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1. საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება 

ბიზნესის ადმინისტრირება / Business Administration 

2. უმაღლესი განათლების  საფეხური 

პირველი (ბაკალავრიატი) 

3. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტში  (კვალიფიკაციის კოდი 0413) 

Bachelor of Business Administration in Management (Qualification Code 0413) 

4. ECTS კრედიტები და მათი განაწილება 

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა მოიცავს 240 კრედიტს, პროგრამის  ხანგრძლივობაა  4 სასწავლო წელი.  

სასწავლო წელი აგებულია სემესტრული პრინციპით, ერთი სემესტრი მოიცავს 19 სასწავლო კვირას.  

1 ECTS კრედიტი უდრის 25 საათს, რაც მოიცავს, როგორც სტუდენტის საკონტაქტო დატვირთვის დროს, ასევე მისი დამოუკიდებელი მუშაობის 
დროს (შუალედური და დასკვნითი შეფასებისათვის, აგრეთვე საშინაო დავალების მომზადებისათვის განკუთვნილ დრო). 

საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა და კრედიტების განაწილება; 

43 კრედიტი - ზოგადი სასწავლო  კურსები  
61  კრედიტი - საბაზისო -სავალდებულო სასწავლო კურსები   
120 კრედიტი - ძირითადი სპეციალობის სასწავლო კურსები   
16  კრედიტი - არჩევითი სასწავლო კურსები 
 

 
5. სწავლების ენა 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების ენაა ქართული 

6. პროგრამის ხელმძღვანელი 

ასოცირებული პროფესორი  ვასილ ლიპარტელიანი 
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7. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტი შეიძლება გახდეს მხოლოდ სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი 
სახელმწიფო დოკუმენტის მფლობელი ან მასთან გათანაბრებული პირი, რომელმაც ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონისა და 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 18 თებერვლის N19/ნ ბრძანებით დამტკიცებული ერთიანი ეროვნული 
გამოცდების ჩატარების დებულების შესაბამისად, მოიპოვა უფლება ისწავლოს საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო 
სასწავლო უნივერისტეტში.   

ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე, ბიზნესის  ადმინისტრირების  საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტთა 
მიღება/ჩარიცხვა ხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.  

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე მობილობის წესით ჩარიცხვა შესაძლებელია წელიწადში ორჯერ, საქართველოს განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილ ვადებში, სავალდებულო პროცედურებისა და უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი წესების დაცვით. 

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა, ან გადმოყვანის წესით ჩარიცხვა უცხო ქვეყნის აღიარებული 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან ხორციელდება საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის  და 
მეცნიერების   სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით და დადგენილ ვადებში: 

ა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის და მოქალაქეობის არმქონე პირებისათვის, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი 
ეკვივალენტური განათლება;  
ბ) საქართველოს მოქალაქეებისათვის, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური განათლება და სრული 
ზოგადი განათლების ბოლო 2 წელი ისწავლეს უცხო ქვეყანაში;  
გ) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის, რომლებიც სწავლობენ/სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ კრედიტები/კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ 
ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში;  
დ) საქართველოს მოქალაქეებისათვის, რომლებიც საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ განსაზღვრული ვადით 
ცხოვრობენ/ცხოვრობდნენ, სწავლობენ/სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ კრედიტები/კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის 
კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა ასევე 
შესაძლებელია მობილობის წესით, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის N10/ნ ბრძანებით 
დამტკიცებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესის 
შესაბამისად. საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის დროს, მხედველობაში მიიღება კანონმდებლობის მოქმედი რედაქცია. 
 
 
 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 
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ბიზნესის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია:  
 სტუდენტს შესძინოს: 
 ● ფართო ცოდნა ბიზნესის ძირითადი თავისებურებების, პრინციპების, მიმართულებების შესახებ. 
● საბაზისო ცოდნა ბიზნესის შესაბამის მიმართულებებში - ფინანსები, მარკეტინგი, მენეჯმენტი, პროექტის მართვა.  
 სტუდენტს გამოუმუშავოს: 
 
● 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;  
● პროფესიული ეთიკისა და ბიზნეს ღირებულებების დასამკვიდრებლად სწრაფვის უნარი.  
 
