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1. საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება 

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (ფიზიკური აღზრდა და სპორტი) 

Teacher pre-service educational program (Physical Education and Sport) 

2. უმაღლესი განათლების  საფეხური 
3. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის მასწავლებელი 

Teacher of Physical Education and Sport 

4. ECTS კრედიტები და მათი განაწილება 

60 კრედიტი - ძირითადი სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები 

5. სწავლების ენა 

ქართული ენა 
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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 
 

 
პროგრამის მიზანია მოამზადოს დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის უფროსი 
მასწავლებლის კომპეტენციის მქონე პედაგოგები,  რომელებსაც ექნებათ საგნის სწავლებისათვის საჭირო ცოდნა და უნარები. 
პროგრამის მიზნები და შედეგები შესაბამისობაშია მასწავლებლის განათლების საგანმანათლებლო პროგრამის დარგობრივ 
მახასიათებელთან და მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტით განსაზღვრულ  მოთხოვნებთან.  პროგრამის დასრულების შემდეგ 
ფიზიკური აღზრდის  უფროსი მასწავლებელი  შეძლებს მოსწავლეთა  ფიზიკური და ფსიქიკური შესაძლებლობებისა და ასაკის 
შესაფერისი ინტერესების გათვალისწინებით, პედაგოგიური პროცესი წარმართოს ჯანმრთელი მომავალი თაობის აღსაზრდელად, 
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოზარდების ინტეგრაციას თანატოლებთან და მათ ჩართვას გუნდურ თამაშებსა და 
ინდივიდუალურ მოძრაობით მოქმედებებში. 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგები 
 

ცოდნა და გაცნობიერება: 
კურსდამთავრებულმა იცის: 

• მოძრაობის საფუძვლები,  მოტორული უნარ-ჩვევების განვითარებისა და სხეულის სრულყოფისათვის აუცილებელი 
ვარჯიშები, მათი პრაქტიკული მნიშვნელობა და სარგებლიანობა; 

• აცნობიერებს მოძრავი და სპორტული თამაშების (ფეხბურთი, კალათბურთი, ფრენბურთი, ხელბურთი, რაგბი),  მძლეოსნობისა 
და ტანვარჯიშის როლს და დანიშნულებას მოსწავლეთა საერთო ფიზიკური მომზადებისა და განვითარების საქმეში; 

• გეგმავს და წარმართავს სასწავლო პროცესს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის საგანში სწავლების სამივე საფეხურზე 
ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნების შესაბამისად. 

•  მოზარდების ასაკობრივი და სქესობრივი  შესაძლებლობები და განსაზღვრავს დატვირთვების ინტენსივობას;   
 

უნარები: 
• იყენებს სხვადასხვა ასაკობრივ და გენდერულ ჯგუფებში მოსწავლეთა ფიზიკური განვითარებისათვის საჭირო საშუალებებსა 

და მეთოდებს;  
• ეფექტურად იყენებს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის გაკვეთილზე დამხმარე საშუალებებს და უზრუნველყოფს მათი 

გამოყენების უსაფრთხოებას; 
• ქმნის სპეციალურ მასწავლებელთან თანამშრომლობით სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 

მოსწავლეებისათვის შესაბამისი სასწავლო გარემოს;   მართავს სასწავლო პროცესს, შეუძლია  ინდივიდუალური სასწავლო 
გეგმის შემუშავება; 
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პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა: 
• თანმიმდევრულად ასრულებს სპორტის ამა თუ იმ ტექნიკურ მოქმედებაში შემავალ ყველა მიმყვან მოქმედებას. იღებს 

პასუხისმგებლობას მათ მიზანშეწონილად და ზუსტად გამოყენებაზე. 
• დამოუკიდებლად და უსაფრთხოების ასპექტების გათვალისწინებით, ატარებს მეცადინეობას, საერთო და სპეციალური 

მოძრააობითი მოქმედებების გამოყენების მეშვეობით. 
• იცავს პროფესიულ ეთიკის წესებს, ითვალისწინებს მოზარდების ასაკობრივი და სქესობრივი  შესაძლებლობების და 

ინკლუზიური განათლების ძირითად პრინციპებს. 
 

სწავლა-სწავლების მეთოდები 
 

სასწავლო კურსებში, მათი სპეციფიკის გათვალისწინებით, გამოიყენება სწავლა-სწავლების სხვადასხვა მეთოდი, რომლებიც 
ასახულია სასწავლო კურსების სილაბუსებში.  

