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1. საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება 

სპორტის მენეჯმენტი / Sport Management 

2. უმაღლესი განათლების  საფეხური 

მეორე საფეხური (მაგისტრატურა) 

3. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი სპორტის მენეჯმენტში (0413) 

4. ECTS კრედიტები და მათი განაწილება 

სპორტის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა  მოიცავს  120 ECTS კრედიტს (2 წელი, 4 სემესტრი). 
საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა და კრედიტეტების განაწილება:  

• 90 კრედიტი - სავალდებულო სასწავლო კურსები  
• 10 კრედიტი - პრაქტიკა სპეციალობაში  
• 20 კრედიტი - სამაგისტრო ნაშრომი   

5. სწავლების ენა 

ქართული 

6. პროგრამის ხელმძღვანელი/ხელმძღვანელები,  თანახელმძღვანელი 

ასოცირებული პროფესორი  ვასილ ლიპარტელიანი 

7. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

   
სამაგისტრო პროგრამაზე სტუდენტთა ჩარიცხვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად - საერთო სამაგისტრო 
გამოცდების შედეგებისა  და უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში მიღების წესის საფუძველზე (კანონმდებლობით გათვალისწინებულ 
შემთხვევებში საერთო სამაგისტრო გამოცდების ჩაბარების გარეშე). მაგისტრანტობის კანდიდატთათვის შიდასაუნივერსიტეტო 
გამოცდის საკითხები ქვეყნდება უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე www.sportuni.edu.ge გამოცდებამდე გონივრული ვადით 
ადრე. 

http://www.sportuni.edu.ge/
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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 
 

  
 სამაგისტრო პროგრამა უზრუნველყოფს სპორტული მმართველობითი საქმიანობის თეორიული და პრაქტიკული 
ასპექტების საფუძვლიან შესწავლას და პროფესიული კარიერისთვის აუცილებელი ცოდნისა და უნარების 
გამომუშავებას. 
სამაგისტრო პროგრამის მიზანია: 
მოამზადოს სპორტის სფეროს  გამოწვევებსა და ცვალებად ბიზნეს გარემოზე ორიენტირებული, ბიზნესის მართვის 
თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების, სამეცნიერო კვლევისა და შემოქმედებითი მუშაობის უნარების  
კონკურენტუნარიანი სპეციალისტი,  ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი სპორტის მენეჯმენტში, რომელიც შეძლებს 
სპორტის ინდუსტრიაში ბიზნეს-პროცესების და ორგანიზაციების ეფექტიან ადმინისტრირებას.    
 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგები 
 

პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტი აღწერს სპორტის მენეჯმენტის ძირითად პრინციპებსა და მიმართულებებს. 

ცოდნა და გაცნობიერება   
 

• სპორტის სფეროს  სპეციფიურობის გათვალისწინებით, განიხილავს სხვადასხვა მიმართულების პროგრამების დაგეგმარების, 
მართვის, იმპლემენტაციისა და მონიტორინგის მეთოდოლოგია - განხორციელების ძირითად პრინციპებს, ფუნქციონირების და 
კონტროლის მექნიზმებსა და ინსტრუმენტები;  

• განსაზღვრავს სპორტული  პროფილის ორგანიზაციაზე და სასპორტო მომსახურების მიმწოდებელ დაწესებულებებზე მოქმედ 
ფაქტორებს და მათ ეფექტურ მენეჯმენტს, დაფინანსების მოდელებს. 

• აყალიბებს ანალიზისა და შეფასების მიდგომებს თანამედროვე გამოწვევების გათვალისწინებით; 
• აღწერს სპორტის მენეჯმენტის  მეცნიერების სფეროში პრობლემის იდენტიფიცირების, ორიგინალური იდეების შემუშავებისა 

და მისი გადაჭრის მეცნიერულ გზებს (კვლევის მეთოდების გამოყენებით);   
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 უნარები 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 
•  სპორტული ინდუსტრიის  სხვადასხვა მიმართულების პროგრამებისა და პროექტების დაგეგმვა; მათი სტრუქტურის, 

ბიუჯეტის, შეფასების და მონიტორინგის სისტემის განსაზღვრა; 
• საინვესტიციო და საფინანსო ვითარების ანალიზის საფუძველზე დაფინანსებისა და საინვესტიციო სტრუქტურის 

ალტერნატიული მოდელების შემუშავება; 
• სპორტის მენეჯმენტის სფეროში პრობლემების/საკითხების კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა და განხორციელება 