 აღზარდოს:  
● 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. 
 
პროგრამის მიზნებს საფუძვლად უდევს კომუნიკაცია საქართველოში მოქმედი ბიზნესის სფეროს წარმომადგენლებთან და ამ კომუნიკაციის 
შედეგად შემუშავებული რეკომენდაციები, შრომის ბაზრის ტენდენციების ანალიზი, კონკურენტი პროგრამებისა და ეროვნული გამოცდების 
შედეგების ანალიზი. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგები 
ცოდნა და გაცნობიერება   

•   ბაკალავრი ფლობს ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროს კომპლექსურ ცოდნას; გააზრრებული აქვს საერთაშორისო ბიზნესის 
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მახასიათებლები და გაცნობილია ოპერაციათა მენეჯმენტის ძირითად ასპექტებს.   
• განიხილავს ინვესტიციების თეორიებსა და ძირითად ცნებებს, საფინანსო სისტემებს და მათი ფუნქციონირების თავისებურებებს.  
• იცის სპორტის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის საფუძვლები,  ძირითადი თეორიები და კონცეფციები, თანამედროვე მიდგომები და 

პრაქტიკული ასპექტები, სტრატეგიულ გადაწყვეტილებათა მიღებისა და სტრატეგიულ ცვლილებათა დაგეგმვა-მართვის ძირითადი 
მეთოდები; 

• იცნობს სამართლის საფუძვლებს და ესმის ბიზნეს სამართლის ძირითადი ასპექტები. 
 
 2. უნარები 
კურსდამთავრებული: 

 
• ადექვატურად არჩევს მმართველობითი საქმიანობის განხორციელებისათვის აუცილებელ  რაოდენობრივ და სტატისტიკურ მეთოდებს; 
• იყენებს სათანადო მათემატიკურ, მენეჯმენტის სფეროს სტანდარტულ და ზოგიერთ გამორჩეულ მეთოდსა და  ინსტრუმენტს ბიზნეს–

ამოცანების გადაჭრისას; 
• ახდენს სპორტული, სპორტულ-რეკრეაციული და სპორტულ გამაჯანსაღებელი   ობიექტის ძირითადი ეკონომიკური მაჩვენებლების 

დაანგარიშებას; 
• თავისი კომპეტენციების ფარგლებში აანალიზებს სპორტის ბიზნესის სფეროში მიმდინარე მოვლენებსა და პროცესებს და გამოავლენს მათ 

კანონზომიერებას; 
• მონაწილეობს დისკუსიაში პროფესიულ საზოგადოებაში, სპეციალისტებთან და არასპეციალისტებთან, იცავს საკუთარ პოზიციებს და 

აყალიბებს აზრს.  
• პრაქტიკულ საქმიანობაში იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, მუშაობს ელექტრონულ 

დოკუმენტებთან, ელექტრონულ ცხრილებთან და მონაცემთა ბაზებთან.  
• ასრულებს კვლევით და პრაქტიკული ხასიათის ნაშრომს წინასწარგანსაზღვრული მითითებების შესაბამისად. 

   
3. პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა 

კურსდამთავრებული: 
  

• იცავს აკადემიურ ღირებულებებს, აფასებს სხვის შრომას;შეუძლია მონაწილეობის მიიღება ბიზნესის სფეროსა და საზოგადოდ 
ეთიკური ღირებულებების ფორმირების პროცესში. 

• დამოუკიდებლად ახორციელებს სწავლას, ითვალისწინებს სწავლების პროცესის თავისებურებებს. 
• იცავს კანონმდებოლობით გათვალისწინებულ და ეთიკის ნორმებს პროფესიული საქმიანობის წარმოების პროცესში. 