სწავლა-სწავლების მეთოდებია: ლექცია, სემინარი და პრაქტიკული მეცადინეობები, 

სწავლა-სწავლების მეთოდები  მოიცავს  შესაბამის  აქტივობებს – დისკუსია, დებატები, დემონსტრირება, პრეზენტაცია და სხვა. 

 
სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა 

სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხორციელდება 100 ქულიანი სისტემით. სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შეფასება 
პროგრამის თითოეულ კომპონენტში უნდა მოიცავდეს შუალედურ და დასკვნით შეფასებას.  შეფასების თითოეულ ფორმასა და 
კომპონენტს შეფასების საერთო ქულიდან (100 ქულა) უნდა განესაზღვროს 
ხვედრითი წილი (შესაძლებელია, გამოსახული იყოს პროცენტებში) საბოლოო შეფასებაში. დაუშვებელია კრედიტის მინიჭება 
შეფასების მხოლოდ ერთი ფორმის (შუალედური ან დასკვნითი შეფასება) გამოყენებით. 
 
შეფასების სისტემა უშვებს: 
 
 ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 
ა) (A) ფრიადი –შეფასების 91-100 ქულა;  
ბ) (B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა; 
გ) (C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა; 
დ) (D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა; 
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ე) (E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა; 
 
ორი სახის უარყოფით შეფასებას: 
 
ვ) (FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და 
ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით ხელახლა გამოცდაზე გასვლის უფლება; 
ზ) (F) ჩაიჭრა– მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, სტუდენტს მნიშვნელოვანი სამუშაო აქვს ჩასატარებელი, ანუ საგანი 
ახლიდან აქვს შესასწავლი. 
 
დამატებით გამოცდა ინიშნება დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღეში. 

დასაქმების სფეროები 
 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საჯარო და კერძო  ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლები 
 

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 
 

----------------------- 
ინფორმაცია პროგრამის განხორციელებისთვის საჭირო მატერიალური რესურსის შესახებ 

 
 
სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამის მონაწილეებისათვის გამოიყენება ხელმისაწვდომი უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა და 
მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი, კერძოდ: 

• სათანადო ინვენტარით აღჭურვილი სასწავლო აუდიტორიები;  
• კომპიუტერული კლასები, ინტერნეტში და შიდა ქსელში ჩართული კომპიუტერული ტექნიკა და სწავლის/სწავლების პროცესის 

ადეკვატური კომპიუტერული პროგრამები;  
• კომპიუტერული ტექნიკითა და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ბიბლიოთეკა, რომელიც 

პროგრამის მონაწილეებს უზრუნველყოფს სასწავლო კურსების სილაბუსებით გათვალისწინებული შესაბამისი ელექტრონული 
სახელმძღვანელოებით, სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო ლიტერატურით, აგრეთვე ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის 
მონაცემთა ბაზით. 

• სამკითხველო დარბაზში სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ ისარგებლონ ინტერნეტით და საერთაშორისო ელექტრონული 
რესურსით (EBSCO; JSTOR; Cambridge Journals Online; BioOne Complete; e-Duke Journals Scholarly Collection; Edward Elgar Publishing 
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6. პროგრამის ხელმძღვანელი/ხელმძღვანელები,  თანახელმძღვანელი 

ქეთევან ქობალია 

7. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის მასწავლებლის პროგრამაზე დაიშვება: 

  

Journals and Development Studies e-books; New England Journal of Medicine; Openedition Journlas; Royal Society Journals Collection). 
უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას აქვს ელექტრონული კატალოგი.  

 
შენობა-ნაგებობანი - მასწავლებელთა მომზადების პროგრამა ხორციელდება უნივერსიტეტის მფლობელობაში არსებულ შენობა-
ნაგებობებში, სადაც დაცულია სანიტარულ-ჰიგიენური და უსაფრთხოების ნორმები (შენობებში დამონტაჟებულია სიგნალიზაცია, არის 
ცეცხლმაქრები, პერიმეტრზე მიმდინარეობს ვიდეო კონტროლი, წესრიგს იცავს უნივერსიტეტის დაცვის თანამშრომლები). შენობა 
სრულად პასუხობს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებისათვის დადგენილ ტექნიკურ მოთხოვნებს, არის სათანადო 
ტექნიკითა და ინვენტარით (პროექტორი, სკამები, მერხები, დაფები და სხვ.) აღჭურვული სალექციო და პრაქტიკული 
მეცადინეობებისთვის განკუთვნილი აუდიტორიები.  
 
