოსაზრებებს ეკონომისტებისათვის როგორც წერილობითი, ისე ზეპირი ფორმით ქართულ და უცხო ენებზე;

· შეუძლია თანამედროვე ტექნიკური და ტექნოლოგიური საშუალებების პრეზენტაციის, კამათის და შეჯამების პროცესში გამოყენება.

· შეუძლია ეკონომიკური მოვლენებისა და პროცესების, კონცეფციების და მოდელების შესახებ საკუთარი დასკვნების საჯარო პრეზენტაცია, მათი მკაფიო დასაბუთება სათანადო ცოდნითა და ლოგიკით, როგორც სპეციალისტებთან, ისე არასპეციალისტებთან.

5.სწავლის უნარი

5.1.ზოგადი კომპეტენცია: 

· აფასებს საკუთარი სწავლის პროცესს თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად; ადგენს შემდგომი სწავლის საჭიროებებსა და შესაძლებლობებს;

· შეუძლია  საკითხების გამარტივება და შესაბამისობის შენარჩუნება;

· შეუძლია საკუთარი სწავლის შეფასება და შემდგომი სწავლის საჭიროების განსაზღვრა;

· ცოდნის გადამუშავებისა და წარმოჩენის პროცესში ავლენს სათანადო აზროვნების, მეხსიერების, აღქმის და მეტყველების უნარებს (კოგნიტურ უნარებს);

· შეძენილი ცოდნის ბაზაზე შეუძლია ევრისტიკული სტრატეგიის გამოყენება – შემოკლებული გზა რთული ამოცანის გადასაჭრელად; 

· შეძენილი ცოდნის ბაზაზე პრობლემების (როგორც ზოგადი, ისე კონკრეტული) გადაჭრისას შეუძლია ანალოგიურ სიტუაციაში მიღებული გადაწყვეტილების გახსენება.

5.2.დარგობრივი კომპეტენცია:

· ეკონომიკური პრობლემების შესწავლისას შეუძლია ალტერნატიულ მიდგომების  გამოყენება შეზღუდვების  და შესაძლებლობების გათვალისწინებით;

· აქვს უნარი, დასვას კონკრეტული ეკონომიკური საკითხი (პრობლემა) და განახორციელოს გამოკვლევა;

· იცის და იყენებს  კვლევის სათანადო მეთოდებს;

· შეუძლია კვლევიდან შესაბამისი დასკვნის გამოტანა;

· აყალიბებს დასკვნებს, რომლებიც შეიძლება მოიცავდეს შემდგომი კვლევის სფეროებს;

· იცის, როგორ გამოიყენოს ეკონომიკური პრინციპები და მოდელები, კომპლექსური სისტემის ძირითადი მახასიათებლები სწავლის პროცესში; 

· შეუძლია ეკონომიკური ცოდნის ბაზაზე შეაფასოს საჯარო გადაწყვეტილებების ეკონომიკური ეფექტიანობა; 

· შესწავლილი ეკონომიკური საკითხების ბაზაზე იღებს სათანადო საფუძველს ეკონომიკური ცოდნის შემდგომი გაღრმავებისათვის;

· შეძენილი ეკონომიკური ცოდნის საფუძველზე მომზადებულია სათანადო პრაქტიკული ქცევისათვის. 

6.ღირებულებები

6.1.ზოგადი კომპეტენცია: 

· შეუძლია ღირებულებების ფორმირებისა და მათი დამკვიდრების პროცესში მონაწილეობის მიღება;

· აქვს ინტერპერსონალური ურთიერთობების, სოციალური და ეთიკური პასუხისმგებლობის უნარი.

6.2.დარგობრივი კომპეტენცია:

· აქვს ჩამოყალიბებული ხედვა საბაზრო ეკონომიკის (ღირებულებების) და  ღია სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირებაში მონაწილეობის შესახებ;

· ეკონომიკური საკითხების განხილვისას აქვს ინტერპერსონალური ურთიერთობების, ჯგუფური მუშაობის, სოციალური და ეთიკური პასუხისმგებლობის უნარი;

· შეუძლია პოლიტიკური და ეკონომიკური გადაწყვეტილების შეფასება;

· ავითარებს გარემოსადმი დამოკიდებულებას და ხედვას მდგრადი განვითარებისადმი;

· იცის, რას მიანიჭოს უპირატესობა სამუშაოს მოძიებისა და მუშაობის პროცესში;

· შეუძლია შეაფასოს რესურსების ეკონომიური გამოყენება;

· შეუძლია შეაფასოს ეროვნული და მსოფლიო ეკონომიკის დინამიკა;

· აქვს შეხედულებები საერთაშორისო ორგანიზაციების მნიშვნელობაზე;

· აქვს ჩამოყალიბებული ხედვა სახელმწიფოს როლის შესახებ ადამიანის კეთილდღეობის უზრუნველყოფაში;

· აქვს გარკვეული ხედვა შემოსავლების განაწილების უთანაბრობის შესახებ;

· აქვს ჩამოყალიბებული ხედვა სიღარიბის შესახებ;

· შეუძლია შეაფასოს სიღარიბის დაძლევის საერთაშორისო, სახელმწიფო და სხვა პროგრამები;

· აქვს შეხედულებები პროფკავშირების და სხვა საზოგადოებრივი და პოლიტიკური ორგანიზაციების როლზე;

· შეუძლია თვითშეფასება.



10. სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

ვერბალური, ანუ  ზეპირსიტყვიერი მეთოდი;  წიგნზე მუშაობის მეთოდი;  წერითი მუშაობის მეთოდი; პრაქტიკული მუშაობის მეთოდები; დისკუსია/დებატები; პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL); ევრისტიკული მეთოდი; შემთხვევის ანალიზი (Case study); გონებრივი იერიში (Brain storming); დემონსტრირების მეთოდი; ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი; ახსნა–განმარტების მეთოდი; ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება; ჯგუფური მუშაობის მეთოდი.



11. სტუდენტის ცოდნის  შეფასების სისტემა –  სწავლის შედეგების შეფასება ხორციელდება უნივერსიტეტში დადგენილი სტუდენტის მიღწევების შეფასების წესით:

		ქულათა მაქსიმალური რაოდენობიდან

		შეფასება

		შეფასების კვალიფიკაცია



		91%–ზე მეტი

		(A) ,,ფრიადი“

		დადებითი



		81-90%

		(B) ,,ძალიან კარგი“

		დადებითი



		71-80%

		(C) ,,კარგი “

		დადებითი



		61-70%

		(D) ,,დამაკმაყოფილებელი“

		დადებითი



		51-60%

		(E) ,,საკმარისი“

		დადებითი



		41–50%

		(FX) ,,ვერ ჩააბარა“

		უარყოფითი



		40% და ნაკლები

		(F) ,,ჩაიჭრა“

		უარყოფითი





FX შეფასების დროს სტუდენტს ეძლევა გამოცდის ერთხელ გადაბარების უფლება, ხოლო F  შეფასების შემთხვევაში სტუდენტმა  შესაბამის საგანში კრედიტის მისაღებად კურსი თავიდან უნდა გაიაროს.

საკონტაქტო პირი:

სრული პროფესორი ნოდარ ხადური, ასოცირებული პროფესორი ნაზირა კაკულია

tel: 2 30 36 93

e-mail: nazira.kakulia@tsu.ge 











ბიზნესის ადმინისტრირება



1. ზოგად ინფორმაცია  საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ 



საგანმანათლებლო დაწესებულების  სახელწოდება:  სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საგანმანათლებლო დაწესებულების სახე: უნივერსიტეტი

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

		თვითმმართველი ერთეული (ქალაქი)

		თბილისი



		მისამართი

		ჭავჭავაძის გამზ N1



		საფოსტო ინდექსი

		0175



		დაწესებულების ვებ-გვერდი

		www.tsu.edu.ge



		დაწესებულების ელ-ფოსტა

		chancellery@tsu.ge 



		ტელეფონი/ფაქსი

		222 51 07



		დაწესებულების ხელმძღვანელი

		ვლადიმერ პაპავა 



		ტელეფონი/ფაქსი

		222 02 41 



		ელ-ფოსტა

		rector@tsu.ge 



		ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

		თამარ ვეფხვაძე



		ტელეფონი/ფაქსი

		229 08 15



		ელ-ფოსტა

		tamar.vepkhvadze@tsu.ge







2. საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:   ბიზნესის ადმინისტრირება (Business   Administration)



3.  მისანიჭებელ კვალიფიკაცია:  ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ( Bachelor of Business Administration )



4. სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



5. პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 ECTS კრედიტი



6. სწავლების ენა: ქართული



7.     საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: ბიზნესის ადმინისტრირების  საბაკალავრო პროგრამის მიზანია ბიზნესის ადმინისტრირების  ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მქონე  კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება, რომლებიც   ბიზნეს-პროცესებისა და ორგანიზაციების ეფექტიან მართვას შეძლებენ. ამაში მათ  დაეხმარება მმართველობითი საქმიანობის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტების საფუძვლიანი ცოდნა და პროფესიული კარიერისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები. 

         პროგრამა იძლევა ბიზნესის სხვადასხვა სფეროში დასაქმებისა  და მაღალკვალიფიციურ სპეციალისტად ჩამოყალიბებისათვის საჭირო  ცოდნის მიღების შესაძლებლობას. აქედან გამომდინარე,  საბაკალავრო  პროგრამის კურსდამთავრებულებზე   მოთხოვნა მაღალია საქართველოს შრომის ბაზარზე.

         პროგრამა შემუშავდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე. მისი შემუშავებისას, ასევე, გათვალისწინებულია ის რეკომენდაციები, რომლებიც პოტენციურ დამსაქმებლებთან  აქტიური კონსულტაციების საფუძველზე იქნა მიღებული. 

          ბიზნესის ადმინისტრირების  საბაკალავრო პროგრამის მიზანი შეესაბამება ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მისიას, რომელიც ითვალისწინებს საზოგადოების ინტელექტუალური, ზნეობრივი, კულტურული და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას, ინოვაციურ კვლევებსა და სწავლებას, სამეცნიერო კვლევების განვითარებას, სტუდენტზე ორიენტირებულ სწავლებას და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას, საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარებას. 



8. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა არსებული კანონმდებლობით გათვალისწინებული საერთო ეროვნული გამოცდები, გარდა კანონმდებლობით განსაზღვრული შემთხვევებისა. 



9.     სწავლის შედეგი: ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის სწავლის შედეგებში   მოცემულია ინფორმაცია დარგობრივი და ზოგადი კომპეტენციების შესახებ, რომლებიც აღწერილია უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოს გათვალისწინებით.



1. ცოდნა და გაცნობიერება.

       ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს  ექნება ბიზნესის მართვის მრავალმხრივი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა.  კერძოდ, მას ეცოდინება: ბიზნესის მართვის ფუნდამენტური დებულებების, კონცეფციებისა და ძირითადი პრინციპების დეტალურად ჩამოყალიბება; ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში ბიზნესის ადგილისა და როლის შეფასება; ბიზნესის როლის დაკავშირება მდგრადი განვითარების ძირითად პრინციპებთან;  ბიზნესის სფეროში არსებული სათანადო ტერმინოლოგიის განმარტება;  ორგანიზაციების ეროვნული და გლობალური ეკონომიკური გარემოს აღწერა; საბაზრო ეკონომიკის უმნიშვნელოვანესი პრობლემების ჩამოთვლა; ბიზნესის განვითარების თეორიული პრობლემების გამოკვეთა და მათი გადაჭრის გზების განსაზღვრა; ორგანიზაციასა და საზოგადოებაში სამართლებრივი, ეთიკური და კულტურათაშორისი პასუხისმგებლობის შეცნობა; ბიზნესის სფეროში მუშაობისათვის აუცილებელი რაოდენობრივი და სტატისტიკური მეთოდების შერჩევა; ბიზნეს–გარემოში მიმდინარე ცვლილებების გამოცნობა და მათთან მისადაგება; ბიზნესის ფუნქციონალური სფეროების – ზოგადი  და ოპერაციული მენეჯმენტის, მარკეტინგისა და გაყიდვების, ფინანსების, ბუღალტერიის, მართვის საკომუნიკაციო და საინფორმაციო პრობლემების გამოკვეთა და მათი ურთიერთშეპირისპირება.

           ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, კონკრეტულად,  კურსდამთავრებულს ეცოდინება:

1.1. თეორიული და პრაქტიკული ხასიათის ამოცანების გადასაწყვეტად საჭირო სხვადასხვა მათემატიკური აპარატის აღწერა;

1.2. ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის მიზნებისა  და ამოცანების განსაზღვრა, ფორმალური განსაზღვრებების აღწერა, ფუნდამენტური ალბათურ–სტატისტიკური დებულებების ჩამოყალიბება;

1.3. საბაზრო ეკონომიკის ფუნქციონირების ზოგადი კანონზომიერების აღწერა, ეკონომიკური თეორიის საგნისა და მეთოდის განსაზღვრა, ბაზრის სტრუქტურის გამოკვეთა, ბაზრის ორგანიზაციის ფორმების შედარება, სასაქონლო, სამუშაო ძალის და კაპიტალის ბაზრების კლასიფიცირება, შემოსავლების უთანასწორობის მიზეზების წარმოდგენა და შემოსავლების სხვადასხვა პოლიტიკური ფილოსოფიების განხილვა;

1.4. ეროვნული სახელმწიფოს ეკონომიკის, როგორც ერთიანი სისტემის გამოკვეთა, ეროვნულ ანგარიშთა სისტემის, ანუ ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების ჩამოთვლა, სახელმწიფოს (მთავრობის) ფინანსური და მონეტარული პოლიტიკის განსაზღვრა, მაკროეკონომიკური არასტაბილურობის ფორმების – ინფლაციისა და უმუშევრობის აღწერა, ღია ეკონომიკის მაკროეკონომიკის ძირითადი ცნებების განმარტება;

1.5. ბიზნესის სფეროში არსებული სათანადო ტერმინოლოგიის განმარტება, ეკონომიკური სისტემების ბუნების აღწერა, ბიზნესთან მიმართებაში სახელმწიფოს ეკონომიკური პრობლემებისა და მიზნების გამოკვეთა, საქმიან ურთიერთობათა სამართლებრივ ფორმების კლასიფიცირება და მათი დადებითი და უარყოფითი მხარეების ჩამოყალიბება, ბიზნეს გარემოში მიმდინარე ცვლილებების გამოცნობა და მათთან მისადაგება;

1.6. ბიზნესის განვითარების თეორიული პრობლემების  ჩამოთვლა, ბიზნესის მატერიალური, ფინანსური და ადამიანური რესურსების მართვის პრობლემების გამოკვეთა, ბიზნესში რისკების მართვის  და დაზღვევის პრინციპების ჩამოყალიბება, ბიზნესის დაბეგვრის თანამედროვე პრინციპების განსაზღვრა;

1.7. ბუღალტრული აღრიცხვის ტერმინოლოგიის განმარტება, საერთაშორისო სტანდარტების ძირითადი პოსტულატების გამოკვეთა, ბუღალტრული აღრიცხვის მარტივი სისტემის აღწერა;