თანამედროვე მეთოდებისა და პრინციპების გამოყენებით, აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვით; 
 
პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა 

• ახდენს კვლევის შედეგების ობიექტურად ფორმულირებას, მათ სათანადოდ გაფორმებასა და წარმოდგენას;   
•  აწყობს პრეზენტაციებს თემატურ და საკვანძო საკთხებზე; 
• შეუძლია სპორტის მენეჯმენტთან დაკავშირებული პრობლემის გადაწყვეტის ალტერნატიული გზების განსაზღვრა, 

რელევანტური დასკვნების გამოტანა და რეკომენდაციების შემუშავება; 
 

სწავლა-სწავლების მეთოდები 
 

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 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. 
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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. 
 

სამაგისტრო ნაშრომი მაგისტრანტს შესრულებულად ჩაეთვლება, თუ შეფასებისას დააგროვებს 51 და მეტ ქულას. 

სამაგისტრო ნაშრომის 41-50 ქულით შეფასების შემთხვევაში, მაგისტრანტს უფლება ეძლევა გადამუშავებული სამაგისტრო ნაშრომი 
წარადგინოს მომდევნო სემესტრის განმავლობაში. 

სამაგისტრო ნაშრომის 0-40 ქულით შეფასების შემთხვევაში, მაგისტრანტი კარგავს იგივე ნაშრომის წარდგენის უფლებას. მას ენიჭება 
უფლება, შეარჩიოს ახალი თემა და ხელმძღვანელი და სამაგისტრო ნაშრომი დაიცვას კომისიის წინაშე შემდეგ სასწავლო წელს. 

დასაქმების სფეროები 
 

 
სპორტის მენეჯმენტში, სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში შეძენილი მრავალმხრივი დარგობრივი და ზოგადი (  უნარების 
დახმარებით, კურსდამთავრებულს საშუალება ექნება დასაქმდეს სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურებში, ასევე, სასწავლო და 
სამეცნიერო– კვლევითი პროფილის მქონე ორგანიზაციაში, სხვადასხვა პროფილის ფონდში, არასამთავრობო ორგანიზაციაში,  
სპორტის სფეროს სახელმწიფო  მართვის ორგანოებში, სპორტულ ფედერაციებში, სპორტულ და ფიტნეს კლუბებში, გუნდებში, 
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სპორტულ საწარმოებში და სხვა დაწესებულებებში. 
 ბისნესის ადმინისტრირების მაგისტრს სპორტის მენეჯმენტში შეუძლია იმუშაოს ბიზნესის მართვის ყველა რგოლში. 
კურსდამთავრებული შეძლებს დაიკავოს მაღალი დონის სამენეჯერო პოზიციები როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო სექტორში, 
საკონსულტაციო ფირმებში, ერთობლივ საწარმოებში და ა.შ. 

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 
 

სპორტის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია სწავლა გააგრძელოს არა მხოლოდ მენეჯმენტის, არამედ 
ეკონომიკისა და ბიზნესის ადმინისტრირების ფართო პროფილით, შესაბამის სადოქტორო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობების 
გათვალისწინებით. 
 
 

ინფორმაცია პროგრამის განხორციელებისთვის საჭირო მატერიალური რესურსის შესახებ 
 

სტუდენტებისთვის შეზღუდვების გარეშე ხელმისაწვდომია უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა და მატერიალურ-
ტექნიკური რესურსი, კერძოდ: 

• სათანადო ინვენტარით აღჭურვილი სასწავლო აუდიტორიები და საკონფერენციო დარბაზები; კომპიუტერული 
კლასები, ინტერნეტში  ჩართული კომპიუტერებით და სწავლის/სწავლების პროცესის ადეკვატური კომპიუტერული 
პროგრამები; 

• კომპიუტერული ტექნიკითა და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ბიბლიოთეკა; სადაც 
დაცულია სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისი ბეჭდური და ელექტრონული ფონდი.    

• ყველა თანამშრომელს და სტუდენტს  აქვს კორპორატიული მეილი, რომელთა დაბოლოებაში არის ასახული 
@sportuni.edu.ge; არსებული მეილ სერვერიც მდებარეობს Dreamhost-ის სერვერზე. რომელთა ადმინისტრირებას 
ახორციელებს IT სამსახური. 

• 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.  