აკადემიური პერსონალის სამუშაო სივრცე - აკადემიური პერსონალისათვის შექმნილია სათანადო ინვენტარითა და ტექნიკით (სკამები 
მაგიდები, კარადები, ინტერნეტში ჩართული კომპიუტერი, ქსეროქსის მულტიფუნქციური აპარატი) აღჭურვილი სამუშაო გარემო.  
 
პროგრამის სრულფასოვნად ათვისებისათვის ხელშეკრულების საფუძველზე ვითანამშრომლობთ საქართველოს 
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებთან მემორანდუმის საფუძველზე. 

ინფორმაცია პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფის შესახებ 
 

 პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა ითვალისწინების სტუდენტების სწავლის საფასურის გადასახადისგან მიღებულ 
შემოსავალს;  უნივერსიტეტი ითვალისწინებს პროგრამის დაფინანსებას უნივერსიტეტის ბიუჯეტიდანაც. 
 

დამატებითი ინფორმაცია 
 

საგანმანათლებლო პროგრამას შეუძლია 70 სტუდენტის მიღება/მომსახურება. 
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• ბაკალავრის, მაგისტრის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხისა და სასპორტო პროფესიული განათლების მქონე 
პირები, რომლებსაც საგნობრივი კომპეტენცია დადასტურებული აქვთ შეფასებისა და გამოცდებიდ ეროვნული ცენტრის მიერ 
ორგანიზებული გამოცდით; 

შედასაუნივერსიტეტო გამოცდის წარმატებით ჩაბარება (შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის ფორმა და შეფასების კრიტერიუმები წინასწარ 
განთავსებულია უნივერსიტეტის ვერ-გვერდზე).  
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1 სასწავლო პროცესის 
დაგეგმვა და შეფასება 

_  

5 15 29 3 

 

78 

 

125 

+  ქეთევან ქობალია 

 

2 ასაკობრივი 
განვითარების  
ფსიქოლოგია 

_ 

5 15 29 3 

 

78 

 

125 

+  ქეთევან ინასარიძე 

3 სასკოლო ასაკის 
მოსწავლეთა 
ორგანიზმის 
ანატომიურ-

ფიზიოლოგიური 
თავისებებურებანი 

_ 

 
3 
 
 
 

15 

 

 14 

 

 

3 

 

43 

 

75 

+  ლიანა კაკიაშვილი 

4 ფიზიკური აღზრდის  
თეორია და მეთოდიკა 

_ 4 15 29 3 53 100 +  მანუჩარ დვალი 

5 ტანვარჯიში, 
მძლეოსნობა (მოდული) 

_ 4 - 59 3 38 100 +  მანანა მნათობიშვილი 
მაისურაძე მერაბ 

6 სპორტული თამაშები 
კალათბურთი, 

ფრენბურთი (მოდული) 

_ 3 - 59 3 13 75 +  როლანდ გელოვანი 
ირინა სიმონიანი 

7 სპორტული თამაშები 
ფეხბურთი, 

ხელბურთი, (მოდული) 

_ 3 - 59 3 13 75 +  თამაზ ჯაში 
მერაბ მეტრეველი 

8 მოძრავი და სახალისო 
თამაშები 

_ 3 - 44 3 28 75 +  ირინა სიმონიანი 

9 ზოგადი და სპორტის 
პედაგოგიკა 

_ 5 15 29 3 78 125  + ქეთევან ქობალია 

10 კლასის მართვა 
 

_ 5 15 29 3 78 125  + მარიამ პაპიაშვილი 

11 პირველადი დახმარება 
გადაუდებელი 

მდგომარეობების დროს 

_ 5 15 29 3 78 125  + ქეთევან ბერიძე 

12 ინკლუზიური _ 5 15 29 3 78 125  + ელისო მურვანიძე 
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სასწავლო გეგმა  (ნიმუში 1. საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

ინფორმაცია პროგრამის განმახორცილებელი პერსონალის შესახებ 

N გვარი, სახელი აკადემიური თანამდებობა 
აკადემიური ხარისხი 

ხარისხი 
სასწავლო კურსები 

 
მიუთითეთ პირის 
სახელი და გვარი 

მიუთითეთ პირის 
აკადემიური თანამდებობა, 

ასევე ინფორმაცია მისი 
აფილირების შესახებ 

მიუთითეთ პირის 
აკადემიური ხარისხი 

მიუთითეთ ის სასწავლო 
კურსები, რომელსაც 

უძღვება პირი 

1 მნათობიშვილი მანანა  პროფესორი, აფილირებული პედაგოგიკის მეცნიერების 
აკადემიური დოქტორი 

ტანვარჯიში, მძლეოსნობა 
(მოდული) 