 
 
 
 

სწავლა-სწავლების მეთოდები 
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სასწავლო კურსებში, მათი სპეციფიკის გათვალისწინებით, გამოიყენება სხვადასხვა სწავლა-სწავლების მეთოდები, რაც ასახულია სასწავლო 
კურსების სილაბუსებშ(ლექცია,  პრაქტიკული მუშაობა, სემინარი და სხვა). 
სწავლება-სწავლის  მეთოდი  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; 
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  ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების    საბაკალავრო პროგრამის 
კურსდამთავრებულები შეიძლება დასაქმდნენ როგორც სახელმწიფო ისე კომერციულ  დაწესებულებებში, კერძოდ   სპორტის სფეროს სახელმწიფო  
მართვის ორგანოებში, სპორტულ ფედერაციებში, სპორტულ და ფიტნეს კლუბებში, გუნდებში, სპორტულ საწარმოებში და სხვა დაწესებულებებში, 
სადაც მოითხოვება ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი   მენეჯმენტის სპეციალობით. 
 

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 
სტუდენტმა, რომელმაც დაასრულა ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა, შეუძლია სწავლა და კველევითი მუშაობა გააგრძელოს 
მაგისტრატურაში. 

ინფორმაცია პროგრამის განხორციელებისთვის საჭირო მატერიალური რესურსის შესახებ 
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სასწავლო გეგმა  

 სტუდენტებისთვის შეზღუდვების გარეშე ხელმისაწვდომია უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა და მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი, კერძოდ: 
• სათანადო ინვენტარით აღჭურვილი სასწავლო აუდიტორიები და საკონფერენციო დარბაზები; 
• კომპიუტერული ტექნიკითა და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ბიბლიოთეკა;  

კომპიუტერული კლასები, ინტერნეტში და შიდა ქსელში ჩართული კომპიუტერული ტექნიკა და სწავლის/სწავლების პროცესის ადეკვატური 
კომპიუტერული პროგრამები;  Students.sportuni.ge-  სტუდენტთა პორტალი. Students.sportuni.ge-ზე სტუდენტები ეცნობიან თავიაანთ შეფასებას – 
დასწრება, აქტიურობა, ზეპირი გამოცდა, ქვიზის შეფასება; აგრეთვე ზემოთ ხსენებული პორტალი გამოიყენება სტუდენტებთან საკომუნიკაციოდ  
უნივერსიტეტის საკუთრებაში და მფლობელობაში არსებული მატერიალური რესურსი უზრუნველყოფს ბიზნესის საბაკალავრო საგანმანათლებლო 
პროგრამის მიზნების რეალიზაციასა და დაგეგმილი სწავლის შედეგების მიღწევას:  
   საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი არის პროექტ „ელექტრონული ინფორმაცია 
ბიბლიოთეკებისთვის - eIFL” მონაწილეთა კონსორციუმის წევრი, რომლის ფარგლებშიც აქვს წვდომა შემდეგ ელექტრონურ რესურსებთან და 
ბაზებთან:  
BioOne Complete  
Royal Society Journals Collection  
Edward Elgar Publishing Journais and Development Studies e-books  
Sage Premier  
Cambridge Journals Online  
e-Duke Journals Scholarly Collection  
Openedition Journals  

ინფორმაცია პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფის შესახებ 

     პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა ითვალისწინების სტუდენტების სწავლის საფასურის გადასახადისგან მიღებულ შემოსავალს,  
ფაკულტეტი / უნივერსიტეტი ითვალისწინებს პროგრამის დაფინანსებას ფაკულტეტის/უნივერსიტეტის ბიუჯეტიდან  
 

დამატებითი ინფორმაცია 
 

პროგრამას სრული დატვირთვის შემთხვევაში შეუძლია მოემსახუროს დაახლოებით 200  სტუდენტს. 
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სასწავლო კურსების ტიპი: საფაკულტეტო / სავალდებულო / არჩევითი 