1.8. ბუღალტრული აღრიცხვის აღწერა საერთაშორისო სტანდარტებით, ფინანსური აღრიცხვის ტერმინოლოგიის  განმარტება, სრული ბუღალტრული ციკლის განხილვა ( სამეურნეო ოპერაციების რეგისტრაციიდან საერთაშორისო სტანდარტებით ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის ჩათვლით);

1.9. სტატისტიკური მეთოდების   გამოყენების სფერების დეტალურად ჩამოყალიბება, ნებისმიერი კონკრეტული პროცესის (მათ შორის ეკონომიკური და ბიზნეს პროცესების) ამსახველი სტატისტიკური მონაცემების მოპოვების, თავმოყრა–დაჯგუფების, რაოდენობრივი ანალიზისა და პროგნოზირების მეთოდების აღწერა, სხვადასხვა სფეროში მიმდინარე მოვლენებისა და პროცესების რაოდენობრივი მახასიათებლების განსაზღვრა, ეკონომიკური და ბიზნესგადაწყვეტილებების რაოდენობრივი შეფასების  წარმოდგენა;

1.10. შრომის ბაზრის, ცხოვრების დონის, საბაზრო კონიუნქტურის, საფინანსო–საბანკო საქმიანობის, საგარეო–ეკონომიკური ურთიერთობების სტატისტიკის ძირითადი ამოცანების ფორმულირება და მათთვის შესაფერისი  მეთოდების აღწერა;

1.11. მენეჯმენტის ადგილისა და  დანიშნულების აღწერა, მენეჯმენტის თანამედროვე კონცეფციებისა და მიდგომების ჩამოყალიბება, მენეჯმენტის ფუნქციების განხორციელების მექანიზმების განხილვა, ხელმძღვანელობის სტილის გამოკვეთა, ორგანიზაციული დაპროექტებისა და კონტროლის მეთოდების განსაზღვრა, მმართველობითი გადაწყვეტილების მიღების პრინციპების ფორმულირება, მენეჯერის სოციალურ-ეთიკური პასუხისმგებლობის შეცნობა;

1.12. მარკეტინგის ფუნდამენტური დებულებების ჩამოყალიბება, სტრატეგიული მარკეტინგის ზოგადი პრინციპების ჩამოთვლა,  მარკეტინგული გარემოს აღწერა, მარკეტინგული კვლევის  მეთოდების  შერჩევა, მომხმარებლებისა და ბაზრის ძირითადი მახასიათებლების განსაზღვრა, კონკურენტული სტრატეგიისა და გლობალური ბაზრის ფუძემდებლური  კონცეფციების ფორმულირება;

1.13. მარკეტინგის კომპლექსის ელემენტების (პროდუქტის, ფასის, დისტრიბუციისა და კომუნიკაციის) დეტალურად აღწერა, შესაბამისი მარკეტინგული გადაწყვეტილებების ფორმულირება და ორგანიზაციის საქმიანობასთან მათი მისადაგება;

1.14. საერთაშორისო მარკეტინგის თანამედროვე კონცეფციის ფორმულირება, ფირმების ინტერნაციონალიზაციის ეტაპებისა და მოდელების ჩამოთვლა, საერთაშორისო მარკეტინგული გარემოს ფაქტორებისა და   კვლევის  მეთოდების აღწერა, საერთაშორისო ბაზრის სეგმენტებისა და საგარეო ბაზარზე გასვლის შესაძლებლობების  განსაზღვრა, საერთაშორისო სასაქონლო, საფასო, კომუნიკაციური და დისტრიბუციული პოლიტიკის თავისებურებების დეტალურად ჩამოყალიბება; საერთაშორისო ფირმების ორგანიზაციული სტრუქტურისა და  დამახასიათებელი ნიშნების გამოკვეთა;

1.15. ფინანსური სისტემისა  და  ბაზრების ზოგადი აღწერა,  საბანკო საქმისა და ფინანსური ინსტიტუტების მართვის პრინციპების ჩამოყალიბება, ფინანსური სტრუქტურის ეკონომიკური განხილვა, საპროცენტო განაკვეთის არსისა  და ღირებულების შეფასებაში  მისი როლის გამოკვეთა, საპროცენტო განაკვეთების ცვლილების გამოცნობა, საპროცენტო განაკვეთზე რისკისა და ვადიანობის სტრუქტურის ზემოქმედების  განსაზღვრა, ფინანსური ბაზრების ეფექტურობის შეფასება;

1.16. კორპორაციათა ფინანსების როლის განსაზღვრა, დროში ფულის ღირებულების აღწერა,  გრძელვადიანი სესხის განმარტება, ობლიგაციებისა და აქციების  ტიპების კლასიფიცირება  და მათი შეფასება, რისკის, შემოსავლიანობისა და ალტერნატიული დანახარჯების შეფასება,  კაპიტალის სტრუქტურის წარმოდგენა, საკუთარი და ნასესხები კაპიტალის მართვის პრინციპების ჩამოყალიბება,  კორპორაციის  რესტრუქტურიზაციის ფინანსური ასპექტების განხილვა;

1.17. ფინანსებისა და ბიუჯეტის თეორიის   სფეროში გამოყენებული  ძირითადი ცნებებისა და ტერმინების განმარტება, ქვეყნის ფინანსური სისტემის ორგანიზაციისა და ფუნქციონირების განსაზღვრა, საბიუჯეტო სისტემის აგების პრინციპები და ბიუჯეტის დაგეგმვის აღწერა, საქართველოს საგადასახადო სისტემის აგების ძირითადი პრინციპებისა და საგადასახადო სისტემის რეფორმირების ძირითადი მიმართულებების ჩამოყალიბება, ადგილობრივი ბიუჯეტების ფორმირებისა და გამოყენების თავისებურებების გამოკვეთა, სახელმწიფო ვალის მართვის მეთოდების განხილვა;

1.18. ოპერაციათა მენეჯმენტის როლისა და მნიშვნელობის  წარმოდგენა, ოპერაციათა მენეჯმენტის თანამედროვე მიდგომებისა და კონცეფციების ჩამოყალიბება, ოპერაციების დაპროექტების მეთოდების განხილვა, ოპერაციებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღების პრინციპებისა და ინსტრუმენტების განსაზღვრა, ოპერაციული სტრატეგიის ფორმირებისათვის ცალკეული ელემენტის მისადგება;

1.19. ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის როლის გამოკვეთა, ადამიანური რესურსების მართვასთან დაკავშირებული  ძირითადი ცნებების,  მეთოდოლოგიური მიდგომებისა და პრინციპების ჩამოთვლა, ადამიანური რესურსების მართვის კონცეფციების ჩამოყალიბება, ადამიანური რესურსების სფეროში სათანადო ტერმინოლოგიის განმარტება;

1.20. ბიზნესის მართვაში ინფორმაციული ტექნოლოგიების როლისა და დანიშნულების გამოკვეთა, ბიზნესის სფეროში ამოცანების გადასაწყვეტად შესაბამისი პროგრამული საშუალებების შერჩევა,  ბიზნეს საქმიანობისთვისელექტრონული ფოსტის მისადაგება, ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის დემონსტრირება, ბიზნეს–ინფორმაციის ელექტრონული დამუშავების (ანალიზის, ოპტიმიზაციის, პროგნოზირების, ვიზუალური საშუალებების და ა.შ.) ეფექტიანობის ილუსტრირება, ბიზნეს–ინფორმაციის დამუშავებისთვის  მონაცემთა ბაზების  მართვის სისტემის განსაზღვრა;

1.21. სამართლის სისტემაში ბიზნესისათვის მნიშვნელოვანი სამართლებრივი ინსტიტუტების ადგილის განსაზღვრა, ბიზნესის მომწესრიგებელი კანონმდებლობის შესახებ წარმოდგენა, საინვესტიციო საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლების აღწერა;

1.22. საერთაშორისო ბიზნესის არსის და მისი საბაზისო ტერმინოლოგიის  განმარტება, მსოფლიოს მნიშვნელოვანი გეოგრაფიული რეგიონების  ჩამოთვლა და მსოფლიო ვაჭრობაში მათი როლის განსაზღვრა, საერთაშორისო ბიზნესის წარმართვისას სხვა ერებთან ურთიერთობაში სოციალური, კულტურული, ეკონომიკური, გოგრაფიული, პოლიტიკური და სამართლებრივი პირობების აღწერა, საერთაშორისო ბიზნესში საერთაშორისო კოოპერირების  მნიშვნელობის შეცნობა  და მასში წამყვანი მსოფლიო ორგანიზაციების ფუნქციების  გამოკვეთა, საერთაშორისო ვაჭრობის, საერთაშორისო ინვესტიციებისა და  შრომითი ურთიერთობების საერთაშორისო მართვის ძირითადი პრინციპებისა და თეორიების   ჩამოყალიბება.

1.23. ფირმის სამეურნეო–ეკონომიკური საქმიანობის ძირითადი მაჩვენებლების განსაზღვრა, ფირმაში ინფორმაციის მოპოვების ხერხების აღწერა, ფირმის ორგანიზაციული სტრუქტურის დეტალურად ჩამოყალიბება.   



2. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების  უნარი

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს   შეეძლება: თანამედროვე ბიზნესის განვითარების თავისებურებების დემონსტრირება,  ქვეყნის  სოციალურ–ეკონომიკური ვითარების ობიექტური ახსნა, ბიზნესის სფეროში მიმდინარე პროცესების გამოცნობა, ბიზნეს–გარემოს ანალიზისათვის  შესაბამისი ინსტრუმენტების გამოყენება, ორგანიზაციის საქმიანობაზე მაკრო და მიკროეკონომიკური  გავლენის ჩვენება, ორგანიზაციული პროცესების იდენტიფიცირება, ბიზნეს–პროცესის მონაწილეების განსაზღვრა, ორგანიზაციის წინაშე არსებული მმართველობითი პრობლემების აღმოჩენა და მათი გადაჭრა საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში, საბაზისო დოკუმენტების მომზადება, მარკეტინგული მონაცემების მოძიება და ანალიზი, მომხმარებელთა ქცევის თავისებურებების გამოცნობა, ბაზრის კვლევა და მისი შესაძლებლობების განსაზღვრა, მარკეტინგული ღონისძიებების განხორციელება, საბანკო–საფინანსო სფეროში არსებული პრობლემების გამოცნობა, ფინანსური ინფორმაციის მოძიება და ანალიზი, ფინანსური დოკუმენტების მომზადება, ბუღალტრული და ფინანსური სისტემების გამოყენება, ორგანიზაციის ფუნქცინალურ ქვედანაყოფებს შორის   თანამშრომლობის  შექმნა,  ბიზნეს–პროექტების ცალკეული კომპონენტის შემუშავება, ბიზნესის მართვასთან სამართლებრივი  და ეთიკური პრინციპების დაკავშირება.

            ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე,   პროფესიული საქმიანობის განხორციელებისათვის, კურსდამთავრებულს კონკრეტულად შეეძლება:

2.1. შესაბამისი პრაქტიკული მაგალითებისა და ამოცანების ამოსახსნელად მიღებული თეორიული ცოდნის გამოყენება,  ეკონომიკური და ბიზნეს  ამოცანების მათემატიკურ ენაზე დემონსტრირება  და გადაჭრა;

2.2. პრაქტიკული ამოცანებისათვის ალბათურ–სტატისტიკური მოდელის შერჩევა, მონაცემების შეფასება, შედეგების ახსნა, სწორი დასკვნის მომზადება და მიღებული შედეგების ადეკვატური გამოყენება,  რეალური სამყაროს მოვლენების მათემატიკურად მოდელირების ილუსტრირება;

2.3. საბაზრო ეკონომიკის ფუნქციონირების ზოგადთეორიული პრობლემების დემონსტრირება და  შეფასება, მიკროეკონომიკურ დონეზე საბაზრო ეკონომიკის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული საკითხების ახსნა;

2.4. მაკროეკონომიკური პოლიტიკის  თეორიული საფუძვლების პრაქტიკული გამოყენება,მაკროეკონომიკურ პოლიტიკის შემუშავებაში აქტიური მონაწილეობა, განხორციელებული მაკროეკონომიკური პოლიტიკის შეფასება;

2.5. ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში ბიზნესის ადგილისა და როლის შეფასება, ბიზნესის როლის დაკავშირება მდგრადი განვითარების ძირითად პრინციპებთან, თანამედროვე ბიზნესის განვითარების თავისებურებების დემონსტრირება, ბიზნესის სეროში მიმდინარე პროცესების გამოცნობა, ბიზნეს გარემოს ანალიზისათვის შესაბამისი ინსტრუმენტების გამოყენება;

2.6. ბიზნესის სფეროში მონაწილე სუბიექტების ტექნიკური, ორგანიზაციული და ეკონომიკური ხასიათის პრობლემების გამოცნობა, ბიზნესის სფეროში მიმდინარე პროცესების შეფასება, ბიზნესის დაწყებისათვის სადამფუძნებლო დოკუმენტების მომზადება და მარტივი ბიზნეს-გეგმის შედგენა;

2.7. ბუღალტრული აღრიცხვის ზოგადი საკითხების შეფასება, მათი გადაჭრის ფორმებისა და მეთოდების შერჩევა, ფინანსური ანგარიშგების მომზადება;

2.8. სოციალურ–ეკონომიკური მონაცემების მოპოვების, თავმოყრის, დაჯგუფების, შერჩევისა და შეფასებისათვის სტატისტიკური  მეთოდების გამოყენება,  სტატისტიკური მეთოდების მეშვეობით სოციალურ–ეკონომიკური გამოკვლევა, ეკონომიკურ მონაცემთა მონიტორინგისათვის  ლოგიკური და სტატისტიკური მეთოდების შერჩევა, შემოსავლების, ხარჯების,  საპროცენტო განაკვეთების, ვალუტის კურსისა და ინფლაციის  შესახებ პროგნოზების მომზადება;

2.9. სტატისტიკური მეთოდების შერჩევა და მათი პრაქტიკული გამოყენება პროფესიული საქმიანობის განხორციელებისათვის;

2.10. ფინანსური აღრიცხვის საკითხების საერთაშორისო სტანდარტებით შეფასება, მათი გადაჭრის ფორმებისა და მეთოდების შერჩევა;

2.11. ორგანიზაციის გარემოში მიმდინარე ტენდენციების გამოცნობა, მმართველობითი ინსტრუმენტების შერჩევა და არსებული კომპეტენციის ფარგლებში შესაბამისი  გადაწყვეტილების მიღება, ორგანიზაციის კონსტრუირება, ბიზნეს-გეგმის მომზადება, სიტუაციის შეცვლა და კონფლიქტების მართვა, პერსონალის მოტივაციის შექმნა,ორგანიზაციის ფუნქციონალური ქვედანაყოფების დაკავშირება,საზღვარგარეთის მენეჯმენტისა და მენეჯერების თანამედროვე მიღწევების გამოყენება;

2.12. ბიზნესის მართვის სფეროში  მარკეტინგის როლის დემონსტრირება, მარკეტინგული გამოკვლევა, მარკეტინგის  გეგმის მომზადება,  მარკეტინგული გარემოს დახასიათება, მომხმარებელთა  ქცევის თავისებურებების გამოცნობა, ბაზრის  სეგმენტაცია  და  მიზნობრივი  სეგმენტების   შერჩევა, კონკურენტების გამოკვლევა და კონკურენტული სტრატეგიის შერჩევა, საგარეო  ბაზარისათვის  ძირითადი მარკეტინგული სტრატეგიების მომზადება;