2 კაკიაშვილი ლიანა  პროფესორი, აფილირებული მედიცინის აკადემიური 
დოქტორი 

სასკოლო ასაკის 
მოსწავლეთა ორგანიზმის 
ანატომიურ-
ფიზიოლოგიური 
თავისებურებანი 

3 ინასარიძე ქეთევან  პროფესორი, აფილირებული ბიოლოგიის მეცნიერებათა 
აკადემიური დოქტორი 

ასაკობრივი განვითარების 
ფსიქოლოგია 

4 ქობალია ქეთევან  ასოცირებული პროფესორი, 
აფილირებული 

განათლების დოქტორი სასწავლო პროცესის 
დაგეგმვა და შეფასება; 
ზოგადი და სპორტის 
პედაგოგიკა; 

განათლება (ადაპტური 
ფიზიკური აღზრდა და 

სპორტი) 
13 სასკოლო პრაქტიკა 

 
პირველი 
სემესტრის 
საგნების 
გავლა  (30 
კრედიტი)  

 

10 2 103 5 140 250  + ქეთევან ქობალია 
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სასკოლო პრაქტიკა 
5 მურვანიძე ელისო ასოცირებული პროფესორი, 

აფილირებული 
განათლების დოქტორი ინკლუზიური განათლება 

(ადაპტური ფიზიკური 
აღზრდა და სპორტი) 

6 ბერიძე ქეთევან ასოცირებული პროფესორი, 
აფილირებული 

მედიცინის აკადემიური 
დოქტორი 

პირველადი დახმარება 
გადაუდებელი 
მდგომარეობების დროს) 

7 ჯაში თამაზ ასოცირებული პროფესორი, 
აფილირებული 

 ფეხბურთი, ხელბურთი 
(მოდული) 

8 მეტრეველი მერაბ ასისტ. პროფესორი, 
აფილირებული 

 სპორტული თამაშები: 
ფეხბურთი, ხელბურთი 
(მოდული) 

9 დვალი მანუჩარ  ასისტ. პროფესორი, 
აფილირებული 

 ფიზიკური აღზრდის 
თეორია და მეთოდიკა 

10 სიმონიანი ირინა ასისტ. პროფესორი, 
აფილირებული 

 სპორტული თამაშები: 
კალათბურთი, ფრენბურთი; 
მოძრავი და სახალისო 
თამაშები 

11 გელოვანი როლანდ ასისტ. პროფესორი, 
აფილირებული 

 სპორტული თამაშები: 
კალათბურთი, ფრენბურთი; 
 

12 მაისურაძე მერაბ ასისტ. პროფესორი, 
აფილირებული 

 ტანვარჯიში, მძლეოსნობა 
(მოდული) 

13 ინასარიძე ქეთევან  პროფესორი, აფილირებული ბიოლოგიის მეცნიერებათა 
აკადემიური დოქტორი 

კალსის მართვა 

 

 

 

 

საგანამანთლებლო საბაკალვრო  პროგრამის „ ბიზნესის ადმინისტრირება“  პროგრამის  მიზნებისა და სწავლის შედეგების რუქა 
ცხრილი N1 
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პროგრამის მიზნები 1.გაცნობიერებული 
აქვს სპორტის 
ისტორია, მისი როლი 
და პოტენციალი 
ბიზნესის 
განვითარებასა და 
მართვაში, იცის 
სპორტისა და 
ბიზნესის 
ურთიერთკავშირი და 
მათი სტრუქტურა; 
 

2.აქვს 
საფუძვლიანი 
ცოდნა 
მენეჯმენტის 
ძირითადი არსისა 
და ფუნქციების 
შესახებ, ფლობს 
მენეჯმენტის 
ყველა ძირითადი 
ფუნქციის, 
დაგეგმვის, 
კადრების 
დაკომპლექტების, 
ორგანიზების, 
ლიდინგისა და 
კონტროლის 
ეფექტური 
გამოყენების 
ასპექტებს; 

3.იცის სპორტის 
ეროვნულ და 
საერთაშორისო დონეზე 
სფეროში არსებული 
სამართლებრივი 
რეგულირების 
ნორმატიული აქტების, 
პოლიტიკის 
დოკუმენტების და 
სტრატეგიების 
შინაარსობრივი 
დატვირთა და 
გაცნობიერებული აქვს 
მათი მნიშვნელობა 
სპორტის მართვის ყველა 
კომპონენტისთვის; 

4.გაცნობიერებული 
აქვს საფინანსო 
ინსტიტუტების 
როლი ბიზნესის 
განვითარებაში, 
იცნობს მათ 
სტრუქტურას და 
გააზრებული აქვს 
მენეჯერული 
აღრიცხვის 
საფუძვლები. 
 