                                                                                                                  ზოგადი კურსები - 43 კრედიტი 

1 
ინგლისური ენა   1,2,3,4 

ზ.1,2,3 23 - 236 12 352 600 V V V V     თინა ონიანი, ცაცა 
მელაშვილი 

2 
აკადემიური წერა 

წინაპირობის 
გარეშე 

5 15 29 3 78 125 V        ნესტან ეგეტაშვილი 

3 
სოციალური ფსიქოლოგია 

წინაპირობის 
გარეშე 

6 15 44 3 88 150     V    მარიამ პაპიაშვილი 

4 
კვლევის მეთოდები 

წინაპირობის 
გარეშე 

4 15 29 3 53 100      V   მარიამ პაპიაშვილი 

5 სოციოლოგიის 
საფუძვლები 

წინაპირობის 
გარეშე 

5 15 29 3 78 125       V  ლელა აფციაური 

 
 
 
 

საბაზისო კურსი - 61 კრედიტი 
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1 
ბიზნესის საფუძვლები 

წინაპირობის 
გარეშე 

6 15 29 3 78 125 V        დავით დუგლაძე 

2 
კალკულუსი -1,2 

ს.1 9 30 58 6 156 250  V V      დავით ხაჩიძე 

3 
მენეჯმენტის საფუძვლები 

წინაპირობის 
გარეშე 

6 15 44 3 88 150  V       ნაირა ღვედაშვილი 

4 
ეკონომიკის საფუძვლები 

წინაპირობის 
გარეშე 

5 15 29 3 78 125  V       დავით ობოლაძე 

5 ფინანსური აღრიცხვის 
საფუძვლები 

წინაპირობის 
გარეშე 

5 15 29 3 78 125   V      გიორგი ბოლოთაშვილი 

6 
მარკეტინგის საფუძვლები 

წინაპირობის 
გარეშე 

4 15 29 3 53 100   V      შოთა გოგიტაური, ზურაბ 
ბერუკაშვილი 

7 ინოვაციური პროცესების 
მართვა სპორტში 

წინაპირობის 
გარეშე 

5 15 29 3 78 125       V  თეონა ასათიანი 

8 სტრატეგიული 
მენეჯმენტი  

წინაპირობის 
გარეშე 

4 15 29 3 53 100   V      ნიკოლოზ გოგოლაძე 

9 
მენეჯერული აღრიცხვა 

წინაპირობის 
გარეშე 

6 15 44 3 88 150    V     გიორგი ბოლოთაშვილი 

10 სპორტში ფონდებისა და 
ინვესტიციების მოზიდვა 

წინაპირობის 
გარეშე 

6 15 44 3 88 150     V    ნაირა ღვედაშვილი 

11 
სახელმწიფო და მოქალაე 

წინაპირობის 
გარეშე 

5 15 29 3 78 125 V        მაგდა ბზიკაძე 

ძირითადი სპეციალიზაციის საგნების კურსი - 120 კრედიტი 

1 მცირე ბიზნესის  
საფუძვლები 

წინაპირობის 
გარეშე 

4 15 29 3 53 100   V      დავით დუგლაძე 

 
2 

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები -1,2 

1 8 - 88 6 156 250 V V       თეიმურაზ გოგნაძე 

3 სტატისტიკა 
მენეჯერებისთვის 

ს.3 5 15 29 3 78 125    V     თეონა ასათიანი 

4 სპორტის სახელმწიფო 
მართვის საფუძვლები 

ს.3 5 15 29 3 78 125     V    თეო ბარამიძე 

5 ბიზნესი და სპორტი ს.1 5 15 29 3 78 125     V    დავით ობოლაძე 
6 კორპორაციული 

ფინანსები 
ს.5 5 15 29 3 78 125      V   გიორგი ბოლოთაშვილი 

7 სპორტის მენეჯმენტის 
საფუძვლები-1,2 

ს.3 ძ.7.1 8 30 58 6 106 200    V V    ვასილ ლიპარტელიანი 

8 კომუნიკაცია სპორტის 
მენეჯმენტში  

წინაპირობის 
გარეშე 

5 15 29 3 78 125     V    მარიამ პაპიაშვილი 

9 
სპორტის მარკეტინგი-1,2    

ძ.9.1 10 30 58 6 156 250     V V   შოთა გოგიტაური, ზურაბ 
ბერუკაშვილი 
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ინფორმაცია პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის შესახებ 