2.13. პროდუქტის, მომსახურებისა და ბრენდინგის სტრატეგიის შექმნა,    პროდუქტის  სასიცოცხლო  ციკლის  სტადიების შესაბამისი მარკეტინგული  ღონისძიებების  მომზადება, ახლი  პროდუქტის  მარკეტინგული  გეგმის კონსტრუირება, ფასწარმოქმნის  სტრატეგიის  შემუშავება, პროდუქტის  განაწილების  სისტემის  შერჩევა, მარკეტინგული  კომუნიკაციების  შემუშავება,  სარეკლამო პროგრამის შედგენა, საზოგადოებასთან ურთიერთობის წარმართვა, პერსონალური გაყიდვების, გასაღების სტიმულირებისა და პირდაპირი მარკეტინგის გამოყენება ბიზნესში;

2.14. ფირმის საგარეო-ეკონომიკურ საქმიანობაში მარკეტინგის  კონცეფციის გამოყენება, ფირმის ინტერნაციონალიზაციის  მიზეზების გამოცნობა, საერთაშორისო მარკეტინგული გარემოს დახასიათება, საერთაშორისო მარკეტინგული გამოკვლევა, საერთაშორისო ბაზრის სეგმენტების შეფასება, საერთაშორისო ბაზარზე გასვლის მეთოდების შერჩევა, საერთაშორისო მარკეტინგული კომპლექსის ელემენტების  შემუშავებაში მონაწილეობა;

2.15. ფინანსური ინსტიტუტებისა და ბაზრების ფუნქციონირების  პროცესში წარმოშობილი ორგანიზაციული და ეკონომიკური ხასიათის პრობლემების გამოცნობა, ფინანსური ინსტიტუტებისა და ბაზრების ეფექტურობის, ასევე ფინანსურ ინსტიტუტებში რისკების  შეფასება,  ფინანსური ინსტიტუტების და ბაზრების მუშაობის ძირითადი პრინციპების ჩვენება, ფინანსური ინსტიტუტების არსებობის ახსნა, ფულად–საკრედიტო პოლიტიკის და საერთაშორისო პრობლემების დაკავშირება;

2.16. კორპორაციის მართვის პროცესში წარმოშობილი ორგანიზაციული და ეკონომიკური ხასიათის პრობლემების გამოცნობა, კორპორაციული ფინანსების კონსტრუირება, კორპორაციისათვის დროის მიხედვით ფულის ღირებულების  შეფასება, მიმდინარე ღირებულებისა და ალტერნატიული დანახარჯების განსაზღვრა,  საინვესტიციო პორტფელისათვის დამახასიათებელი რისკის მართვა, კორპორაციის კაპიტალის ფორმირება,  კორპორაციის რესტრუქტურიზაციისათვის ფინანსური ბერკეტის გამოყენება;

2.17. სხვადასხვა ფინანსური ინსტრუმენტების გამოყენება, ფინანსების სფეროში ახალი დოკუმენტებისა  და სტატისტიკური მასალების შეფასება, საქართველოში საფინანსო ურთიერთობათა ძირითადი ტენდენციების გამოცნობა, სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკის, ეკონომიკური სიტუაციისა და საგადასახადო კანონმდებლობის ცვლილებებთან  ბიუჯეტის საშემოსავლო და ხარჯვითი ნაწილების მუხლების დაკავშირება, სხვადასხვა დონის ბიუჯეტების შემოსავლებისა და ხარჯების სტრუქტურის ახსნა, ბიუჯეტთაშორისი ურთიერთობების რეგულირებისა და  საბიუჯეტო სისტემის ეფექტიანი ფუნქციონირების  მექანიზმების შერჩევა;

2.18. გარემოში მიმდინარე ცვლილებების ილუსტრირება და ოპერაციული სტრატეგიის  შერჩევა, ოპერაციების დაპროექტება, ეფექტიანობის შეფასება და ამაღლების გზების ჩვენება, მიზნების დემონსტრირება  და რეალიზაციის ტაქტიკის შექმნა, ინოვაციური პროექტების მომზადება, პროცესების, პროდუქტისა და სერვისის დაპროექტება, ხარისხის მართვის თანამედროვე სისტემების გამოყენება, მიწოდების ჯაჭვის,  მარაგებისა და  ლოგისტიკის სისტემის  კოორდინირება, ორგანიზაციის საერთო, ტაქტიკური, ოპერატიული დაგეგმვა;

2.19. ორგანიზაციის საკადრო პოლიტიკის და ადამიანური რესურსების მართვის სტრატეგიის მომზადება, ორგანიზაციის ქცევის მართვისა და საქმიანობის შეფასება, პროგრესული ტექნოლოგიების საფუძველზე პერსონალის შერჩევა, დაქირავება  და მასთან მუშაობა, პერსონალის ატესტაციის ორგანიზებაში   აქტიური მონაწილეობა, პერსონალის დაგეგმვა და განვითარების მართვა;

2.20. ბიზნესის სფეროში ამოცანების გადასაწყვეტად შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის შერჩევა, ბიზნეს–ინფორმაციის ელექტრონული დამუშავების სტანდარტული, არასტანდარტული, გრაფიკული, ვიზუალური, ანალიზური, ოპტიმიზაციისა და პროგნოზირების საშუალებების გამოყენება, ბიზნეს გარემოში მონაცემთა ბაზების  მართვის სისტემის შექმნა;

2.21. ბიზნესის მართვასთან სამართლებრივი პრინციპების დაკავშირება, სამართლებრივი ურთიერთობების სწორად შეფასება, სამართლებრივი პრობლემის გამოცნობა, ხელშეკრულების შინაარსის შეცნობა, ხელშეკრულების შინაარსთან მიმართებაში საკუთარი პოზიციის მომზადება;

2.22. საერთაშორისო ბიზნესის აქტუალური პრობლემების    დემონსტრირება, შეფასება, გადაჭრის ფორმებისა და მეთოდების შერჩევა, საერთაშორისო ბიზნესსა და მსოფლიო ეკონომიკაში სუბიექტების ურთიერთდამოკიდებულების თვალსაზრისის ახსნა, საერთაშორისო სტრატეგიული მენეჯმენტის ტექნიკისა და  ბაზრის კვლევისთვის საჭირო ინფორმაციული რესურსების გამოყენება.

2.23. საწარმოს ტექნიკური, ორგანიზაციული და ეკონომიკური ხასიათის პრობლემების დემონსტრირება, ბიზნეს ოპერაციების განხორციელებაში თანამედროვე  ხერხებისა და მეთოდების გამოყენება, ბიზნესის დაწყებისათვის სადამფუძნებლო დოკუმენტებისა  და ბიზნეს–გეგმის მომზადება, ბიზნესის სფეროში რისკების შეფასება და დაზღვევის     შესაბამისი მეთოდების შერჩევა, სამეურნეო საქმიანობის  სფეროში არსებულ პრობლემების გადაჭრა  მისი კომპეტენციის ფარგლებში.

3.  დასკვნის უნარი.

ბიზნესის ადმინისტრირების  საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს  შეეძლება:

3.1 . აბსტრაქტული აზროვნება; 

3.2 . სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოპოვება, დალაგება, ანალიზი და სინთეზი;   

3.3 . ბიზნესის სფეროში არსებული ძირითადი პრობლების იდენტიფიკაცია,   გამოცალკავება და ერთმანეთთან შედარება;

3.4 . ბიზნესის სფეროში მიმდინარე პროცესებზე მოქმედი ფაქტორების შეპირისპირება და შეფასება;

3.5 . ორგანიზაციის ანალიზისათვის შესაბამისი ინსტრუმენტების გამორჩევა;

3.6 . ჩატარებული კვლევის შედეგად მიღებული მონაცემების სწორი დიაგნოსტირება;

3.7 . ახალი ინფორმაციის განზოგადება;

3.8 . შედეგების ფორმულირება  და დასკვნების გამოტანა;

3.9 .  გადაწყვეტილების მიღებისათვის მომზადება; 

3.10. არგუმენტირებული გადაწყვეტილების მიღება, ძირითადად, ოპერაციულ ან ტაქტიკურ დონეზე; 

3.10 . შეთავაზებული გადაწყვეტილების დაცვა; 

3.11 . განსახორციელებელი ღონისძიებების შემუშავება და სამოქმედო გეგმის შედგენა; 

3.12 . ხელმძღვანელობისათვის სამოქმედო გეგმის შეთავაზება. 

      

4.  კომუნიკაციის უნარი

ბიზნესის ადმინისტრირების  საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს  შეეძლება:

4.1. იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება,

4.2. უცხო ენაზე   კომუნიკაცია;

4.3.  ბიზნესის დარგის სპეციალისტებთან დისკუსიაში მონაწილეობა ქართულ და უცხოურ ენაზე; 

4.4. რეფერატული სახის ნაშრომის მომზადება და მისი პრეზენტაცია; 

4.5. საქმიანი დოკუმენტის შედგენა ბიზნეს–ტერმინოლოგიის გამოყენებით;

4.6. საკითხის  ჩამოყალიბება და მისი წარდგენა როგორც წერილობით, ასევე ზეპირად;

4.7.  თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების თავისუფლად გამოყენება; 

4.8. ელექტრონული დოკუმენტებთან, ელექტრონულ ცხრილებთან  და  მონაცემთა ბაზებთან მუშაობა; 

4.9. ბიზნესის შესაბამისი საინფორმაციო ბაზებისა და პროგრამების გამოყენება; 

4.10. ახალ სიტუაციაში ადაპტირება;

4.11. საკუთარი მოსაზრებების გამოხატვა და დაცვა;

4.12. ჯგუფში მუშაობა  და ჯგუფური გადაწყვეტილებების შემუშავებაში მონაწილეობა; 

4.13. სოციალური ინტერაქცია და კოოპერაცია;

4.14. სხვა სფეროს ექსპერტებთან კომუნიკაცია და კამათი;

4.15. პროფესიულ მოლაპარაკებასა და კონფლიქტების მოგვარებაში მონაწილეობა.



5.   სწავლის უნარი

ბიზნესის ადმინისტრირების  საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს  შეეძლება:

5.1. საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება;

5.2. შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა; 

5.3. ცოდნის განახლება და დამოუკიდებლად,  ლიტერატურის გამოყენებით    ცოდნის ამაღლება; 

5.4. სამეცნიერო დარგობრივ ლიტერატურასთან დამოუკიდებლად  მუშაობა; 

5.5. ცოდნის რეგულარულად  განახლება  დარგობრივი ლიტერატურის კითხვით.



6.  ღირებულებები

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს  ექნება შემდეგი ღირებულებები:

6.1. ბიზნესის წარმართვასთან დაკავშირებული ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა;

6.2. ეთიკური ნორმების დაცვა;

6.3. გარემოს უსაფრთხოების დაცვა;

6.4. სოციალური და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გაცნობიერება; 

6.5. თანაბარი შესაძლებლობებისა და გენდერული პრობლემების გათავისება და დემონსტრირება;

6.6. ადამიანთა მოტივაციისა და საერთო მიზნების მისაღწევად მათი ორგანიზება.



10. სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები

           ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამით სტუდენტების სწავლებისას, ტრადიციულ ლექციებთან ერთად, გამოიყენება პრაქტიკული და სემინარული მეცადინეობები, პრეზენტაციები და სხვა აქტიური მეთოდები. სალექციო მეცადინეობის დანიშნულებაა ძირითადი თემების განხილვა თეორიულ ჭრილში და სტუდენტების უზრუნველყოფა სასწავლო კურსის მეთოდოლოგიური საფუძვლების შესახებ ინფორმაციით, აგრეთვე დასაუფლებელი დისციპლინის ცნებობრივი აპარატით.  სალექციო კურსი წარმოადგენს ბაზას უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებისათვის, რომელიც შემდგომში ღრმავდება   სემინარულ და პრაქტიკულ მეცადინეობებზე. პრაქტიკული და სემინარული მეცადინეობების დანიშნულებაა სტუდენტის მიერ შეძენილი თეორიული ცოდნის  განმტკიცება, შესასწავლი საკითხის არსისა და მნიშვნელობის სათანადო გააზრება, პრაქტიკაში მისი გამოყენების შესაძლებლობების გამოკვეთა, პრაქტიკული საქმიანობისა და დამოუკიდებელი მუშაობის უნარ–ჩვევების გამომუშავება.

        მეცადინეობები ჩატარდება სწავლების აქტიური მეთოდების გამოყენებით, როგორიცაა ტესტირება, პრაქტიკული სავარჯიშოებისა  და სიტუაციური ამოცანების (ქეისების) განხილვა, დისკუსია–სემინარებისა და საქმიანი თამაშების ჩატარება, საპრეზენტაციო პროექტების მომზადება, აგრეთვე საკონსულტაციო და დამოუკიდებელი მუშაობა.   სწავლება წარიმართება როგორც ინდივიდუალური, ისე ჯგუფური სწავლების მეთოდებით. პროგრამით  გათვალისწინებული შედეგების მიღწევისათვის გამოყენებული იქნება სწავლებისა და სწავლის  სხვადასხვა მეთოდი, როგორიცაა  ვერბალური,  წიგნზე მუშაობის,  დისკუსიის, დებატების, დემონსტრირების, ინდუქციის, დედუქციის და სხვ. თეორიისა და პრაქტიკის ინტეგრაცია განხორციელდება შესაბამის ორგანიზაციაში პრაქტიკის გავლით. 



11. სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: შეფასება ხორციელდება უნივერსიტეტში დადგენილი სტუდენტის მიღწევების შეფასების წესით:



		ქულათა მაქსიმალური რაოდენობიდან

		შეფასება

		შეფასების კვალიფიკაცია



		91%–ზე მეტი

		(A) ,,ფრიადი“

		დადებითი



		81-90%

		(B) ,,ძალიან კარგი“

		დადებითი



		71-80%

		(C) ,,კარგი “

		დადებითი



		61-70%

		(D) ,,დამაკმაყოფილებელი“

		დადებითი



		51-60%

		(E) ,,საკმარისი“

		დადებითი



		41–50%

		(FX) ,,ვერ ჩააბარა“

		უარყოფითი



		40% და ნაკლები

		(F) ,,ჩაიჭრა“

		უარყოფითი





FX შეფასების დროს სტუდენტს ეძლევა გამოცდის ერთხელ გადაბარების უფლება, ხოლო F  შეფასების შემთხვევაში სტუდენტმა  შესაბამის საგანში კრედიტის მისაღებად კურსი თავიდან უნდა გაიაროს



12. საკონტაქტო პირი

პროგრამის ხელმძღვანელი სრული პროფესორი ნუგზარ თოდუა 

ტელეფონი: 2 30 45 92 

ელექტრონული ფოსტა: nugzar.todua@tsu.ge  nugzartodua@yahoo.com








სამაგისტრო პროგრამები



ეკონომიკა

1. ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ 



სახელწოდება  –  სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სახე                    –  უნივერსიტეტი



საკონტაქტო ინფორმაცია 

		თვითმმართველი ერთეული (ქალაქი)

		თბილისი



		მისამართი

		ჭავჭავაძის გამზ N1



		საფოსტო ინდექსი

		0175



		დაწესებულების ვებ-გვერდი

		www.tsu.edu.ge



		დაწესებულების ელ-ფოსტა

		chancellery@tsu.ge 



		ტელეფონი/ფაქსი

		222 51 07



		დაწესებულების ხელმძღვანელი

		ვლადიმერ პაპავა 



		ტელეფონი/ფაქსი

		222 02 41 



		ელ-ფოსტა

		rector@tsu.ge 



		ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

		თამარ ვეფხვაძე



		ტელეფონი/ფაქსი

		229 08 15



		ელ-ფოსტა

		tamar.vepkhvadze@tsu.ge







2.  საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება – ეკონომიკა



3.   მისანიჭებელი კვალიფიკაცია  – ეკონომიკის მაგისტრი



4.   სწავლების საფეხური  – მაგისტრატურა



5.  პროგრამის მოცულობა კრედიტებით  – 120 ECTS კრედიტი



6.  სწავლების ენა  –  ქართული



7. საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნები – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მისიის შესაბამისად ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამა მიზნად ისახავს ეკონომიკაში ინტეგრირებული, სისტემური, ფუნდამენტური თეორიული ცოდნის, სამეცნიერო კვლევის, დამოუკიდებელი აზროვნების, შემოქმედებითი და პრაქტიკული მუშაობის უნარ-ჩვევების მქონე კონკურენტუნარიანი და მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადებას, რომელთაც:

აქვთ ფუნდამენტური ცოდნა თანამედროვე ეკონომიკური თეორიის – მიკროეკონომიქსის, მაკროეკონომიქსის და ღია ეკონომიკის მაკროეკონომიკური თეორიის – მეთოდოლოგიისა და სისტემური ანალიზის სფეროებში; ფლობენ გაღრმავებულ ცოდნას ტრანსფორმაციული პროცესების რეგულირების, მეთოდოლოგიური და ინსტიტუციონალური საფუძვლების შესახებ, ეროვნული ეკონომიკის მაკროეკონომიკური რეგულირებისა და პროგნოზირების დარგში; სისტემურად აცნობიერებენ შრომის, საქონლის, მომსახურებისა და კაპიტალის ლოკალურ და ინტერნაციონალიზებულ ბაზრებზე მიმდინარე პროცესებს, საოჯახო მეურნეობებზე, ფირმებსა და კორპორაციებზე ზემოქმედ ეკონომიკურ და არაეკონომიკურ ფაქტორებს; გაცნობიერებული და გათავისებული აქვთ სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკის ფუნდამენტური პრინციპები, მიზნები, ამოცანები და ინსტრუმენტები; დაუფლებულნი არიან ცოდნას მსოფლიო ეკონომიკაში მიმდინარე უახლესი მოვლენების, პროცესების, ტენდენციების, განსაკუთრებით კი მსოფლიო მეურნეობის გლობალიზაციის, ცალკეულ ქვეყნებსა და რეგიონებზე მისი ზემოქმედების მიმართულებების შესახებ; ფლობენ საფუძვლიან ცოდნას საერთაშორისო სტატისტიკის პრაქტიკაში გამოყენებული მაჩვენებლების გამოთვლისა და ანალიზის მეთოდოლოგიასა და მეთოდიკაში, ეკონომიკურ–მათემატიკური მოდელებისა და განსაკუთრებით ფინანსური ეკონომეტრიკის, როგორც თანამედროვე ეკონომეტრიკის ყველაზე დინამიკურად განვითარებადი ნაწილის შესახებ; გააჩნიათ მიკრო–, მაკრო– და გლობალურ დონეებზე მიმდინარე ეკონომიკური პროცესებისა და ჩამოყალიბებული კანონზომიერებების, განვითარების ტენდენციების ანალიზის, მიღებული შედეგების ურთიერთშეჯერების, სინთეზისა დაგანმაზოგადებელი დასკვნების, მეცნიერულ საფუძველზე პროგნოზების გაკეთების უნარი კვლევის პროცესში თანამედროვე რაოდენობრივი (სტატისტიკური) და ეკონომეტრიკული მეთოდების გამოყენების საფუძველზე; შეუძლიათ კვლევის შედეგად მიღებული საკუთარი მოსაზრებებისა და დასკვნების საჯარო პრეზენტაცია, მათი მკაფიო, დამაჯერებელი და ლოგიკური დასაბუთება როგორც სპეციალისტების, ისე არასპეციალისტებისათვის; გააჩნიათ გაღრმავებული, სპეციალიზებული ცოდნა და კომპეტენციები შესაბამის მოდულებში (საერთაშორისო ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და ეკონომიკური დიპლომატია, მაკროეკონომიკა, ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკა, ბიზნესის ეკონომიკა, ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა), როგორც ტრადიციული და თანამედროვე სწავლების კანონზომიერი შედეგი;  აქვთ ეკონომიკის სხვადასხვა დარგის სიღრმისეული და სისტემური ცოდნა, რომელიც იძლევა სწავლების მომდევნო საფეხურზე – დოქტორანტურაში სწავლის გაგრძელების საშუალებას. 



შრომის ბაზრის მოთხოვნების და ეკონომიკის სწავლების საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით, მეორე სემესტრიდან ხდება პროგრამის მოდულებად დაყოფა და ცოდნის და უნარების გაღრმავება არჩეული მოდულის ფარგლებში, რაც დამსაქმებლებს საშუალებას მისცემს, არსებული კონკურენციის პირობებში მაღალკვალიფიციური კადრების სწორი შერჩევა განახორციელოს. მაგისტრანტი შეთავაზებული 6 მოდულიდან (საერთაშორისო ეკონომიკა (1), ეკონომიკური პოლიტიკა და ეკონომიკური დიპლომატია (2); მაკროეკონომიკა (3); ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკა (4); ბიზნესის ეკონომიკა (5); ეკონომეტრიკა და მათემატიკურიეკონომიკა(6)) ირჩევს ერთს. მოდულის კურსდამთავრებული, გარდა სამაგისტრო პროგრამის საერთო შედეგებისა, დამატებით მიიღებს შესაბამის დარგობრივ ცოდნას და უნარ–ჩვევებს.

დასაქმების სფეროები: 

ეროვნული და საერთაშორისო ეკონომიკური, სავალუტო-საკრედიტო და საფინანსო ინსტიტუტები, ფონდები, დიპლომატიური სამსახურები და წარმომადგენლობები, კონსალტინგური ცენტრები, სახელმწიფო დაწესებულებები (პრეზიდენტის აპარატი, პარლამენტი, სამინისტროები), მუნიციპალური მართვის ორგანოები, სახელმწიფო და კერძო საკუთრების საერთაშორისო და ეროვნული ფირმები, საერთაშორისო ორგანიზაციები (გაეროს, მსოფლიო ბანკის, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და ა. შ. სტრუქტურებში), საგანმანათლებლო დაწესებულებები და კვლევითი ინსტიტუტები. სწავლების პერიოდში მიღებული ცოდნა მაგისტრებს საშუალებას აძლევს წარმატებით იმუშაონ ეკონომისტებად, კონსულტანტებად, ექსპერტებად, ანალიტიკოსებად და პროგნოზისტებად.



8. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები – საერთო სამაგისტრო გამოცდა (გარდა კანონმდებლობით განსაზღვრული შემთხვევებისა) და მისაღები გამოცდა ეკონომიკის პრინციპებში.



9. სწავლის შედეგი  – 

1. ცოდნა და გაცნობიერება

1.1. ზოგადი კომპეტენცია: 

· აქვს ეკონომიკის ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც აძლევს ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას;

· აცნობიერებს ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზებს.

1.2. დარგობრივი კომპეტენცია: 

· აქვს ფუნდამენტური ცოდნა ეკონომიკის სფეროში მიკრო, მაკრო და საერთაშორისო დონეებზე;

· ფლობს ცოდნას ეროვნული შემოსავლის წარმოების, განაწილების და მოხმარების, აგრეთვე დანაზოგების, ინვესტიციების, სავალუტო კურსის, საგადასახდელო ბალანსის, აგრეთვე, მათზე მოქმედი ფაქტორების შესახებ;

· აქვს ცოდნა შრომის, საქონლის, მომსახურების და ფინანსურ ბაზრებზე შინამეურნეობის, ფირმის და სახელმწიფოს ქცევაზე მოქმედი ეკონომიკური და არაეკონომიკური ფაქტორების შესახებ და აცნობიერებს მათ მნიშვნელობას;

· აქვს ცოდნა საქონლის, წარმოების ფაქტორებისა და ფინანსური აქტივების საერთაშორისო მოძრაობის კანონზომიერებების, ეროვნული და გლობალური ეკონომიკური პრობლემების, ეროვნული და საერთაშორისო ეკონომიკური პოლიტიკის და მისი ინსტრუმენტების შესახებ;

· ფლობს ცოდნას ეკონომიკაში თანამედროვე რაოდენობრივი, სტატისტიკური და ეკონომეტრიკული მეთოდებისა და მოდელების შესახებ;

·  ზოგად კომპეტენციასთან ერთად, გააჩნია სპეციალური ცოდნა და კომპეტენციები, რომლებსაც მიიღებს შესაბამის მოდულებში სწავლისას;

· აქვს ცოდნა შემოსავლების განაწილებისა და სიღარიბის დონის კრიტერიუმების შესახებ;

· მიღებული ეკონომეტრიკული ცოდნის საფუძველზე აცნობიერებს მონაცემების დამუშავებიდან მიღებული შესაძლო გამოთვლების ორაზროვნებას;

· აქვს ცოდნა, რომელიც დოქტორანტურაში სწავლის გაგრძელების ან/და დამოუკიდებლად მუშაობის შესაძლებლობას იძლევა. 

2. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

2.1. ზოგადი კომპეტენცია: 

· თავისუფლად ორიენტირდება ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ გარემოში;

· შეუძლია პრობლემის იდენტიფიცირება, გადაჭრის გზების მოძიება, ალტერნატივების შეფასება და გადაწყვეტილების მიღება პრობლემის გადასაჭრელად (მათ შორის ახალი, ორიგინალური გზების პოვნა კომპლექსური პრობლემების გადასაწყვეტად); 

· შეუძლია ჯგუფის წევრებს შორის დაგეგმილ ვადებში შესასრულებელი სამუშაოს განაწილება;

· დამოუკიდებლად ახორციელებს კვლევას უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით.

2.2. დარგობრივი კომპეტენცია: 

· გააჩნია ბაზარზე შინამეურნეობის, ფირმის, სახელმწიფოს ქცევის, ბაზრების ფუნქციონირების, ეროვნული და გლობალური ეკონომიკური განვითარების ტენდენციების ანალიზის, მიღებული შედეგების შეჯერების და მათი გამოყენების უნარი;

· შეუძლია ეკონომიკური კანონზომიერებების ანალიზის პროცესში სტატისტიკური და ეკონომეტრიკული მეთოდების გამოყენება;

· აქვს ეკონომიკური მოვლენებისა და პროცესების დამოუკიდებლად კვლევის უნარი;

· ახდენს ეკონომიკური მონაცემების თავმოყრას, ფორმირებას, ანალიზს და ინტერპრეტრაციას;

· შეუძლია სტატისტიკურ მონაცემთა მონიტორინგი;

· სტატისტიკური მონაცემების ანალიზის საფუძველზე აკეთებს დასკვნებს;

· როგორც დამოუკიდებლად, ასევე გუნდის შემადგენლობაში ახორციელებს კვლევას, მონაცემთა მონიტორინგს, ინფორმაციის ანალიზს, ამზადებს ანგარიშს და გეგმას ეკონომიკური და ბიზნესპრობლემების გადასაწყვეტად; 

· დამოუკიდებლად იყენებს და ავითარებს მოდელებს ეკონომიკური ქცევის ანალიზის, ახსნისა და პროგნოზირების პროცესში; 

· აყალიბებს პროფესიონალურ რჩევებს ხელისუფლების, ბიზნესის და დაინტერესებული ჯგუფებისთვის, ეკონომიკისა და ბიზნესის მიმდინარე და მომავალი პრობლემების გადაწყვეტის შესახებ; 

· შეუძლია ეკონომიკური მოვლენების პროგნოზირება;

· აფასებს ცვალებად ეკონომიკურ გარემოში მოკლე– და გრძელვადიანი დაგეგმვის და ინვესტიციების ეფექტიანობას; 

· შეუძლია წარმოებისა და მოხმარების პროგნოზირება; 

· ეკონომიკურ მონაცემთა ანალიზის ბაზაზე შეუძლია რჩევების შემუშავება მონეტარული, ფისკალური და სტრუქტურული პოლიტიკის შესახებ; 

· გააჩნია ეკონომიკური პრობლემების ანალიტიკური კვლევისა და ეფექტიანი ეკონომიკური გადაწყვეტილების მიღების უნარ–ჩვევები;

· მათემატიკური, სტატისტიკური და ეკონომეტრიკული მეთოდების გამოყენებით ამოწმებს ეკონომიკურ თეორიებს;

· გაიაზრებს და იღებს ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებს;

· შეუძლია გამოიკვლიოს კომპანიების ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული პრობლემები;

· შეუძლია ეკონომიკური ცოდნის ბაზაზე პოლიტიკისა და სხვა ეგზოგენური მოვლენების ეფექტების შეფასება;

· შეუძლია შეაფასოს ეროვნული და მსოფლიო ეკონომიკის დინამიკა;

· სიღარიბის განსაზღვრის კრიტერიუმების გამოყენებით შეუძლია შეაფასოს სიღარიბის დაძლევის საერთაშორისო, სახელმწიფო და სხვა ღონისძიებები;

· შეუძლია სამეცნიერო ნაშრომებისა და ანგარიშების მომზადება.

3. დასკვნის უნარი

3.1. ზოგადი კომპეტენცია: 

· აყალიბებს დასაბუთებულ დასკვნებს სრული და არასრული ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე;

· შეუძლია საკუთარი დასკვნების შესაბამისი ცოდნითა და ლოგიკით მკაფიო დასაბუთება, როგორც სპეციალისტების, ისე არასპეციალისტებისათვის;

· უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ახორციელებს ინფორმაციის ინოვაციურ სინთეზს;

· აანალიზებს მონაცემებს და სიტუაციებს სტანდარტული და სპეციფიკური მეთოდების გამოყენებით; 

· ანალიზისა და ინოვაციური სინთეზის საფუძველზე აკეთებს დასკვნებს. 

3.2. დარგობრივი კომპეტენცია: 

· შეუძლია გლობალურ, რეგიონულ და ადგილობრივ ბაზრებზე მიმდინარე მოვლენების ანალიზი და მათი შესაძლო გავლენის განსაზღვრა შინამეურნეობის, ფირმის და სახელმწიფოს საქმიანობაზე;

· პოლიტიკური გადაწყვეტილებების შესაძლო შედეგების შეფასების საფუძველზე შეუძლია რჩევების მიცემა ეკონომიკური პოლიტიკისა და მოქმედების მიზანშეწონილი კურსის შესახებ; 

· შეუძლია ლოკალურ, რეგიონულ, ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე ბაზრის მდგომარეობის ანალიზი, გაყიდვების, ფასების, ბაზრის პოტენციალის და სამომავლო ტენდენციების შეფასებისა და ბიზნესსტრატეგიების განვითარებისთვის;

· შეუძლია ეკონომიკაში სამეცნიერო ნაშრომების, კვლევების და ანგარიშების მომზადება.