5.მმართველობითი 
საქმიანობის 
განხორციელებისათვის 
აუცილებელი 
რაოდენობრივი და 
სტატისტიკური 
მეთოდების 
ადექვატურად 
შერჩევას, ბიზნეს–
ამოცანების გადაჭრისას 
სათანადო გამოყენებას; 
 

6.სპორტული, 
სპორტულ-
რეკრეაციული და 
სპორტულ 
გამაჯანსაღებელი   
ობიექტის ძირითადი 
ეკონომიკური 
მაჩვენებლების 
დაანგარიშებას; 
თავისი 
კომპეტენციების 
ფარგლებში სპორტის 
ბიზნესის სფეროში 
მიმდინარე 
მოვლენებისა და 
პროცესების ანალიზს 
და მათი 
კანონზომიერების 
გამოვლენას; 
 

7.სწავლის 
დამოუკიდებლად 
განხორციელებას, 
სწავლების პროცესის 
თავისებურებების 
გათვალისწინებას და 
სხვადასხვა სამეცნიერო 
წყაროებზე 
დამოუკიდებლად 
მუშაობას, მეცნიერების 
სიახლეების მიდევნებას 
და ცოდნის მუდმივად 
განახლებას. 

8.შეუძლია 
აკადემიური 
ღირებულებების 
დაცვა, სხვისი 
შრომის 
დაფასება და 
დამსახურების 
აღიარება; 

9.შეეძლება 
მონაწილეობის 
მიიღებას 
ბიზნესის სფეროსა 
და საზოგადოდ 
ეთიკური 
ღირებულებების 
ფორმირების 
პროცესში.  
 

10.შეძლებს 
პროფესიულ 
კონტექსტში 
მოლაპარაკებ
ასა და 
კონფლიქტებ
ის 
მოგვარებაში 
მონაწილეობა
ს. 
 

ფართო ცოდნა 
ბიზნესის ძირითადი 
თავისებურებების, 
პრინციპების, 
მიმართულებების 
შესახებ. 
 საბაზისო ცოდნა 
ბიზნესის შესაბამის 
მიმართულებებში - 
ფინანსები, მარკეტინგი, 
მენეჯმენტი, პროექტის 
მართვა.  
 

              

ბიზნეს 
სიახლეებისადმი 
ყურადღების 
მიდევნების, აგრეთვე 
კომუნიკაციის, ცოდნის 
მუდმივი განახლებისა 
და სწავლის უნარი;  
  ბიზნესის სფეროში 
მიღებული ცოდნის 
პრაქტიკულ 
საქმიანობაში 
ეფექტურად 
გამოყენების უნარი და 
სპეციალობით 
საქმიანობისათვის 
აუცილებელი სხვა 
უნარები; 
 

               

ბიზნესის სფეროში 
პრობლემების 
დამოუკიდებლად 
გადაჭრის, აგრეთვე 
საკითხის შეფასების, 
ანალიზის, მსჯელობის, 
დასაბუთების, 
ამოცანების 
გადაწყვეტისთვის 
აუცილებელი უნარები;  
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    პროფესიული 
ეთიკისა და ბიზნეს 
ღირებულებების 
დასამკვიდრებლად 
სწრაფვის უნარი.  
 

მეწარმე მოქალაქე, 
რომელსაც შეეძლება 
საზოგადოების წინაშე 
მდგარი პრობლემებისა 
და შესაძლებლობების 
იდენტიფიცირება, 
დაინტერესებული 
მხარეების ჩართვა, 
გადაჭრის გზების 
მოძიება და 
ალტერნატივების 
განსაზღვრა, 
გადაწყვეტილების 
მიღება, მისი 
განხორცილება და 
შედეგამდე მიტანა. 
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სასწავლო კურსი 1.გაცნობიერებული 
აქვს სპორტის 
ისტორია, მისი როლი 
და პოტენციალი 
ბიზნესის 
განვითარებასა და 
მართვაში, იცის 
სპორტისა და 
ბიზნესის 
ურთიერთკავშირი და 
მათი სტრუქტურა; 
 

2.აქვს 
საფუძვლიანი 
ცოდნა 
მენეჯმენტის 
ძირითადი არსისა 
და ფუნქციების 
შესახებ, ფლობს 
მენეჯმენტის 
ყველა ძირითადი 
ფუნქციის, 
დაგეგმვის, 
კადრების 
დაკომპლექტების, 
ორგანიზების, 
ლიდინგისა და 
კონტროლის 
ეფექტური 
გამოყენების 
ასპექტებს; 