10  ბიზნესის 
სამართლებრივი 
რეგულირება   

წინაპირობის 
გარეშე 

4 15 29 3 53 100      V   მაგდა ბზიკაძე 

11 პროექტების მენეჯმენტი ს.1 5 15 29 3 78 125    V     დავით დუგლაძე 
12 ფინანსებისა და ბიუჯეტის 

დაგეგმვა სპორტში 
ს.3 5 15 29 3 78 125       V  დავით ობოლაძე 

13 ადამიანური რესურსების 
მართვა სპორტში-1,2 

ძ.10.1 12 30 88 6 176 300      V V   

14 სპორტული 
ინფრასტრუქტურის 
მართვა 

წინაპირობის 
გარეშე 

4 15 29 3 53 100       V  შოთა გოგიტაური 

15 სპორტული 
ღონისძიებების მართვა 

ს.8 5 15 29 3 78 125       V  შოთა გოგიტაური 

16 პრაქტიკა სპეციალობაში  10 - 170 5 75 250        V  
17 

საბაკალავრო ნაშრომი 
 20 - - 90 410 500        V  

არჩევითი კურსი - 16 კრედიტი 

1 
საქართველოს ისტორია 

წინაპირობის 
გარეშე 

4 15 29 3 53 100   V      ომარ გოგიაშვილი 

2 
ორგანიზაციული ქცევა                                                                        

წინაპირობის 
გარეშე 

4 15 29 3 53 100  V       მარიამ პაპიაშვილი 

3 
 მასობრივი სპორტი 

წინაპირობის 
გარეშე 

4 15 29 3 53 100   V      ირაკლი დოლაბერიძე 

4 სპორტის დიპლომატიური 
საფუძვლები 

წინაპირობის 
გარეშე 

4 15 29 3 53 100 V        ზაზა ჯაფარიძე 

5 საქართველოს სოციალურ-
ეკონომიკური გეოგრაფია 

წინაპირობის 
გარეშე 

4 15 29 3 53 100 V        დავით ობოლაძე 

6 ტურიზმისა და 
მასპინძლობის 
მარკეტინგი 

წინაპირობის 
გარეშე 

4 15 29 3 53 100    V     მაია მარგველაშვილი 

7  მაღალი მიღწევების 
სპორტი 

წინაპირობის 
გარეშე 

4 15 29 3 53 100    V     ირაკლი დოლაბერიძე 

8 სპორტისა და 
ოლიმპიზმის ისტორია 

წინაპირობის 
გარეშე 

4 15 29 3 53 100  V       ჯემალ ძაგანია 
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N გვარი, სახელი აკადემიური თანამდებობა აკადემიური 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 ლიპარტელიანი  ვასილ ასოცირებული პროფესორი, 
აფილირებული 

დოქტორი სპორტის მენეჯმენტის საფუძვლები 

2 ეგეტაშვილი ნესტან ასოცირებული პროფესორი 
აფილირებული 

დოქტორი აკადემიური წერა 

3 ონიანი თინა პროფესორი 
აფილირებული 

დოქტორი ინგლისური ენა 

4 მარგველაშვილი მაია პროფესორი დოქტორი ტურიზმისა და მასპინძლობის 
მარკეტინგი 

5 ძაგანია ჯემალ პროფესორი 
აფილირებული  

დოქტორი სპორტისა და ოლიმპიზმის ისტორია 

6 გოგიაშვილი ომარ პროფესორი დოქტორი საქართველოს ისტორია 
7 აფციაური ლელა ასოცირებული პროფესორი დოქტორი სოციოლოგიის საფუძვლები 
8 ხაჩიძე დავით ასოცირებული პროფესორი  ხაჩიძე დავით 
9 გოგოლაძე  ნიკოლოზ ასისტენტი (დოქტორანტი) დოქტორანტი სტრატეგიული მენეჯმენტი; ადამიანური 

რესურსების მართვა სპორტში 
10 ბოლოთაშვილი  გიორგი მოწვეული ლექტორი დოქტორანტი კორპორაციული ფინანსები; 

მენეჯერული აღრიცხვა 
11 ბარამიძე თეო მოწვეული ლექტორი დოქტორანტი სპორტის სახელმწიფო მართვის 