 
 
 
 

ინფორმაცია პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფის შესახებ 
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N სასწავლო კურსის დასახელება 

კრ
ედ

იტ
ებ

ის
 რ

აო
დ

ენ
ო

ბა
 (E

CT
S)

 

სტუდენტის 
საკონტაქტო 

მუშაობის 
საათები 

სემესტრში 
სტ

უ
დ

ენ
ტ

ის
 დ

ამ
ო

უ
კი

დ
ებ

ელ
ი 

მუ
შა

ო
ბი

ს 
სა

ათ
ებ

ი 
სე

მე
სტ

რ
ში

 

სულ 

სემესტრი 

ლექტორი 

ლ
ექ

ცი
ა 

სე
მი

ნა
რ

ი 

შუ
ალ

ედ
უ

რ
ი 

დ
ა 

დ
ას

კვ
ნი

თ
ი 

გა
მო

ცდ
ებ

ი 

I II III IV 

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

დამატებითი ინფორმაცია 
 

პროგრამას, სრული დატვირთვის შემთხვევაში, შეუძლია მოემსახუროს დაახლოებით 10-12 სტუდენტს. 
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 სავალდებულო სასწავლო კურსები - 90 კრედიტი (ECTS) 
1 სპორტის მენეჯმენტი 6 15 29 3 103 150     ლიპარტელიანი ვასილ 

შაფაქიძე მანანა 
2 თანამედროვე სპორტის 

მენეჯმენტი 
6 15 29 3 103 150     ლიპარტელიანი ვასილ 

შაფაქიძე მანანა 
3 სპორტის მარკეტინგის 

საფუძვლები 
6 15 29 3 103 150     გოგიტაური შოთა 

4 სპორტის მარკეტინგი 6 15 29 3 103 150     გოგიტაური შოთა 

5 სპორტული ორგანიზაციის 
მართვა 

6 15 29 3 103 150     კორეპანოვი ანატოლი 
ბერუკაშვილი ზურაბ 

6 სპორტის სახელმწიფო 
მართვა 

6 15 29 3 103 150     კორეპანოვი ანატოლი 
ბარამიძე თეო 

7 ლიდერობა 6 15 29 3 103 150     დავით დუგლაძე 

 
8 სპორტის მენეჯერის 

პროფესიული განვითარება 
და კარიერის დაგეგმვა 

5 15 29 3 78 125     ლიპარტელიანი ვასილ 
შაფაქიძე მანანა 

9 მეცნიერული კვლევის 
მეთოდები 

5 15 29 3 78 125     პაპიაშვილი მარიამ 

10 სტრატეგიული მენეჯმენტი  6 15 29 3 103 150     გოგოლაძე ნიკა 

11 ადამიანური რესურსების 
მართვა 

5 15 29 3 78 125     გოგოლაძე ნიკა 
 

  
12 სპორტის სახელმწიფო 

პოლიტიკა და 
საკანონმდებლო ბაზა 

6 15 29 3 78 125     კორეპანოვი ანატოლი 
ბარამიძე თეო 

13 სპორტული 
ინფრასტრუქტურისა და 

5 15 29 3 78 125     გოგიტაური შოთა 
ფახურიძე მურად 
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ღონისძიებების მართვა 
14 სპორტის ეკონომიკა და 

ფინანსები, ბიუჯეტის 
დაგეგმვა 

5 15 29 3 78 125     ობოლაძე დავით 

15 კომუნიკაცია სპორტის 
მენეჯმენტში 

5 15 29 3 78 125     პაპიაშვილი მარიამ 

პრაქტიკა - 10კრედიტი (ECTS) 
1 პრაქტიკა სპეციალობაში 10 პრაქტ.175  75 250      

სამაგისტრო ნაშრომი - 20 კრედიტი (ECTS) 
1 სამაგისტრო ნაშრომის დაცვა 20 კონს.-50  450 500      
            

 

 

 

ინფორმაცია პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის შესახებ 

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; სპორტის 
მენეჯმენტი 

2 გოგოლაძე ნიკა  ასისტენტი დოქტორანტი სტრატეგიული მენეჯმენტი; 
ადამიანური რესურსების მართვა 
სპორტში 

3 პაპიაშვილი მარიამ მოწვეული პედაგოგი დოქტორანტი კვლევისა და ანალიზის 
თანამედროვე მეთოდები; 
კომუნიკაცია სპორტის 
მენეჯმენტში. 