3.იცის სპორტის 
ეროვნულ და 
საერთაშორისო დონეზე 
სფეროში არსებული 
სამართლებრივი 
რეგულირების 
ნორმატიული აქტების, 
პოლიტიკის 
დოკუმენტების და 
სტრატეგიების 
შინაარსობრივი 
დატვირთა და 
გაცნობიერებული აქვს 
მათი მნიშვნელობა 
სპორტის მართვის ყველა 
კომპონენტისთვის; 

4.გაცნობიერებული 
აქვს საფინანსო 
ინსტიტუტების 
როლი ბიზნესის 
განვითარებაში, 
იცნობს მათ 
სტრუქტურას და 
გააზრებული აქვს 
მენეჯერული 
აღრიცხვის 
საფუძვლები. 
 

5.მმართველობითი 
საქმიანობის 
განხორციელებისათვის 
აუცილებელი 
რაოდენობრივი და 
სტატისტიკური 
მეთოდების 
ადექვატურად 
შერჩევას, ბიზნეს–
ამოცანების გადაჭრისას 
სათანადო გამოყენებას; 
 

6.სპორტული, 
სპორტულ-
რეკრეაციული და 
სპორტულ 
გამაჯანსაღებელი   
ობიექტის ძირითადი 
ეკონომიკური 
მაჩვენებლების 
დაანგარიშებას; 
თავისი 
კომპეტენციების 
ფარგლებში სპორტის 
ბიზნესის სფეროში 
მიმდინარე 
მოვლენებისა და 
პროცესების ანალიზს 
და მათი 
კანონზომიერების 
გამოვლენას; 
 

7.სწავლის 
დამოუკიდებლად 
განხორციელებას, 
სწავლების პროცესის 
თავისებურებების 
გათვალისწინებას და 
სხვადასხვა სამეცნიერო 
წყაროებზე 
დამოუკიდებლად 
მუშაობას, მეცნიერების 
სიახლეების მიდევნებას 
და ცოდნის მუდმივად 
განახლებას. 

8.შეუძლია 
აკადემიური 
ღირებულებების 
დაცვა, სხვისი 
შრომის 
დაფასება და 
დამსახურების 
აღიარება; 

9.შეეძლებ
ა 
მონაწილე
ობის 
მიიღებას 
ბიზნესის 
სფეროსა 
და 
საზოგადო
დ 
ეთიკური 
ღირებულ
ებების 
ფორმირებ
ის 
პროცესში.  
 

10.შეძლებს 
პროფესიულ 
კონტექსტში 
მოლაპარაკებას
ა და 
კონფლიქტების 
მოგვარებაში 
მონაწილეობას. 
 

                                                                                                                  
ზოგადი კურსები 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ინგლისური ენა   
1,2,3,4            
აკადემიური წერა              
სოციალური 
ფსიქოლოგია             
კვლევის 
მეთოდები              
სოციოლოგიის 
საფუძვლები            
საბაზისო კურსი           
ბიზნესის 
საფუძვლები               
კალკულუსი -1,2              
მენეჯმენტის 
საფუძვლები               
ეკონომიკის 
საფუძვლები              
ფინანსური 
აღრიცხვის 
საფუძვლები 

             

მარკეტინგის 
საფუძვლები            
ინოვაციური 
პროცესების             
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მართვა სპორტში 
სტრატეგიული 
მენეჯმენტი              
მენეჯერული 
აღრიცხვა             
სპორტში 
ფონდებისა და 
ინვესტიციების 
მოზიდვა 

            

ძირითადი 
სპეციალიზაციის 
საგნები 

          

მცირე ბიზნესის  
საფუძვლები              
საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები -
1,2 

           

სტატისტიკა 
მენეჯერებისთვი
ს 

            

სპორტის 
სახელმწიფო 
მართვის 
საფუძვლები 

           

ბიზნესი და 
სპორტი            
კორპორაციული 
ფინანსები             
სპორტის 
მენეჯმენტის 
საფუძვლები-1,2 

             

კომუნიკაცია 
სპორტის 
მენეჯმენტში  

             

სპორტის 
მარკეტინგი-1,2                 
 ბიზნესის 
სამართლებრივი 
რეგულირება   

           

პროექტების 
მენეჯმენტი            
ფინანსებისა და 
ბიუჯეტის 
დაგეგმვა 
სპორტში 

            

ადამიანური             
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რესურსების 
მართვა სპორტში-
1,2 
სპორტული 
ინფრასტრუქტურ
ის მართვა 

            

სპორტული 
ღონისძიებების 
მართვა 

           