საფუძვლები 
12 გოგიტაური  შოთა მოწვეული ლექტორი დოქტორანტი სპორტის მარკეტინგის საფუძვლები; 

სპორტული ინფრასტრუქტურის მართვა, 
სპორტული ღონისძიებების მართვა 

13 დუგლაძე დავით მოწვეული ლექტორი დოქტორი მცირე ბიზნესის საფუძვლები; ბიზნესის 
საფუძვლები 

14 ჯაფარიძე ზაზა ასოცირებული პროფესორი 
აფილირებული 

დოქტორი სპორტის დიპლომატიური საფუძვლები 

15 ღვედაშვილი ნაირა მოწვეული ლექტორი დოქტორი მენეჯმენტის საფუძვლები 
16 ობოლაძე დავით მოწვეული ლექტორი დოქტორი ბიზნესი და სპორტი; საქართველოს 
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სოციალურ-ეკონომიკური გეოგრაფია 
17 ბერუკაშვილი ზურაბ მოწვეული ლექტორი დოქტორანტი სპორტი მარკეტინგის საფუძვლები 
18 ბზიკაძე მაგდა მოწვეული ლექტორი  სახელმწიფო და მოქალაქე; ბიზნესის 

სამართლებრივი რეგულირება, 
სახელმწიფო და მოქალაე 

19  პაპიაშვილი მარიამ ასისტენტი (დოქტორანტი) დოქტორანტი კომუნიკაცია სპორტის მენეჯმენტში; 
ორგანიზაციული ქცევა.  სოციალური 
ფსიქოლოგია 

20 დოლაბერიძე ირაკლი ასოცირებული პროფესორი 
აფილირებული 

მაგისტრი მაღალი მიღწევების სპორტი, მასობრივი 
სპორტი 

21 გოგიაშვილი ომარ 
 

მოწვეული ლექტორი დოქტორი საქართველოს ისტორია 

 

 

საგანამანთლებლო საბაკალვრო  პროგრამის „ ბიზნესის ადმინისტრირება“  პროგრამის  მიზნებისა და სწავლის შედეგების რუქა 
ცხრილი N1 

სწავლის 
შედეგები 

1.გაცნობიერებუ
ლი აქვს 
სპორტის 
ისტორია, მისი 
როლი და 
პოტენციალი 
ბიზნესის 
განვითარებასა 
და მართვაში, 
იცის სპორტისა 
და ბიზნესის 
ურთიერთკავში
რი და მათი 
სტრუქტურა; 
 

2.აქვს 
საფუძვლიანი 
ცოდნა 
მენეჯმენტის 
ძირითადი 
არსისა და 
ფუნქციების 
შესახებ, 
ფლობს 
მენეჯმენტის 
ყველა 
ძირითადი 
ფუნქციის, 
დაგეგმვის, 
კადრების 
დაკომპლექტე
ბის, 
ორგანიზების, 
ლიდინგისა 

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 

4.გაცნობიერებ
ული აქვს 
საფინანსო 
ინსტიტუტები
ს როლი 
ბიზნესის 
განვითარებაში
, იცნობს მათ 
სტრუქტურას 
და 
გააზრებული 
აქვს 
მენეჯერული 
აღრიცხვის 
საფუძვლები. 
 

5.მმართველობით
ი საქმიანობის 
განხორციელების
ათვის 
აუცილებელი 
რაოდენობრივი 
და 
სტატისტიკური 
მეთოდების 
ადექვატურად 
შერჩევას, 
ბიზნეს–
ამოცანების 
გადაჭრისას 
სათანადო 
გამოყენებას; 
 

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

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

8.შეუძლია 
აკადემიური 
ღირებულებ
ების დაცვა, 
სხვისი 
შრომის 
დაფასება და 
დამსახურებ
ის აღიარება; 

9.შეეძლება 
მონაწილეობი
ს მიიღებას 
ბიზნესის 
სფეროსა და 
საზოგადოდ 
ეთიკური 
ღირებულებე
ბის 
ფორმირების 
პროცესში.  
 