4.კომუნიკაციის უნარი

4.1. ზოგადი კომპეტენცია: 

· ახდენს საკუთარი არგუმენტირებული მოსაზრებების წარდგენას ფართო საზოგადოების წინაშე (აკადემიური პატიოსნების სტანდარტების გათვალისწინებით);

· შეუძლია კვლევის პროცესში საინფორმაციო–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება.

4.2. დარგობრივი კომპეტენცია: 

· შეუძლია ეკონომიკაში სამეცნიერო ნაშრომების, კვლევების და ანგარიშების პრეზენტაცია;

· ახდენს ეკონომიკური კვლევის შედეგების (დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების) წარდგენას აკადემიური და პროფესიული წრეების წინაშე (აკადემიური ეთიკის პრინციპების დაცვით), მ.შ. საინფორმაციო–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა გამოყენებით.

5. სწავლის უნარი

5.1. ზოგადი კომპეტენცია: 

· აქვს დამოუკიდებლად სწავლის უნარი;

· აცნობიერებს სწავლის პროცესის თავისებურებებს;

· გეგმავს სწავლის პროცესს.

5.2. დარგობრივი კომპეტენცია: 

· კრიტიკულად ითვისებს ეკონომიკურ თეორიებს, კონცეფციებს და მოდელებს;

· ახდენს ალტერნატიული მიდგომების რანგირებას და იყენებს მოდელირების მეთოდს კვლევის დასაბუთების მიზნით;

· ეკონომიკური პრობლემების ანალიზისა და მოდელირებისას იყენებს ალტერნატიულ მიდგომებს, შეზღუდვებს და შესაძლებლობებს;

· მიღებული ცოდნის ბაზაზე შეუძლია დაგეგმოს სადოქტორო პროგრამაზე სწავლის და კვლევის გაგრძელება.

6. ღირებულებები

6.1. ზოგადი კომპეტენცია: 

· აფასებს ღირებულებებისადმი პირად და სხვების დამოკიდებულებას;

· შეაქვს წვლილი ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში.

6.2. დარგობრივი კომპეტენცია: 

· ეკონომიკური ცოდნის ბაზაზე ჩამოყალიბებული ხედვით შეაქვს წვლილი ღია სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირებაში;

· ეკონომიკური საკითხების განხილვისას აქვს ინტერპერსონალური ურთიერთობების, ჯგუფური მუშაობის, სოციალური და ეთიკური პასუხისმგებლობის უნარი;

· მიღებული ცოდნის ბაზაზე, როგორც მოქალაქე, მონაწილეობს სოციალურ–ეკონომიკური და პოლიტიკური გადაწყვეტილებების  ფორმირებაში;

· აქვს გარემოს დაცვის პრინციპების ცოდნა და შეუძლია შეაფასოს ეკოლოგიური ფაქტორების ზეგავლენა სოციალურ–ეკონომიკურ განვითარებაზე;

· აქვს შესასრულებელი სამუშაოსადმი პასუხისმგებლობის გრძნობა;

· იცის, რას მიანიჭოს უპირატესობა, როგორც პროფესიონალმა, სამუშაოს მოძიებისას;

· დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს რესურსების ეკონომიურ გამოყენებას;

· შეძენილი ცოდნის საფუძველზე შეუძლია ეკონომიკური სუბიექტების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების ეფექტიანობისა და სამართლიანობის შეფასება;

· შეუძლია განსაზღვროს ეკონომიკური განვითარების მაღალი ხარისხის როლი დასახულ მიზანთა სისტემაში;

· შეუძლია შეაფასოს სტაბილური და ზრდადი ეკონომიკის მნიშვნელობა საზოგადოების მდგრადი განვითარებისთვის;

· აქვს ჩამოყალიბებული თვალსაზრისი ქვეყნის ეკონომიკასა და მისი სუბიექტების ცხოვრებაზე საერთაშორისო ვითარების გავლენის შესახებ;

· აქვს შეხედულებები საერთაშორისო ორგანიზაციების მნიშვნელობაზე;

· აქვს ჩამოყალიბებული ხედვა სახელმწიფოსა და ბიზნესის ურთიერთმიმართების შესახებ;

· შეუძლია ეთიკური ნორმების დაკავშირება როგორც ცალკეული ფირმებისა და შინამეურნეობების, ისე ერთიანი ეროვნული ეკონომიკური სისტემის ფუნქციონირება–განვითარებასთან;

· მიღებული ცოდნის საფუძველზე შეუძლია განსაზღვროს განსხვავებული კულტურული ღირებულებების ზემოქმედება ეკონომიკურ განვითარებაზე;

· აქვს გარკვეული ხედვა შემოსავლების განაწილების უთანაბრობის სოციალური და პოლიტიკური შედეგების შესახებ;

· აქვს შეხედულებები პროფკავშირების და სხვა საზოგადოებრივი, პოლიტიკური, რელიგიური ორგანიზაციების როლზე;

· შეუძლია თვითშეფასება.

10. სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები –

ლექცია, სემინარი, პრაქტიკული მეცადინეობები: ვერბალური, ზეპირსიტყვიერი, წიგნზე მუშაობის, დემონსტრირების, ინდუქციის, დედუქციის, ანალიზის და სინთეზის; დისკუსიის, ახსნა–განმარტების მეთოდები; ტესტირება; პრეზენტაციები თანამედროვე ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით.



11. სტუდენტის ცოდნის  შეფასების სისტემა –  სწავლის შედეგების შეფასება ხორციელდება უნივერსიტეტში დადგენილი სტუდენტის მიღწევების შეფასების წესით:

		ქულათა მაქსიმალური რაოდენობიდან

		შეფასება

		შეფასების კვალიფიკაცია



		91%–ზე მეტი

		(A) ,,ფრიადი“

		დადებითი



		81-90%

		(B) ,,ძალიან კარგი“

		დადებითი



		71-80%

		(C) ,,კარგი “

		დადებითი



		61-70%

		(D) ,,დამაკმაყოფილებელი“

		დადებითი



		51-60%

		(E) ,,საკმარისი“

		დადებითი



		41–50%

		(FX) ,,ვერ ჩააბარა“

		უარყოფითი



		40% და ნაკლები

		(F) ,,ჩაიჭრა“

		უარყოფითი







FX შეფასების დროს სტუდენტს ეძლევა გამოცდის ერთხელ გადაბარების უფლება, ხოლო F  შეფასების შემთხვევაში სტუდენტმა  შესაბამის საგანში კრედიტის მისაღებად კურსი თავიდან უნდა გაიაროს.

საკონტაქტო პირი -   პროფესორი ელგუჯა მექვაბიშვილი

tel: 2 30 45 57

e-mail: emekvabe@yahoo.ge; elguja.mekvabishvili@tsu.ge






ბიზნესის ადმინისტრირება



1. ზოგად ინფორმაცია  საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ 



საგანმანათლებლო დაწესებულების  სახელწოდება:  სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საგანმანათლებლო დაწესებულების სახე: უნივერსიტეტი



საკონტაქტო ინფორმაცია:

		თვითმმართველი ერთეული (ქალაქი)

		თბილისი



		მისამართი

		ჭავჭავაძის გამზ N1



		საფოსტო ინდექსი

		0175



		დაწესებულების ვებ-გვერდი

		www.tsu.edu.ge



		დაწესებულების ელ-ფოსტა

		chancellery@tsu.ge 



		ტელეფონი/ფაქსი

		222 51 07



		დაწესებულების ხელმძღვანელი

		ვლადიმერ პაპავა 



		ტელეფონი/ფაქსი

		222 02 41 



		ელ-ფოსტა

		rector@tsu.ge 



		ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

		თამარ ვეფხვაძე



		ტელეფონი/ფაქსი

		229 08 15



		ელ-ფოსტა

		tamar.vepkhvadze@tsu.ge







2. საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:   ბიზნესის ადმინისტრირება (Business   Administration)



3.  მისანიჭებელ კვალიფიკაცია:  ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი ( Master of Business Administration)



4. სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა



5. პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 ECTS კრედიტი



6. სწავლების ენა: ქართული



7.     საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია ბიზნესის  ადმინისტრირების მრავალმხრივი თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების, სამეცნიერო კვლევისა და შემოქმედებითი მუშაობის უნარის მქონე კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება, რომელთაც ექნებათ: 

· ბიზნეს-ორგანიზაციების სტრატეგიების დაგეგმვის, ეფექტიანი მართვის, ორგანიზაციული დაპროექტების და სტრუქტურის განვითარების საკვანძო საკითხების ცოდნა და უნარ-ჩვევები; 

· საბანკო საქმის, ფულად-საკრედიტო სისტემის, საჯარო და კორპორაციის ფინანსების თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები; 

· ფინანსური აღრიცხვა-ანალიზისა და აუდიტის ღრმა თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები; 

· საერთაშორისო ვაჭრობის, საერთაშორისო ბიზნესის მართვისა და რეგულირების, საერთაშორისო მენეჯმენტის, საერთაშორისო კონკურენციის მართვის თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები; 

· ნებისმიერი სახის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის საწარმოში მარკეტინგული სამსახურის ორგანიზებისა და წარმართვის უნარი; 

· ბიზნესის მართვის სხვადასხვა დონეზე არსებული საინფორმაციო სისტემებისა და ტექნოლოგიების ტოპ-მენეჯერის ფუქციებისა და გადასაწყვეტი ამოცანების შესახებ ცოდნა და უნარ-ჩვევები; 

· ბიზნესის სფეროში სამეცნიერო კვლევების დაგეგმვისა და დამოუკიდებლად წარმართვის უნარი. 

8. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამაზე  ჩარიცხვის მსურველს უნდა ჰქონდეს ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი ნებისმიერი სპეციალობით, მსურველმა უნდა ჩააბაროს საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღები გამოცდა საგანში ,,ეკონომიკის პრინციპები“. 



9. სწავლის შედეგი: 

1. ცოდნა და გაცნობიერება

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულებს ექნებათ მრავალმხრივი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით.  კერძოდ, კურსდამთავრებულს ეცოდინება:

0. მენეჯმენტის თანამედროვე კონცეფციები; ორგანიზაციის მართვის მეთოდები და პრინციპები; ორგანიზაციის მართვის თანამედროვე მიდგომები; სიტუაციის შესაბამისი მმართველობითი გადაწყვეტილების მიღების ტაქტიკა; მენეჯმენტის ცალკეული ფუნქციების რეალიზაციის ინსტრუმენტები; 

0. ფირმის მართვის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა, რაც წინ უძღვის მარკეტინგული სტრატეგიების ჩამოყალიბებას; ძირითადი ტენდენციებისა და ძალების აღწერა, რომლებიც ურთიერთობათა ახალ ეპოქაში მარკეტინგულ პეიზაჟს ცვლიან; კულტურული, სოციალური, პოლიტიკური, სამართლებრივი, ბუნებრივი და ტექნოლოგიური  ფაქტორების გამოკვეთა და ორგანიზაციის საქმიანობაზე მათი ზეგავლენის გაცნობიერება; მყიდველზე ორიენტირებული მარკეტინგული სტრატეგიის ჩამოყალიბება მყიდველთა კაპიტალის შექმნისა და მისი შემდგომი ზრდის გათვალისწინებით;

0.  ფინანსური მენეჯმენტის თანამედროვე თეორია ფინანსური ინსტრუმენტების განსაზღვრისას და ასევე ფინანსურ რესურსების მოზიდვის მეთოდების შერჩევის დროს; კორპორაციის ფინანსური ანგარიშგების შედგენა და ანალიზის განხორციელების მეთოდები, ასევე ფინანსური განვითარების პროგნოზი; ფინანსური გადაწყვეტილებების რისკების, შემოსავლიანობის და ეფექტურობის შეფასება, მათ შორის გრძელვადიანი დაფინანსების სტრატეგიის განსაზღვრა; მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ხასიათის ფინანსური გადაწყვეტილებების მომზადება; კაპიტალის მართვის და სადივიდენდო პოლიტიკის გამომუშავება;

0. ინფორმაციული რესურსების მართვაში  ორგანიზაციის პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები; მმართველობითი საქმიანობის ინფორმაციული უზრუნველყოფის სხვადასხვა ვარიანტების ეფექტიანობის შეფასება; ინფორმაციული უზრუნველყოფის სფეროში ორგანიზაციაში კვალიფიციურ კადრებზე მოთხოვნის, შერჩევისა და სწავლების პოლიტიკის განსაზღვრა;    ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბაზარზე ორგანიზაციისათვის საჭირო პროგრამული და ტექნიკური  საშუალებების შერჩევა;  ინფორმაციული რესურსების კომპლექსური დაცვის საკითხები;

0. მმართველობითი აღრიცხვის  მეთოდიკისა და მეთოდოლოგიის საკითხები; დანახარჯების აღრიცხვის ხერხების თავისებურებები; მმართველობითი აღრიცხვის კონკრეტული პრობლემების გადაჭრის გზები; მართვის ალტერნატიული ვარიანტები,  ოპტიმალური ვარიანტის შერჩევა;

0. კავშირი გლობალიზაციასა და საერთაშორისო ბიზნეს შორის; მათი დადებითი და უარყოფითი ტენდენციები მსოფლიოში; ერებს შორის ეკონომიკური, სამართლებრივი, კულტურული, სოციალური დიფერენციაციის ზეგავლენა  გლობალურ ბიზნესზე; რელიგიისა და კულტურის ზეგავლენა გლობალურ ბიზნესზე;  გლობალური ბიზნესის ეთიკისა და სოციალური პასუხისმგებლობის საკითხები; გლობალური ვაჭრობის ეკონომიკური პოლიტიკა; რეგიონული ინტეგრაციის ზეგავლენა გლობალურ ბიზნესზე;  უცხოურ ბაზარზე შესვლის სტრატეგიები; ადამიანურ რესურსების მენეჯმენტი გლობალურ ბიზნესში; გლობალური ბიზნესის სისტემის ჩამოყალიბების კანონზომიერებანი; საქმიან ურთიერთობათა სამართლებრივი ფორმები გლობალურ ბიზნესში; მარკეტინგისა და მენეჯმენტის როლი გლობალურ ბიზნესში; საქონლისა და მომსახურების წარმოების პროცესები; საფინანსო ინსტიტუტების როლი გლობალურ ბიზნესში; გლობალური ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის   ფილოსოფიური საფუძვლები; გლობალური ბიზნესის დაწყების ორგანიზაცია;  საგარეო ბაზრებზე შესვლის სტრატეგიები; გლობალური წარმოების პროცესი, წარმოების საწარმო და ოპერატიული მართვა; გლობალური ბიზნესის მატერიალური, ფინანსური და ადამიანური რესურსების მართვის  პროცესი; სახელმწიფოს როლი გლობალური ბიზნესის  რეგულირებაში.



2. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ:

2.1. ამოცანების სწორად დასმა და მმართველობითი ინსტრუმენეტების გამოყენებით ოპტიმალური  გადაწყვეტილების მიღება; ორგანიზაციული სისტემის რაციონალური დაპროექტების მეთოდების შერჩევა;  ორგანიზაციული ცვლილებებისა და განვითარების მართვა; მაღალეთიკური ხელმძღვანელობის სტილის შერჩევა და მენეჯერული უნარების გამოვლენა კორპორატიული კულტურის ფარგლებში; წამყვანი მენეჯერების საერთაშორისო  გამოცდილებისა და გლობალური  მენეჯმენტის თანამედროვე მიღწევების გამოყენება;

2.2. კომპანიის მართვისათვის  მარკეტინგული კონცეფციების, მეთოდებისა და ინსტრუმენტების გამოყენება; მიზნობრივი ბაზრების შერჩევა და თითოეული ბაზრისათვის   შესაბამისი მარკეტინგის  კომპლექსის დაკავშირება; მარკეტინგული საქმიანობის (სტრატეგიის) ეფექტიანობის შეფასება  თითოეული პროდუქტისა და ბაზრის დონეზე;

2.3. უახლესი მიდგომებისა და მეთოდების გამოყენებით ძირითად, საფინანსო და საინვესტიციო გადაწყვეტილებების მისაღებად კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება;

2.4. საინფორმაციო სისტემის მენეჯმენტის ამოცანების კლასიფიცირება და  სამართავი ობიექტისთვის ინფორმატიზაციის სფეროში კადრების  შერჩევა; საწარმოსთვის საჭირო ინფორმაციული რესურსების  ოპერატიული და სტრატგიული მართვის გეგმების მომზადება; ინფორმაციული რესურსების უსაფრთხოების ღონისძიებების  შერჩვა; საინფორმაციო  სისტემების  შექმნის,  დანერგვისა და      ექსპლოატაციის  ხარჯების კლასიფიცირება; ინფორმატიზაციის სფეროში ინოვაციური პროექტების განხორციელება და დემონსტრირება;

2.5. დანახარჯების აღრიცხვისა და კონტროლის კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი გზების ძიება;  წარმოების  სხვადასხვა    ტიპის      პირობებში პროდუქციის თვითღირებულების კალკულაციის (ანგარიშის) შედგენა; გაუთვალისწინებელ პირობებში დანახარჯების ეფექტიანი მართვის გზების ძიება; დანახარჯების მართვის კონკრეტულ საკითხებზე საკუთარი თვალსაზრისის ჩამოყალიბებისა და ინტერპრეტაციების უნარი;

2.6. გლობალური ბიზნესის სფეროში მონაწილე სუბიექტების ტექნიკური, ორგანიზაციული და ეკონომიკური ხასიათის პრობლემების კვალიფიციური ანალიზისა და გადაწყვეტილების მიღების უნარი; გლობალური ბიზნესის მსოფლიო კანონზომიერებათა ათვისების, მათი გენერაციისა და საქართველოს რეალობაში გამოყენების უნარი; გლობალიზაციის პროცესის ეკონომიკური ანალიზისა უნარი და გადაწყვეტილების მიღების უნარი; გლობალური ბიზნესის წარმოებაში კულტურული თავისებურებების როლის შეფასების უნარი;   რეგიონული ინტეგრაციული პრობლემების კრიტიკული ანალიზისა და შეფასების უნარი; გლობალური ადამიანური რესურსების საკითხების  ანალიზის და მართვისას შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების უნარი;  საგარეო გაცვლითი ბაზრისა და საერთაშორისო მონეტარული სისტემის გაანალიზების  უნარი; გლობალური წარმოების და ლოჯისტიკის დახასიათების და მართვისას გადაწყვეტილების მიღების უნარი; გლობალური ბიზნესის სტრატეგიების დადგენის უნარი.



3.  დასკვნის  უნარი

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ:

0. აბსტრაქტული აზროვნება, სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოპოვება, დალაგება, კრიტიკული ანალიზი და სინთეზი;  

0. ჩატარებული კვლევის შედეგად მიღებული მონაცემების სწორი დიაგნოსტირება; 

0. ბიზნესის სფეროში არსებული ძირითადი პრობლემების იდენტიფიკაცია, გამოცალკევება და ერთმანეთთან შედარება.

0. შედეგების ფორმულირება  და დასკვნების გამოტანა; 

0. არგუმენტირებული და სტრატეგიული გადაწყვეტილების მიღება და დაცვა;  

0. განსახორციელებელი ღონისძიებების ორგანიზება; 

0. სტრატეგიული გადაწყვეტილების კრიტიკული შეფასება; პრობლემების გადაჭრა  და ალტერნატივების შეთავაზება.



4. კომუნიკაციის უნარი

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს შეეძლებათ: 

4.1. იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება;

4.2.  საკითხის  ჩამოყალიბება და მისი წარდგენა როგორც წერილობით, ასევე ზეპირად; 

4.3. რეფერატული სახის ნაშრომის მომზადება და მისი პრეზენტაცია; 

4.4. თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების თავისუფლად  გამოყენება;    

4.5. საკუთარი მოსაზრებების გამოხატვა და დაცვა; ჯგუფში მუშაობა  და ჯგუფური გადაწყვეტილებების შემუშავებაში მონაწილეობა.



5. სწავლის უნარი

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულები შეეძლება:

0. სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა; 

0. სწავლის პროცესის გაცნობიერება და სტრატეგიულად დაგეგმვა; 

0. ცოდნის რეგულარულად  განახლება  დარგობრივი ლიტერატურის კითხვით;

0. სწავლის პროცესის თავისებურებათა ათვისება, მათი გაცნობიერება, დამოუკიდებელი დაგეგმვა.



6. ღირებულებები

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულებს შეეძლება:

0. ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და მათ დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა აკადემიური პატიოსნებისა  და პროფესიული ეთიკის სტანდარტების გათვალისწინებით;

0. ეთიკური, სოციალური და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გაცნობიერება;  

0. ღირებულებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება. 



10. სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამით სტუდენტების სწავლებისას, ტრადიციულ ლექციებთან ერთად, გამოიყენება პრაქტიკული და სემინარული მეცადინეობები, პრეზენტაციები და სწავლების  სხვა აქტიური მეთოდები. სალექციო მეცადინეობის დანიშნულებაა ძირითადი თემების განხილვა თეორიულ ჭრილში და სტუდენტების უზრუნველყოფა სასწავლო კურსის მეთოდოლოგიური საფუძვლების შესახებ ინფორმაციით, აგრეთვე დასაუფლებელი დისციპლინის ცნებობრივი აპარატით.  სალექციო კურსი წარმოადგენს ბაზას თეორიული ცოდნის შესაძენად და  უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებისათვის, რომელიც შემდგომში ღრმავდება   სემინარულ და პრაქტიკულ მეცადინეობებზე. პრაქტიკული და სემინარული მეცადინეობების დანიშნულებაა სტუდენტის მიერ შეძენილი თეორიული ცოდნის  განმტკიცება, შესასწავლი საკითხის არსისა და მნიშვნელობის სათანადო გააზრება, პრაქტიკაში მისი გამოყენების შესაძლებლობების გამოკვეთა, პრაქტიკული საქმიანობის, კვლევისა და  დამოუკიდებელი მუშაობის უნარ–ჩვევების გამომუშავება.

        მეცადინეობები ჩატარდება სწავლების აქტიური მეთოდების გამოყენებით, როგორიცაა ტესტირება, პრაქტიკული სავარჯიშოებისა  და სიტუაციური ამოცანების (ქეისების) განხილვა, დისკუსია–სემინარებისა და საქმიანი თამაშების ჩატარება, საპრეზენტაციო პროექტების მომზადება, აგრეთვე საკონსულტაციო და დამოუკიდებელი მუშაობა.   სწავლება წარიმართება როგორც ინდივიდუალური, ისე ჯგუფური სწავლების მეთოდებით. პროგრამით  გათვალისწინებული შედეგების მიღწევისათვის გამოყენებული იქნება სწავლებისა და სწავლის  სხვადასხვა მეთოდი, როგორიცაა  ვერბალური,  წიგნზე მუშაობის,  დისკუსიის, დებატების, დემონსტრირების, ინდუქციის, დედუქციის და სხვ. თეორიისა და პრაქტიკის ინტეგრაცია განხორციელდება შესაბამის ორგანიზაციაში პრაქტიკის გავლით. 



11. სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:  შეფასება ხორციელდება უნივერსიტეტში დადგენილი სტუდენტის მიღწევების შეფასების წესით:

		ქულათა მაქსიმალური რაოდენობიდან

		შეფასება

		შეფასების კვალიფიკაცია



		91%–ზე მეტი

		(A) ,,ფრიადი“

		დადებითი



		81-90%

		(B) ,,ძალიან კარგი“

		დადებითი



		71-80%

		(C) ,,კარგი “

		დადებითი



		61-70%

		(D) ,,დამაკმაყოფილებელი“

		დადებითი



		51-60%

		(E) ,,საკმარისი“

		დადებითი



		41–50%

		(FX) ,,ვერ ჩააბარა“

		უარყოფითი



		40% და ნაკლები

		(F) ,,ჩაიჭრა“

		უარყოფითი







FX შეფასების დროს სტუდენტს ეძლევა გამოცდის ერთხელ გადაბარების უფლება, ხოლო F  შეფასების შემთხვევაში სტუდენტმა  შესაბამის საგანში კრედიტის მისაღებად კურსი თავიდან უნდა გაიაროს.

12. საკონტაქტო პირი

პროგრამის  კოორდინატორი   სრული პროფესორი ირაკლი კოვზანაძე

ტელეფონი: 2 30-40-66 

ელექტრონული ფოსტა: irakli.kovzanadze@tsu.ge           kovzanadzei@caucasus.net






საერთაშორისო საწარმოთა მართვა



ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და  ფრიდრიჰ შილერის სახელობის იენის (გერმანია) უნივერსიტეტის ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამა ორმაგი ხარისხით



1. ზოგადი  ინფორმაცია საგანმანათლებო დაწესებულების შესახებ: 



სახელწოდება: სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სახე : უნივერსიტეტი



საკონტაქტო ინფორმაცია

		 თვითმმართველი ერთეული (ქალაქი)

		თბილისი



		მისამართი

		ჭავჭავაძის გამზ N1



		საფოსტო ინდექსი

		0175



		დაწესებულების ვებ-გვერდი

		www.tsu.edu.ge



		დაწესებულების ელ-ფოსტა

		chancellery@tsu.ge 



		ტელეფონი/ფაქსი

		222 51 07



		დაწესებულების ხელმძღვანელი

		ვლადიმერ პაპავა 



		ტელეფონი/ფაქსი

		222 02 41 



		ელ-ფოსტა

		rector@tsu.ge 



		ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

		თამარ ვეფხვაძე



		ტელეფონი/ფაქსი

		229 08 15



		ელ-ფოსტა

		tamar.vepkhvadze@tsu.ge







2. საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: საერთაშორისო საწარმოთა მართვა (Managing International Enterprises)



3.მისანიჭებელი კვალიფილაცია: კურსდამთავრებულს ენიჭება მაგისტრის ორმაგი ხარისხი: იენის უნივერსიტეტის მხრიდან – მეცნიერებათა მაგისტრის (“Master of Science“), ხოლო ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მხრიდან – ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხი (Master of Business Administration ).



4.სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა



5.პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 ECTS კრედიტი



6.სწავლების ენა: ქართული  (პროგრამის ზოგიერთი კომპონენტისთვის  – ინგლისური)



7. საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი

ერთობლივი  სამაგისტრო პროგრამის მიზანია ბიზნესის ადმინისტრირების თეორიული ცოდნის, სამეცნიერო კვლევისა და შემოქმედებითი მუშაობის უნარების მქონე ევროპული და მსოფლიო დონის კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება. 



8. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

· ბაკალავრის ხარისხი ფლობა;

· საერთო სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარება;

· სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღები საუნივერსიტეტო გამოცდის ჩაბარება სპეციალობაში. სპეციალობაში მისაღები გამოცდაა ეკონომიკის პრინციპები და ესსე. 

·  ინგლისური ენის ცოდნა.



9. სწავლის შედეგი

1.დარგობრივი კომპეტენციები: 

1.1.ცოდნა და გაცნობიერება - სწავლის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებს ექნებათ ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროს, კერძოდ, საერთაშორისო კომპანიების მართვის მეთოდების ღრმა და სისტემური ცოდნა,  გაცნობიერებული ექნებათ პრობლემების გადაჭრის გზები



1.2.ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება 

კურსდამთავრებულები შეძლებენ მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას, რაც გულისხმობს:

· ორგანიზაციების ფინანსური და ეკონომიკური მდგომარეობის ანალიზს;

· განსახორციელებელ ღონისძიებათა დაგეგმვასა და კონტროლს;

· მოკლევადიანი და გრძელვადიანი საფინანსო გადაწყვეტილების მიღებას;

· ბაზრის მარკეტინგულ კვლევას და საბაზრო რისკების შეფასებას;

· კომპანიებში თანამდროვე კომპუტერული პროგრამების, როგორიცაა ERP-სისტემების ეფექტურად გამოყენებასდა მათ მორგებას კომპანიისთვის სპეციფიკური რესურსების დაგეგმვისა და კონტროლის თავისებურებეზე;

· კომპანიის გრძელვადიანი სტრატეგიის შემუშავება, ამ სტრატეგიის მაკროეკონომიკურ პარამეტრებზე დაყრდნობით და გლობალური ეკონომიკის დინამიკის გათვალისწინებით;

· ინტერდისციპლინარული პროექტების მართვა; პროექტის მიზნების ჩამოყალიბება და მათი გარდასახვა სამუშაო პაკეტებში;

· პროექტ-ჯგუფის მართვა: მოდერირება, მოტივაცია და კონტროლი.



1.3.დასკვნის უნარი 

კურსდამთავრებულები გამოიმუშავებენ მიღებული ინფორმაციის (მათშორის უახლესი კვლევების) დამუშავების და კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე ორგანიზაციის პოტენციალის შეფასებისა და ბიზნესის ეფექტიანი სტრატეგიების შემუშავების, დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბების და შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღების, ბიზნესის მართვის სფეროში მეცნიერული კვლევის ჩატარების უნარს.



1.4.კომუნიკაციის უნარი

კურსდამთავრებულები გამოიმუშავებენ საერთაშორისო ბიზნეს–პარტნიორებთან კომუნიკაციის ჩვევებს; კრიტიკულ სიტუაციებში კურსდამთავრებულები შეძლებენ გუნდში საერთო გადაწყვეტილების მიღებისას პროცესის მოდერირებას.  

1.5.სწავლის უნარი - საერთაშორისო სამეწარმეო ურთიერთობების შესწავლით, სხვადასხვა ინფორმაციული წყაროების მოძიებითა და გამოყენებით კურსდამთავრებულები შეძლებენგააღრმავონ და გააფართოვონ საკუთარი ინტერესის სფეროები. 