პრაქტიკა 
სპეციალობაში               
საბაკალავრო 
ნაშრომი               
არჩევითი კურსი           
საქართველოს 
ისტორია            
ორგანიზაციული 
ქცევა                                                                                    
 მასობრივი 
სპორტი            
სპორტის 
დიპლომატიური 
საფუძვლები 

           

საქართველოს 
სოციალურ-
ეკონომიკური 
გეოგრაფია 

           

ტურიზმისა და 
მასპინძლობის 
მარკეტინგი 

            

 მაღალი 
მიღწევების 
სპორტი 

           

სპორტისა და 
ოლიმპიზმის 
ისტორია 
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სასწავლო კურსი 1.გაცნობიერებული 
აქვს სპორტის 
ისტორია, მისი 
როლი და 
პოტენციალი 
ბიზნესის 
განვითარებასა და 
მართვაში, იცის 
სპორტისა და 
ბიზნესის 
ურთიერთკავშირი 
და მათი 
სტრუქტურა; 
 

2.აქვს 
საფუძვლიანი 
ცოდნა 
მენეჯმენტის 
ძირითადი არსისა 
და ფუნქციების 
შესახებ, ფლობს 
მენეჯმენტის 
ყველა ძირითადი 
ფუნქციის, 
დაგეგმვის, 
კადრების 
დაკომპლექტების, 
ორგანიზების, 
ლიდინგისა და 
კონტროლის 
ეფექტური 
გამოყენების 
ასპექტებს; 

3.იცის სპორტის 
ეროვნულ და 
საერთაშორისო დონეზე 
სფეროში არსებული 
სამართლებრივი 
რეგულირების 
ნორმატიული აქტების, 
პოლიტიკის 
დოკუმენტების და 
სტრატეგიების 
შინაარსობრივი 
დატვირთა და 
გაცნობიერებული აქვს 
მათი მნიშვნელობა 
სპორტის მართვის ყველა 
კომპონენტისთვის; 

4.გაცნობიერებული 
აქვს საფინანსო 
ინსტიტუტების 
როლი ბიზნესის 
განვითარებაში, 
იცნობს მათ 
სტრუქტურას და 
გააზრებული აქვს 
მენეჯერული 
აღრიცხვის 
საფუძვლები. 
 

5.მმართველობითი 
საქმიანობის 
განხორციელებისათვის 
აუცილებელი 
რაოდენობრივი და 
სტატისტიკური 
მეთოდების 
ადექვატურად 
შერჩევას, ბიზნეს–
ამოცანების გადაჭრისას 
სათანადო გამოყენებას; 
 

6.სპორტული, 
სპორტულ-
რეკრეაციული და 
სპორტულ 
გამაჯანსაღებელი   
ობიექტის ძირითადი 
ეკონომიკური 
მაჩვენებლების 
დაანგარიშებას; 
თავისი 
კომპეტენციების 
ფარგლებში სპორტის 
ბიზნესის სფეროში 
მიმდინარე 
მოვლენებისა და 
პროცესების ანალიზს 
და მათი 
კანონზომიერების 
გამოვლენას; 
 

7.სწავლის 
დამოუკიდებლად 
განხორციელებას, 
სწავლების პროცესის 
თავისებურებების 
გათვალისწინებას და 
სხვადასხვა სამეცნიერო 
წყაროებზე 
დამოუკიდებლად 
მუშაობას, მეცნიერების 
სიახლეების მიდევნებას 
და ცოდნის მუდმივად 
განახლებას. 

8.შეუძლია 
აკადემიური 
ღირებულებების 
დაცვა, სხვისი 
შრომის 
დაფასება და 
დამსახურების 
აღიარება; 

9.შეეძლებ
ა 
მონაწილე
ობის 
მიიღებას 
ბიზნესის 
სფეროსა 
და 
საზოგადო
დ 
ეთიკური 
ღირებულ
ებების 
ფორმირებ
ის 
პროცესში.  
 

10.შეძლებს 
პროფესიულ 
კონტექსტში 
მოლაპარაკებასა 
და 
კონფლიქტების 
მოგვარებაში 
მონაწილეობას. 
 