10.შეძლებ
ს 
პროფესი
ულ 
კონტექსტ
ში 
მოლაპარა
კებასა და 
კონფლიქ
ტების 
მოგვარება
ში 
მონაწილე
ობას. 
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და 
კონტროლის 
ეფექტური 
გამოყენების 
ასპექტებს; 

კომპონენტისთვის; კანონზომიერებ
ის გამოვლენას; 
 

სწავლის მიზნები 
ფართო ცოდნა 
ბიზნესის 
ძირითადი 
თავისებურებები
ს, პრინციპების, 
მიმართულებები
ს შესახებ. 
 საბაზისო ცოდნა 
ბიზნესის 
შესაბამის 
მიმართულებებშ
ი - 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 
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უნარი და 
სპეციალობით 
საქმიანობისათვი
ს აუცილებელი 
სხვა უნარები; 
 
ბიზნესის 
სფეროში 
პრობლემების 
დამოუკიდებლა
დ გადაჭრის, 
აგრეთვე 
საკითხის 
შეფასების, 
ანალიზის, 
მსჯელობის, 
დასაბუთების, 
ამოცანების 
გადაწყვეტისთვი
ს აუცილებელი 
უნარები;  
    პროფესიული 
ეთიკისა და 
ბიზნეს 
ღირებულებების 
დასამკვიდრებლა
დ სწრაფვის 
უნარი.  
 

               

მეწარმე მოქალაქე, 
რომელსაც 
შეეძლება 
საზოგადოების 
წინაშე მდგარი 
პრობლემებისა და 
შესაძლებლობების 
იდენტიფიცირება, 
დაინტერესებული 
მხარეების ჩართვა, 
გადაჭრის გზების 
მოძიება და 
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ალტერნატივების 
განსაზღვრა, 
გადაწყვეტილების 
მიღება, მისი 
განხორცილება და 
შედეგამდე მიტანა. 

 
 

 

 

 

 

 

საგანამანთლებლო საბაკალავრო  პროგრამის „ ბიზნეის ადმინისტრირება“ პროგრამის კურიკულუმის რუქა ცხრილი N 2 

 

სწავლის 
შედეგები 

1.გაცნობიერებუ
ლი აქვს 
სპორტის 
ისტორია, მისი 
როლი და 
პოტენციალი 
ბიზნესის 
განვითარებასა 
და მართვაში, 
იცის სპორტისა 
და ბიზნესის 
ურთიერთკავში
რი და მათი 
სტრუქტურა; 
 

2.აქვს 
საფუძვლიანი 
ცოდნა 
მენეჯმენტის 
ძირითადი 
არსისა და 
ფუნქციების 
შესახებ, 
ფლობს 
მენეჯმენტის 
ყველა 
ძირითადი 
ფუნქციის, 
დაგეგმვის, 
კადრების 
დაკომპლექტე
ბის, 
ორგანიზების, 
ლიდინგისა 

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 

4.გაცნობიერებ
ული აქვს 
საფინანსო 
ინსტიტუტები
ს როლი 
ბიზნესის 
განვითარებაში
, იცნობს მათ 
სტრუქტურას 
და 
გააზრებული 
აქვს 
მენეჯერული 
აღრიცხვის 
საფუძვლები. 
 

5.მმართველობით
ი საქმიანობის 
განხორციელების
ათვის 
აუცილებელი 
რაოდენობრივი 
და 
სტატისტიკური 
მეთოდების 
ადექვატურად 
შერჩევას, 
ბიზნეს–
ამოცანების 
გადაჭრისას 
სათანადო 
გამოყენებას; 
 

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

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

8.შეუძლია 
აკადემიური 
ღირებულებ
ების დაცვა, 
სხვისი 
შრომის 
დაფასება და 
დამსახურებ
ის აღიარება; 

9.შეეძლ
ება 
მონაწი
ლეობის 
მიიღება
ს 
ბიზნეს
ის 
სფეროს
ა და 
საზოგა
დოდ 
ეთიკუ
რი 
ღირებუ
ლებები
ს 
ფორმი
რების 
პროცეს
ში.  
 