1.6.ღირებულებები – კურსდამთავრებულები აცნობიერებენ ბიზნეს–ერთეულების მორალურ და სოციალურ პასუხისმგებლობას;  საერთაშორისო ბაზრებზე ეთიკური ქცევის ზოგად ნორმებს. 



2.ზოგადი (ტრანსფერული) კომპეტენციები: 

2.1.ცოდნა და გაცნობიერება – კურსდამთავრებულებები აცნობიერებენ ბიზნესის ადმინისტრირების პრინციპების და თეორიების მნიშვნელობას საერთაშორისო მენეჯმენტის სფეროში მომუშავე მმართველ სპეციალისტთა ჩამოყალიბების პროცესში.



2.2.ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება – კურსდამთავრებულები შეძლებენ მმართველობითი ხასიათის ოპერაციების განხორციელებას წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად.



2.3.დასკვნის უნარი – პირველად და მეორად ინფორმაციულ წყაროებზე დაყრდნობით კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ  მონაცემთა ლოგიკური განზოგადება, შესაბამისი დასკვნების გამოტანა და მათი პრეზენტირება.



2.4.კომუნიკაციის უნარი - კურსდამთავრებულებს გამოუმუშავდებათ საერთაშორისო საწარმოს მრავალეროვნულ გარემოში კომუნიკაციის უნარი.



2.5.სწავლის უნარი - კურსდამთავრებულებს შეეძლებათსაკუთარი სწავლის პროცესის მართვა რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით;საკუთარი ცოდნის შეფასება და შემდგომი სწავლის საჭიროებების განსაზღვრა.



2.6.ღირებულებები – კურსდამთავრებულები აცნობიერებენ საერთაშორისო ბიზნეს–ეთიკის ღირებულებების ფასეულობას და მათი დამკვიდრების მნიშვნელობას საზოგადოებრივ ურთიერთობებში.



10. სწავლის შედეგების  მიღწევის მეთოდები

სწავლების პროცესში სტუდენტებს ჩაუტარდებათ ლექცია–სემინარები, პრაქტიკული და ჯგუფური მუშაობა. გამოყენებული იქნება სწავლების შემდეგი მეთოდები:

1. ლექცია, სემინარი, პრაქტიკული მეცადინეობა;

2. ვერბალური, ანუ  ზეპირსიტყვიერი მეთოდი;

3. წიგნზე მუშაობის მეთოდი;

4. დისკუსია/დებატები;

5. პრეზენტაციები;

6. დისტანციური სწავლების მეთოდი;

7. ჯგუფური (collaborative)მუშაობა;

8. თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება;

9. შემთხვევის ანალიზი (Case study);

10. გონებრივი იერიში (Brain storming)



11. სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა

 სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით უგროვდება არანაკლები 51 ქულისა.  ცალკეული სასწავლო კურსის შეფასების კრიტერიუმები მითითებულია სასწავლო კურსების სილაბუსებში.

სწავლის შედეგების შეფასება ხორციელდება უნივერსიტეტში დადგენილი სტუდენტის მიღწევების შეფასების წესით:

		ქულათა მაქსიმალური რაოდენობიდან

		შეფასება

		შეფასების კვალიფიკაცია



		91%–ზე მეტი

		(A) ,,ფრიადი“

		დადებითი



		81-90%

		(B) ,,ძალიან კარგი“

		დადებითი



		71-80%

		(C) ,,კარგი “

		დადებითი



		61-70%

		(D) ,,დამაკმაყოფილებელი“

		დადებითი



		51-60%

		(E) ,,საკმარისი“

		დადებითი



		41–50%

		(FX) ,,ვერ ჩააბარა“

		უარყოფითი



		40% და ნაკლები

		(F) ,,ჩაიჭრა“

		უარყოფითი





FX შეფასების დროს სტუდენტს ეძლევა გამოცდის ერთხელ გადაბარების უფლება, ხოლო F შეფასების შემთხვევაში სტუდენტმა  შესაბამის საგანში კრედიტის მისაღებად კურსი თავიდან უნდა გაიაროს.

მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდების წერითი ნამუშევრები ფასდება 100 ქულიანი სისტემით.

12. საკონტაქტო პირი

პროგრამის  მენეჯერი - სოფიკო ჯვარშეიშვილი  (sofiko.dzhvarsheishvili@tsu.ge) 

პროგრამის კოორდინატორი - ლაშა ტაბატაძე (lasha.tabatadze@tsu.ge)

ტელ.: (+995 32) 2 30-41-49; ფაქსი: (+995 32) 2 30-00-32










სადოქტორო პროგრამები

ეკონომიკა



1. ზოგადი ინფორმაცია  საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ 



სახელწოდება  –  ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სახე – უნივერსიტეტი



საკონტაქტო ინფორმაცია

		 თვითმმართველი ერთეული (ქალაქი)

		თბილისი



		მისამართი

		ჭავჭავაძის გამზ N1



		საფოსტო ინდექსი

		0175



		დაწესებულების ვებ-გვერდი

		www.tsu.edu.ge



		დაწესებულების ელ-ფოსტა

		chancellery@tsu.ge 



		ტელეფონი/ფაქსი

		222 51 07



		დაწესებულების ხელმძღვანელი

		ვლადიმერ პაპავა 



		ტელეფონი/ფაქსი

		222 02 41 



		ელ-ფოსტა

		rector@tsu.ge 



		ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

		თამარ ვეფხვაძე



		ტელეფონი/ფაქსი

		229 08 15



		ელ-ფოსტა

		tamar.vepkhvadze@tsu.ge







2.  საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება – ეკონომიკა



3.   მისანიჭებელი კვალიფიკაცია  – ეკონომიკის დოქტორი



4.   სწავლების საფეხური  – დოქტორანტურა



5.  პროგრამის მოცულობა კრედიტებით  – 180 ECTS კრედიტი



6.  სწავლების ენა  –  ქართული



7. საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნები – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მისიიდან გამომდინარე, ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამა ემსახურება ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო  ეკონომიკური ღირებულებების დამკვიდრებას; საზოგადოების ინტელექტუალური, ზნეობრივი, კულტურული და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას; ინოვაციური კვლევებითა და სწავლებით საუნივერსიტეტო ტრადიციების განვითარებას; აკადემიური თავისუფლების დაცვას; სტუდენტისა და პროფესორის პიროვნულ და პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვას; ცოდნის გენერირებასა და გადაცემას; სამეცნიერო კვლევების განვითარებას; სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლებისა და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას; საერთაშორისო აკადემიური და სამეცნიერო თანამშრომლობის განვითარებას; თავისუფალი სამყაროს საუნივერსიტეტო საზოგადოების ღირსეული წევრობის მიღწევას.   

ეკონომიკის მიმართულებაში სინთეზირდება ეკონომიკური და პოლიტიკური ცოდნა, რომელიც აუცილებელია სახელმწიფოს, მისი ეკონომიკისა და ბიზნეს-სტრუქტურების განვითარების ეფექტიანი სტრატეგიების შესამუშავებლად. აქედან გამომდინარე, ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის მიზანს წარმოადგენს  ეკონომიკური, პოლიტიკური და ფინანსური პროცესების სტრატეგიული გაძღოლის ცოდნითა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების მქონე მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადების უზრუნველყოფა, რომლებმაც უნდა შეძლონ არა მარტო საზოგადოებაში მიმდინარე ეკონომიკური პროცესების სისტემური ანალიზი, არამედ მოახდინონ სახელმწიფოს სტრატეგიული ინტერესების პრაქტიკაში რეალიზება.



8.  პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა – სადოქტორო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველი უნდა აკმაყოფილებდეს საერთოსაუნივერსიტეტო წინაპირობებს, აგრეთვე, დოქტორანტობის კანდიდატისთვის წაყენებულ პირობებს, რომელიც რეგულირდება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტით“.



9. სწავლის შედეგი  –  ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის სწავლის შედეგებში მოცემულია ინფორმაცია დარგობრივი და ზოგადი კომპეტენციების შესახებ, რომლებიც აღწერილია უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოს გათვალისწინებით.

ცოდნა და გაცნობიერება:

1. ფლობს სისტემურ და სიღრმისეულ თეორიულ ცოდნას მიკრო – და მაკროეკონომიკის, საერთაშორისო ეკონომიკის, ეროვნული და საერთაშორისო ეკონომიკური პოლიტიკის, ეკონომიკური პროცესების კვლევის რაოდენობრივი და სტატისტიკური მეთოდების შესახებ;  

1. სისტემური და სიღრმისეული ცოდნის საფუძველზე აცნობიერებს კრიტიკულ პრობლემებს, ზოგადად ეკონომიკის და სოციალური მეცნიერებების მომიჯნავე სფეროებში და, კონკრეტულად, მის მიერ არჩეული კვლევის თემის ფარგლებში, რის საფუძველზეც მას შეუძლია აწარმოოს თეორიული ან გამოყენებითი კვლევა, რომელიც თვისებრივად გაამდიდრებს არსებულ ცოდნას ამ სფეროში;

1.  იცის განვითარებული საბაზრო ეკონომიკის ქვეყნების გამოცდილება და აცნობიერებს, როგორი უნდა იყოს სახელმწიფოს როლი ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობის საქმეში, იმ პრობლემების დაძლევაში, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკურ წინსვლას უშლის ხელს; 

1. გაცნობიერებული აქვს კვლევის რელევანტური მეთოდოლოგიის და მეთოდიკის სრულყოფილი ცოდნის აუცილებლობა კვლევითი პროექტების დამოუკიდებლად წარმართვის ან ხელმძღვანელობისთვის; მათ წინაშე მდგარი პრობლემების ახალი, თანამედროვე და ორიგინალური მიდგომებით გადაჭრისათვის; სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკის შეფასებისთვის; სხვადასხვა რესურსის ოპტიმალურ გამოყენებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებების მისაღებად.



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

ეკონომიკის  დოქტორი პროფესიულ დონეზე ფლობს ეკონომიკური მეცნიერების კვლევის ყველა ძირითად მეთოდს,  რომლის საფუძველზეც მას შეუძლია: 

1. წარმოადგინოს ეკონომიკური პრობლემის ღრმა და მრავალმხრივი ანალიზი; 

1. შეიმუშაოს ეფექტიანი რეკომენდაციები დასმული ეკონომიკური პრობლემის გადაჭრის ყველაზე ოპტიმალური გზების შესახებ;

1. დასახოს კომპლექსური ღონისძიებები პრობლემის გადასაჭრელად; 

1.  შეიმუშაოს ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მიდგომები, რომლებიც მიმართულია ახალი ცოდნის შეძენაზე; 

1.  მიიღოს ოპტიმალური გადაწყვეტილებები თეორიული კონცეფციებისა და მიდგომების გამოყენებით;

1. გადაჭრას პრაქტიკული პრობლემები მულტიდისციპლინური მიდგომებით; მოიძიოს/ჩამოაყალიბოს  პრობლემების გადაჭრის ახალი მიდგომები.

უნარ-ჩვევებს გაანალიზონ განვითარებული საბაზრო ეკონომიკის ქვეყნების გამოცდილება და გააცნობიერონ, როგორი უნდა იყოს სახელმწიფოს როლი ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობის საქმეში, იმ პრობლემების დაძლევაში, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკურ წინსვლას უშლის ხელს;

1. კომპლექსური კვლევითი პროექტის სრული ციკლის  დაგეგმვა და უშუალო საკუთრი ხელმძღვანელობით განხორციელება;

1. ოპტიმალურად გადაანაწილოს არა მხოლოდ თავისი, ასევე დიდი კვლევითი ჯგუფის/ კოლექტივის დრო, გაანაწილოს ფუნქციები, წარმართოს ჯგუფის მუშაობა და დასახოს კვლევითი ჯგუფის ყველა წევრის კონკრეტული ამოცანები და პრიორიტეტები.



დასკვნის უნარი:

1. ეკონომიკის დოქტორს შეუძლია არსებული პრობლემების ახლებური ახსნის ძიება, რთული პრობლემების დამოუკიდებლად და სწორად გადაჭრა, მათ შორის, კვლევითი პროექტის ხელმძღვანელობის პროცესში;

1.  აქვს უნარი, მიიღოს სწორი და ეფექტიანი გადაწყვეტილება და, საჭიროების შემთხვევაში, გამოიყენოს დამატებითი რესურსები, შეიმუშავოს ახალი მეთოდოლოგია. 



კომუნიკაციის უნარი: 

ეკონომიკის დოქტორს შეუძლია :

1. მაღალკვალიფიციური მონაწილეობის მიღება ზოგადი და სპეციალური ხასიათის ეკონომიკური საკითხებისადმი მიძღვნილ დისკუსიაში;  

1.  არსებული ცოდნის კრიტიკული ანალიზი და  მისგან ახალი ცოდნის მკაფიო გამიჯვნა და დემონსტრირება;

1. შეუძლია მონაცემთა ბაზებთან მუშაობა; 

1. წამყვანი ელექტრონული ბიბლიოთეკებიდან კომუნიკაციის სხვადასხვა საშუალებებით  ეკონომიკის დარგში უახლესი ინფორმაციის მიღება და გაცემა; 

1. უცხო ენის ცოდნა - C1 დონე – პროფესიონალი მცოდნე (დარგობრივ სფეროში). კომუნიკაცია – შეუძლია რთული, ვრცელი ტექსტების გაგება და მათში არაპირდაპირ გადმოცემული ინფორმაციის ამოცნობა. შეუძლია დაუბრკოლებლად საუბარი ისე, რომ საჭირო სიტყვებისა და ფრაზების მოძიება არ დააყოვნოს. თავისუფლად იყენებს ენას სოციალურ, აკადემიურ და პროფესიულ თემებზე სასაუბროდ. კითხვა – შეუძლია ვრცელი, კომპლექსური ტექსტების გაგება ყველა დეტალის ჩათვლით, იმის მიუხედავად, ეხება ის მის პროფესიულ თუ სხვა თემას. შესაძლოა დასჭირდეს განსაკუთრებით რთული ადგილების გადაკითხვა. წერა – შეუძლია მკაფიოდ სტრუქტურირებული ტექსტის წერითი გადმოცემა კომპლექსურ თემებზე თხზულების, წერილის ან ანგარიშის ფორმატში; მთავარი საკითხების გამოყოფა და შესაბამისი სტილის შერჩევა.  



სწავლის უნარი:

ეკონომიკის დოქტორს შეუძლია:

1. უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნის მიღება და გადაცემა;  

1. სრულფასოვანი და მასშტაბური კვლევითი პროექტის დამოუკიდებლად  შემუშავება, რომელიც პასუხობს მაღალ აკადემიურ სტანდარტებს და კონკურენტუნარიანია სამეცნიერო ფონდების კვლევის დაფინანსების მოპოვების თვალსაზრისით.



ღირებულებები:

ეკონომიკის დოქტორი საუნივერსიტეტო სასწავლო და კვლევით გარემოში გამოიმუშავებს  ისეთ პიროვნულ და პროფესიულ  ფასეულობებს, რომელიც ეროვნული და საერთაშორისო საზოგადოებისთვის მისაღებ მაღალზნეობრივ სტანდარტებს შეესაბამება. საუნივერსიტეტო გარემოში მუშაობა სტუდენტებს უყალიბებს თანამედროვე დასავლური ღირებულებებისადმი ერთგულებას, მათი ქართულ რეალობაში დამკვიდრების სურვილსა და მზაობას.