                                                                                                                  
ზოგადი 
კურსები 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ინგლისური ენა   
1,2,3,4          1 
აკადემიური 
წერა       1 1  1 
სოციალური 
ფსიქოლოგია         2 3 
კვლევის 
მეთოდები     3 1 3    
სოციოლოგიის 
საფუძვლები          2 
საბაზისო კურსი           
ბიზნესის 
საფუძვლები 1 2 1   1     

კალკულუსი -1,2   2  2 1     
მენეჯმენტის 
საფუძვლები 2 1 1 2       
ეკონომიკის 
საფუძვლები 1 3 1        
ფინანსური 
აღრიცხვის 
საფუძვლები 

2 1 1        

მარკეტინგის 
საფუძვლები   1        
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ინოვაციური 
პროცესების 
მართვა სპორტში 

     2  1   

სტრატეგიული 
მენეჯმენტი   2 3        
მენეჯერული 
აღრიცხვა  2 2        
სპორტში 
ფონდებისა და 
ინვესტიციების 
მოზიდვა 

   3  2     

ძირითადი 
სპეციალიზაციის 
საგნები 

          

მცირე ბიზნესის  
საფუძვლები 1 1  1       
საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები -
1,2 

      2    

სტატისტიკა 
მენეჯერებისთვი
ს 

    1 2     

სპორტის 
სახელმწიფო 
მართვის 
საფუძვლები 

     2     

ბიზნესი და 
სპორტი      1     
კორპორაციული 
ფინანსები     2 1     
სპორტის 
მენეჯმენტის 
საფუძვლები-1,2 

1 2  3       

კომუნიკაცია 
სპორტის 
მენეჯმენტში  

  1      2 1 

სპორტის 
მარკეტინგი-1,2    1 1 1        
 ბიზნესის 
სამართლებრივი 
რეგულირება   

  2        
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პროექტების 
მენეჯმენტი  2         
ფინანსებისა და 
ბიუჯეტის 
დაგეგმვა 
სპორტში 

    3 2     

ადამიანური 
რესურსების 
მართვა 
სპორტში-1,2 

  1 1       

სპორტული 
ინფრასტრუქტუ
რის მართვა 

  1 1       

სპორტული 
ღონისძიებების 
მართვა 

     2     

პრაქტიკა 
სპეციალობაში       3 3 3 3 
საბაკალავრო 
ნაშრომი       3 3 3 3 
არჩევითი კურსი           
საქართველოს 
ისტორია 1          
ორგანიზაციულ
ი ქცევა                                                                                1 2 
 მასობრივი 
სპორტი      1     
სპორტის 
დიპლომატიური 
საფუძვლები 

  1        

საქართველოს 
სოციალურ-
ეკონომიკური 
გეოგრაფია 

  2        

ტურიზმისა და 
მასპინძლობის 
მარკეტინგი 

 1    1     

 მაღალი 
მიღწევების 
სპორტი 

     1     

სპორტისა და 1          
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ოლიმპიზმის 
ისტორია 

შენიშვნა: 1-გაცნობა, 2 გაღრმავება, 3 -განტკიცება 

 

 

სამიზნე ნიშნულები და შედეგების შეფასების მონიტორინგი 

შეფასების წესი: სტუდენტის შეფასდება მთელი სემესტრის განმავლობაში მიღებული შედეგების და საგნის ცოდნის ჩვენების 
მიხედვით, რაც გამოხატული იქნება შეფასების შემდეგი კომპონენტებით. 

სამიზნე ნიშნულები თითოეული სწავლის შედეგისათვის ცხრილი N 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სწავლის  შედეგის  
დასახელება 

შეფასება ქულებით სამიზნე ნიშნული 

აკადემიური  
აქტიურობა 

0-20 სტუდენტების  70% 15-20 
ქულამდე შეფასებას 
 

შუალედური  
გამოცდა 

0-30 სტუდენტების  60  %  მიიღებს  
15-20  
ქულამდე შეფასებას 

პრეზენტაცია   0-10 სტუდენტების  70%  
15-20 
ქულამდე შეფასებას 

ქვიზები 0-10 სტუდენტების  60  %  მიიღებს  
15-20  
ქულამდე შეფასებას 

პრაქტიკული 
კური  უნარ-ჩვევის  
შეფასება 

0-30 სტუდენტების  60  %  მიიღებს  
15-20  
ქულამდე შეფასებას 
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პროგრამის თითოეული სწავლის შედეგის გაზომვა ხდება პროგრამაში მოცემული სწავლის შედეგებისა სემესტრული შეფასების გეგმის 
საფუძველზე, რომლის მიხედვით შეფასება ხდება იმ სემესტრის ბოლოს სადაც დადგა აღნიშნული სწავლის შედეგი; ეფუძნება 
კურიკულუმის რუკას და მის საფუძველზე შემუშავებულ სწავლის შედეგების შეფასების გეგმას;  

დინამიკაში დაკვირვების შედეგად თუ სამიზნე ნიშნულებთან დადარებით გამოვლინდება რეგრესი, მოხდება სწავლის შედეგების და 
მიღწევის გზების გადახედვა და შესაბამისად პროგრამის მოდიფიცირება. 

 