4 ობოლაძე დავით მოწვეული პედაგოგი დოქტორი სპორტის ეკონომიკა და 
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ფინანსები, ბიუჯეტის დაგეგმვა 
5 კორეპანოვი ანატოლი მოწვეული პედაგოგი  სპორტული ორგანიზაციის 

მართვა 
6 გოგიტაური შოთა მოწვეული პედაგოგი დოქტორანტი სპორტის მარკეტინგის 

საფუძვლები; სპორტის 
მარკეტინგი 

7 შაფაქიძე მანანა მოწვეული პედაგოგი დოქტორანტი სპორტის მენეჯმენტის 
საფუძვლები 

8 ბარამიძე თეო მოწვეული პედაგოგი დოქტორანტი სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკა 
და საკანონმდებლო ბაზა 

9 ბერუკაშვილი ზურაბ მოწვეული პედაგოგი დოქტორანტი სპორტის მარკეტინგის 
საფუძვლები 

10 ფახურიძე მურად მოწვეული პედაგოგი დოქტორანტი სპორტული ინფრასტრუქტურისა 
და ღონისძიებების მართვა 

11 დავით დუგლაძე მოწვეული პედაგოგი დოქტორი ლიდერობა 
 

 

საგანამანთლებლო სამაგისტრო პროგრამის „სპორტის მენეჯმენტის“  მიზნებისა და სწავლის შედეგების რუქა  
ცხრილი N1 

სწავლის შედეგები 1. აქვს სრული 
წარმოდგენა სპორტის 
მენეჯმენტის 
ძირითად 
პრინციპებსა და 
მიმართულებებზე 
(დაგეგმვის არსი; 
ორგანიზება; 
ლიდინგი; მოტივაცია; 
კონტროლი; შეფასება; 
კვლევების 
განხორციელება; 
პრობლემების 
იდენტიფიცირება; 

2. შეუძლია 
სწორად შეიმუშაოს 
პირადი და 
კომპანიის 
მოქმედების მოკლე 
და გრძელვადიანი 
გეგმები; აქვს 
ორგანიზებისა და 
ადამიანური 
რესურსის 
მოტივაციის 
უნარი; 
მიზანმიმართულა
დ განსაზღვრავს 

3. საბოლოო დასკვნების 
გამოსატანად ეყრდნობა 
მიღებული ცოდნის 
თეორიულ და 
პრაქტიკულ 
მაჩვენებლებს, ხშირ 
შემთხვევაში SWOT 
ანალიზის გამოყენებით 
ახდენს საკითხის 
სიღრმისეულ შესწავლას 
და ობიექტურ 
მონაცემებზე და 
ინფორმაციაზე 
დაყრდნობით საბოლოო 

4. აქვს ვერბალური 
და არავერბალური 
კომუნიკაციის 
უნარი, 
განვითარებული 
აქვს პირად 
შეხვედრებში აზრის 
მცირე დროში 
მოკლედ 
ჩამოყალიბების და 
სწორად გადმოცემის 
უნარი. ასევე 
განვითარებული 
აქვს წერითი 

5. აქვს სპორტის 
მართვის სფეროში 
არსებულ გამოწვევებზე 
სწორი რეაგირების 
უნარი, საფუძვლიანი 
შესწავლისა და 
შესაბამის 
ინფორმაციაზე 
დაყრდნობით. 
განსაზღვრავს 
სპორტული 
ორგანიზაციის 
გეგმების მიხედვით 
საჭირო ქმედებების 
განხორციელების 
აუცილებლობას. 

6. აქცენტი 
გამახვილებული აქვს 
სპორტის სფეროში 
არსებული სპორტული 
ორგანიზაციების 
ინსტიტუციური 
განვითარების 
მნიშვნელობაზე. თავის 
და თავისი ორგანიზაციის 
შემდგომ ნაბიჯებს 
განსაზღვრავს ერთიანი 
სისტემის ფარგლებში და 
ძირითად ძალისხმევას 
მიმართავს არსებული 
სისტემების დახვეწასა და 
არარსებული სისტემების 
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ლიდერობის თეორია; 
ადამიანური 
რესურსების მართვა; 
სტრატეგიული 
მენეჯმენტი; სპორტის 
საკანონმდებლო ბაზა; 
სპორტის მარკეტინგი; 
სპორტის ეკონომიკა 
და ფინანსები; 
კომუნიკაციის არსი 
სპორტის 
მენეჯმენტში და სხვა.) 
 

ორგანიზაციაში 
მიმდინარე 
პროცესებისა და 
გეგმების 
განხორციელების 
მონიტორინგისა 
და შეფასების 
საფეხურებს და 
დონეებს; 
განვითარებული 
აქვს ლიდერობის 
უნარები და 
საფუძვლიანად 
ფლობს 
ლიდერობის 
ხელოვნებას. 

შეფასებას, დასკვნის 
სახით წარუდგენს 
მენეჯმენტის ზედა 
რგოლს. 