10. სწავლის შედეგის მიღწევის მეთოდები – დოქტორანტს მოეთხოვება დოქტორანტის ინდივიდუალური სასწავლო და კვლევითი გეგმის შესრულება. დოქტორანტურის სასწავლო და კვლევითი კომპონენტი გულისხმობს დოქტორანტის დარგობრივ და მეთოდოლოგიურ დახელოვნებას. დოქტორანტურის სასწავლო კომპონენტი არის სასწავლო და კვლევითი ელემენტების ერთობლიობა, რომელიც ხელს უწყობს დოქტორანტს სადისერტაციო ნაშრომის დაწერაში, ამზადებს მას მომავალი პედაგოგიური და სამეცნიერო საქმიანობისათვის. დოქტორანტმა სწავლის და კვლევის პროცესში უნდა დააგროვოს არანაკლებ 180 კრედიტისა. დოქტორანტურის ხანგრძლივობა 3 წელია. დოქტორანტურაში სასწავლო კომპონენტი შეადგენს 50 კრედიტს, დანარჩენი (130 კრედიტი) ეთმობა კვლევას, მათ შორის დოქტორანტის 2 კოლოკვიუმს ეთმობა 40 კრედიტი და სადისერტაციო ნაშრომის მომზადებას – 90 კრედიტი. დოქტორანტები, რომელთაც შესრულებული აქვთ არსებული დებულებით გათვალისწინებული კვლევითი კომპონენტი, სასწავლო კომპონენტით განსაზღვრული კრედიტების დაგროვების შემდეგ დისერტაციას წარადგენენ და დაიცავენ დადგენილი წესით.



11. სტუდენტის ცოდნის  შეფასების სისტემა –  სწავლის შედეგების შეფასება ხორციელდება უნივერსიტეტში დადგენილი სტუდენტის მიღწევების შეფასების წესით:

		ქულათა მაქსიმალური რაოდენობიდან

		შეფასება

		შეფასების კვალიფიკაცია



		91%–ზე მეტი

		(A) ,,ფრიადი“

		დადებითი



		81-90%

		(B) ,,ძალიან კარგი“

		დადებითი



		71-80%

		(C) ,,კარგი “

		დადებითი



		61-70%

		(D) ,,დამაკმაყოფილებელი“

		დადებითი



		51-60%

		(E) ,,საკმარისი“

		დადებითი



		41–50%

		(FX) ,,ვერ ჩააბარა“

		უარყოფითი



		40% და ნაკლები

		(F) ,,ჩაიჭრა“

		უარყოფითი







FX შეფასების დროს სტუდენტს ეძლევა გამოცდის ერთხელ გადაბარების უფლება, ხოლო F  შეფასების შემთხვევაში სტუდენტმა  შესაბამის საგანში კრედიტის მისაღებად კურსი თავიდან უნდა გაიაროს.



საკონტაქტო პირი -   პროფესორი ეკა ლეკაშვილი



tel: 2 30 47 22

e-mail: eka.lekashvili@tsu.ge












ბიზნესის ადმინისტრირება



1. საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ ზოგადი ინფორმაცია 



სახელწოდება  –  სსიპ  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სახე – უნივერსიტეტი



საკონტაქტო ინფორმაცია :

		თვითმმართველი ერთეული (ქალაქი)

		თბილისი



		მისამართი

		ჭავჭავაძის გამზ N1



		საფოსტო ინდექსი

		0175



		დაწესებულების ვებ-გვერდი

		www.tsu.edu.ge



		დაწესებულების ელ-ფოსტა

		chancellery@tsu.ge 



		ტელეფონი/ფაქსი

		222 51 07



		დაწესებულების ხელმძღვანელი

		ვლადიმერ პაპავა 



		ტელეფონი/ფაქსი

		222 02 41 



		ელ-ფოსტა

		rector@tsu.ge 



		ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

		თამარ ვეფხვაძე



		ტელეფონი/ფაქსი

		229 08 15



		ელ-ფოსტა

		tamar.vepkhvadze@tsu.ge









2.  საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება – ბიზნესის ადმინისტრირება (Business Administration)



3.   მისანიჭებელი კვალიფიკაცია  – ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი (Ph.D in Business Administration)



4.   სწავლების საფეხური  – დოქტორანტურა



5.  პროგრამის მოცულობა კრედიტებით  – 180 ECTS კრედიტი



6.  სწავლების ენა  –  ქართული



7. საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნები – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მისიიდან გამომდინარე, ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამა ემსახურება ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო  ეკონომიკური და ბიზნესის მართვის სფეროში ღირებულებების დამკვიდრებას; საზოგადოების ინტელექტუალური, ზნეობრივი, კულტურული და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას; ინოვაციური კვლევებითა და სწავლებით საუნივერსიტეტო ტრადიციების განვითარებას; აკადემიური თავისუფლების დაცვას; სტუდენტისა და პროფესორის პიროვნულ და პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვას; ცოდნის გენერირებასა და გადაცემას; სამეცნიერო კვლევების განვითარებას; სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლებისა და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას; საერთაშორისო აკადემიური და სამეცნიერო თანამშრომლობის განვითარებას; თავისუფალი სამყაროს საუნივერსიტეტო საზოგადოების ღირსეული წევრობის მიღწევას.   

ბიზნესის ადმინისტრირების  მიმართულებაში სინთეზირდება   ცოდნა, რომელიც აუცილებელია   ბიზნეს-სტრუქტურების მართვის ეფექტიანი სტრატეგიების შესამუშავებლად. აქედან გამომდინარე, ბიზნესის ადმინისტრირების  სადოქტორო პროგრამის მიზანია   დოქტორანტებისათვის ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროში შემოქმედებითი (ნოვატორული) იდეების გენერაცია, კრეატიული იდეებისა და ჰიპოთეზების შექმნა, ამ იდეების შეფასებისა და განხორციელებისათვის საკმარისი ანალიტიკური უნარის გამომუშავება, მათი სხვებისათვის გააზრება და გავრცელება, აგრეთვე ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროში სწავლების თანამედროვე მეთოდების დაუფლება. ეს მიზნები თსუ ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულების შესაბამის კათედრებზე განხორციელდება მეცნიერული კვლევების ორგანიზებისა და სწავლების თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით.



8.  პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა – სადოქტორო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველი უნდა აკმაყოფილებდეს საერთო საუნივერსიტეტო წინაპირობებს, აგრეთვე, დოქტორანტობის კანდიდატისთვის წაყენებულ პირობებს, რომელიც რეგულირდება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტით“.



9. სწავლის შედეგი -  ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორები მომავალი ლიდერები და უმაღლესი კლასის პროფესიონალი მენეჯერები არიან, რომელთაც შესწევთ უნარი შემოქმედებითად შექმნან ახალი ცოდნა, კრიტიკულად გაანალიზონ დაგროვილი იდეები და გაავრცელონ ისინი პუბლიკაციების, სწავლებისა და პრაქტიკაში დანერგვის გზით. 

ა) ცოდნა და გაცნობიერება: 

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორს მოეთხოვება ფართო ფუნდამენტური, სამეცნიერო, პედაგოგიური და პრაქტიკული მომზადება საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. მას უნდა გააჩნდეს ბიზნესის მართვის სფეროს უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რაც არსებული ცოდნის  ხელახალი გააზრების, გაფართოებისა და ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საშუალებას იძლევა. ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორმა უნდა იცოდეს  მეცნიერული კვლევისა და სწავლების თანამედროვე მეთოდები და ხერხები, კვლევის შედეგების ანალიზისა და შეფასების რაოდენობრივი და სტატისტიკური მეთოდები, ბიზნესის   მართვის თეორიები, კონცეფციები და პრინციპები, რომლებიც მეცნიერების  უახლეს მიღწევებზეა დამყარებული. 

ბ)  ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:

 ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორს უნდა შეეძლოს ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა, განხორციელება და ზედამხედველობა, აგრეთვე ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდებისა და მიდგომების შემუშავება, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზე იქნება ორიენტირებული და  საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში აისახება. ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორს უნდა ჰქონდეს  ბიზნეს–პროცესების გააზრებისა და ადაპტირების მეცნიერული ერთიანობის უნარი.  აკადემიურ და პროფესიულ კონტექსტში მან  ხელი უნდა შეუწყოს ბიზნესის  წინსვლას,   ხოლო პრაქტიკულ საქმიანობაში მას უნდა შეეძლოს მიიღოს დასაბუთებული გადაწყვეტილება და განსაზღვროს სამეურნეო საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები.

გ) დასკვნის უნარი:

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორმა უნდა შეძლოს ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების კრიტიკული ანალიზი, სინთეზი და შეფასება, რითაც ხდება ბიზნესის მართვაში  ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავება/განვითარების ხელშეწყობა,  პრობლემების გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღება.



დ) კომუნიკაციის უნარი:

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორმა უნდა შეძლოს დასაბუთებულად და გარკვევით  წარმოაჩინოს  ახალი ცოდნა  არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში,  მეცნიერთა ფართო წრეებთან და ზოგადად საზოგადოებასთან დაამყაროს კომუნიკაცია, აგრეთვე საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან უცხოურ ენაზე თემატურ პოლემიკაში ჩართვა. კერძოდ, ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორს შეუძლია:

· მაღალკვალიფიციური მონაწილეობის მიღება ზოგადი და სპეციალური ხასიათის ბიზნესის საკითხებისადმი მიძღვნილ დისკუსიაში;  

·  არსებული ცოდნის კრიტიკული ანალიზი და  მისგან ახალი ცოდნის მკაფიო გამიჯვნა და დემონსტრირება;

· შეუძლია მონაცემთა ბაზებთან მუშაობა; 

· წამყვანი ელექტრონული ბიბლიოთეკებიდან კომუნიკაციის სხვადასხვა საშუალებებით  ბიზნესის ადმინისტრირების  დარგში უახლესი ინფორმაციის მიღება და გაცემა; 

უცხო ენის ცოდნა - C1 დონე – პროფესიონალი მცოდნე (დარგობრივ სფეროში). კომუნიკაცია – შეუძლია რთული, ვრცელი ტექსტების გაგება და მათში არაპირდაპირ გადმოცემული ინფორმაციის ამოცნობა. შეუძლია დაუბრკოლებლად საუბარი ისე, რომ საჭირო სიტყვებისა და ფრაზების მოძიებას დრო არ დაუთმოს. თავისუფლად იყენებს ენას სოციალურ, აკადემიურ და პროფესიულ თემებზე სასაუბროდ. კითხვა – შეუძლია ვრცელი, კომპლექსური ტექსტების გაგება ყველა დეტალის ჩათვლით, იმის მიუხედავად, ეხება ის მის პროფესიულ თუ სხვა თემას. შესაძლოა დასჭირდეს განსაკუთრებით რთული ადგილების გადაკითხვა. წერა – შეუძლია მკაფიოდ სტრუქტურირებული ტექსტის დაწერა კომპლექსურ თემებზე თხზულების, წერილის ან ანგარიშის ფორმატში; მთავარი საკითხების გამოყოფა და შესაბამისი სტილის შერჩევა



ე) სწავლის უნარი:

ბიზნესის ადმინისტრირების  დოქტორს შეუძლია:

· უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნის მიღება და გადაცემა;  

· სრულფასოვანი და მასშტაბური კვლევითი პროექტის დამოუკიდებლად  შემუშავება, რომელიც პასუხობს მაღალ აკადემიურ სტანდარტებს და კონკურენტუნარიანია სამეცნიერო ფონდების კვლევის დაფინანსების მოპოვების თვალსაზრისით.

ვ) ღირებულებები:

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორს  უნდა შეეძლოს ბიზნესის მართვის სფეროში ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ დასამკვიდრებლად ინოვაციური  მეთოდების შეუშავება, ორიგინალური კვლევების მეშვეობით თავისი წვლილი შეიტანოს ბიზნესის  განვითარებაში.



10. სწავლის შედეგის მიღწევის მეთოდები – დოქტორანტს მოეთხოვება დოქტორანტის ინდივიდუალური სასწავლო და კვლევითი გეგმის შესრულება. დოქტორანტურის სასწავლო და კვლევითი კომპონენტი გულისხმობს დოქტორანტის დარგობრივ და მეთოდოლოგიურ დახელოვნებას. დოქტორანტურის სასწავლო კომპონენტი არის სასწავლო და კვლევითი ელემენტების ერთობლიობა, რომელიც ხელს უწყობს დოქტორანტს სადისერტაციო ნაშრომის დაწერაში, ამზადებს მას მომავალი პედაგოგიური და სამეცნიერო საქმიანობისათვის. დოქტორანტმა სწავლის და კვლევის პროცესში უნდა დააგროვოს არანაკლებ 180 კრედიტისა. დოქტორანტურის ხანგრძლივობა 3 წელია. დოქტორანტურაში სასწავლო კომპონენტი შეადგენს 50 კრედიტს, დანარჩენი (130 კრედიტი) ეთმობა კვლევას, მათ შორის დოქტორანტის 2 კოლოკვიუმს ეთმობა 40 კრედიტი და სადისერტაციო ნაშრომის მომზადებას – 90 კრედიტი. დოქტორანტები, რომელთაც შესრულებული აქვთ არსებული დებულებით გათვალისწინებული კვლევითი კომპონენტი, სასწავლო კომპონენტით განსაზღვრული კრედიტების დაგროვების შემდეგ დისერტაციას წარადგენენ და დაიცავენ დადგენილი წესით.



11. სტუდენტის ცოდნის  შეფასების სისტემა –  სწავლის შედეგების შეფასება ხორციელდება უნივერსიტეტში დადგენილი სტუდენტის მიღწევების შეფასების წესით:

		ქულათა მაქსიმალური რაოდენობიდან

		შეფასება

		შეფასების კვალიფიკაცია



		91%–ზე მეტი

		(A) ,,ფრიადი“

		დადებითი



		81-90%

		(B) ,,ძალიან კარგი“

		დადებითი



		71-80%

		(C) ,,კარგი “

		დადებითი



		61-70%

		(D) ,,დამაკმაყოფილებელი“

		დადებითი



		51-60%

		(E) ,,საკმარისი“

		დადებითი



		41–50%

		(FX) ,,ვერ ჩააბარა“

		უარყოფითი



		40% და ნაკლები

		(F) ,,ჩაიჭრა“

		უარყოფითი





FX შეფასების დროს სტუდენტს ეძლევა გამოცდის ერთხელ გადაბარების უფლება, ხოლო F  შეფასების შემთხვევაში სტუდენტმა  შესაბამის საგანში კრედიტის მისაღებად კურსი თავიდან უნდა გაიაროს.

საკონტაქტო პირი -   სრული პროფესორი ნუგზარ თოდუა,   სრული პროფესორი თეიმურაზ შენგელია

tel: 2 30 45 92            2 30 35 67

e-mail: nugzar.todua@tsu.ge        temur.shengelia@tsu.ge 
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