10.შეძლებს 
პროფესიუ
ლ 
კონტექსტშ
ი 
მოლაპარაკ
ებასა და 
კონფლიქტ
ების 
მოგვარებაშ
ი 
მონაწილეო
ბას. 
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და 
კონტროლის 
ეფექტური 
გამოყენების 
ასპექტებს; 

კომპონენტისთვის; ის გამოვლენას; 
 

   სასწავლო 
კურსი                                                                                                               
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 
მართვა სპორტში 

            

სტრატეგიული 
მენეჯმენტი              
მენეჯერული 
აღრიცხვა             
სპორტში 
ფონდებისა და 
ინვესტიციების 
მოზიდვა 

            

ძირითადი 
სპეციალიზაციის           
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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 
რესურსების 
მართვა სპორტში-
1,2 

            

სპორტული 
ინფრასტრუქტურ
ის მართვა 

            

სპორტული 
ღონისძიებების 
მართვა 

           

პრაქტიკა 
სპეციალობაში               
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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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სწავლის შედეგები 1.გაცნობიერებ
ული აქვს 
სპორტის 
ისტორია, მისი 
როლი და 
პოტენციალი 
ბიზნესის 
განვითარებასა 
და მართვაში, 
იცის სპორტისა 
და ბიზნესის 
ურთიერთკავშ
ირი და მათი 
სტრუქტურა; 
 

2.აქვს 
საფუძვლიანი 
ცოდნა 
მენეჯმენტის 
ძირითადი 
არსისა და 
ფუნქციების 
შესახებ, 
ფლობს 
მენეჯმენტის 
ყველა 
ძირითადი 
ფუნქციის, 
დაგეგმვის, 
კადრების 
დაკომპლექტე
ბის, 
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.გაცნობიერებ
ული აქვს 
საფინანსო 
ინსტიტუტები
ს როლი 
ბიზნესის 
განვითარებაში
, იცნობს მათ 
სტრუქტურას 
და 
გააზრებული 
აქვს 
მენეჯერული 
აღრიცხვის 
საფუძვლები. 
 

5.მმართველობით
ი საქმიანობის 
განხორციელების
ათვის 
აუცილებელი 
რაოდენობრივი 
და 
სტატისტიკური 
მეთოდების 
ადექვატურად 
შერჩევას, 
ბიზნეს–
ამოცანების 
გადაჭრისას 
სათანადო 
გამოყენებას; 
 

6.სპორტული, 
სპორტულ-
რეკრეაციული 
და სპორტულ 
გამაჯანსაღებელ
ი   ობიექტის 
ძირითადი 
ეკონომიკური 
მაჩვენებლების 
დაანგარიშებას; 
თავისი 
კომპეტენციების 
ფარგლებში 
სპორტის 
ბიზნესის 
სფეროში 
მიმდინარე 
მოვლენებისა და 
პროცესების 
ანალიზს და 
მათი 
კანონზომიერებ
ის 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 
ღირებულებ
ების დაცვა, 
სხვისი 
შრომის 
დაფასება და 
დამსახურებ
ის აღიარება; 

9.შეეძლ
ება 
მონაწი
ლეობის 
მიიღება
ს 
ბიზნეს
ის 
სფეროს
ა და 
საზოგა
დოდ 
ეთიკუ
რი 
ღირებუ
ლებები
ს 
ფორმი
რების 
პროცეს
ში.  
 

10.შეძლებს 
პროფესიულ 
კონტექსტში 
მოლაპარაკე
ბასა და 
კონფლიქტე
ბის 
მოგვარებაში 
მონაწილეობ
ას. 
 

 სასწავლო 
კურსი                                                                                                          
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     
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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        
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     
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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        

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        
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საქართველოს 
სოციალურ-
ეკონომიკური 
გეოგრაფია 

  2        

ტურიზმისა და 
მასპინძლობის 
მარკეტინგი 

 1    1     

 მაღალი 
მიღწევების 
სპორტი 

     1     

სპორტისა და 
ოლიმპიზმის 
ისტორია 

1          

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 
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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. 

 

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 