კომუნიკაციის 
დასამყარებლად 
საჭირო ელემენტები, 
ტექსტის აწყობის 
თანმიმდევრობის 
გათვალისწინებით. 

 ჩამოყალიბებაში. 

პროგრამის მიზნები 
ღრმა თეორიულ და 
პრაქტიკულ ცოდნაზე 
დამყარებული,   
შრომის ბაზარზე 
ორიენტირებული, 
ბიზნესის 
ადმინისტრირების 
კონკურენტუნარიანი 
სპორტის მენეჯმენტის 
მაგისტრის მომზადება, 
რომლებიც 
სამომავლოდ  
უზრუნველყოფენ  
სპორტის  მართვის 
სფეროში  ბიზნეს 
პროცესებისა  და  
ორგანიზაციების  
ეფექტიან  
ადმინისტრირებას. 
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ძირითადი უნარების 
გამომუშავება, 
რომელიც მენეჯერს 
ეხმარება ეფექტური 
საქმიანობის 
წარმართვაში და 
როგორც 
ორგანიზაციის, ასევე 
პირადი წარმატების 
მიღწევაში. 

          

მენეჯერებისა და  
ადმინისტრაციული  
ფუნქციით  
დაკავებული  
ადამიანების  
აკადემიურ  
განათლების მიწოდება, 
რომლთა დასაქმების 
სფერო იქნება სპორტის 
მართვის 
სტრუქტურები, 
როგორც სახელმწიფო 
ასევე კერძო სექტორი. 

           

საგანამანთლებლო სამაგისტრო  პროგრამის „სპორტის მენეჯმენტის“ კურიკულუმის რუქა 

ცხრილი N2 



 

სპორტის მენეჯმენტი SPORTUNI 

 

13 

 
 
სწავლის შედეგები 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. აქვს სრული 
წარმოდგენა სპორტის 
მენეჯმენტის 
ძირითად პრინციპებსა 
და მიმართულებებზე 
(დაგეგმვის არსი; 
ორგანიზება; 
ლიდინგი; მოტივაცია; 
კონტროლი; შეფასება; 
კვლევების 
განხორციელება; 
პრობლემების 
იდენტიფიცირება; 
ლიდერობის თეორია; 
ადამიანური 
რესურსების მართვა; 
სტრატეგიული 
მენეჯმენტი; სპორტის 
საკანონმდებლო ბაზა; 
სპორტის მარკეტინგი; 
სპორტის ეკონომიკა 
და ფინანსები; 
კომუნიკაციის არსი 
სპორტის მენეჯმენტში 
და სხვა.) 
 

2. შეუძლია 
სწორად შეიმუშაოს 
პირადი და 
კომპანიის 
მოქმედების მოკლე 
და გრძელვადიანი 
გეგმები; აქვს 
ორგანიზებისა და 
ადამიანური 
რესურსის 
მოტივაციის 
უნარი; 
მიზანმიმართულა
დ განსაზღვრავს 
ორგანიზაციაში 
მიმდინარე 
პროცესებისა და 
გეგმების 
განხორციელების 
მონიტორინგისა 
და შეფასების 
საფეხურებს და 
დონეებს; 
განვითარებული 
აქვს ლიდერობის 
უნარები და 
საფუძვლიანად 
ფლობს 
ლიდერობის 
ხელოვნებას. 

3. საბოლოო დასკვნების 
გამოსატანად ეყრდნობა 
მიღებული ცოდნის 
თეორიულ და 
პრაქტიკულ 
მაჩვენებლებს, ხშირ 
შემთხვევაში SWOT 
ანალიზის გამოყენებით 
ახდენს საკითხის 
სიღრმისეულ შესწავლას 
და ობიექტურ 
მონაცემებზე და 
ინფორმაციაზე 
დაყრდნობით საბოლოო 
შეფასებას, დასკვნის 
სახით წარუდგენს 
მენეჯმენტის ზედა 
რგოლს. 

4. აქვს ვერბალური 
და არავერბალური 
კომუნიკაციის 
უნარი, 
განვითარებული აქვს 
პირად შეხვედრებში 
აზრის მცირე დროში 
მოკლედ 
ჩამოყალიბების და 
სწორად გადმოცემის 
უნარი. ასევე 
განვითარებული აქვს 
წერითი 
კომუნიკაციის 
დასამყარებლად 
საჭირო ელემენტები, 
ტექსტის აწყობის 
თანმიმდევრობის 
გათვალისწინებით. 

5. აქვს სპორტის 
მართვის სფეროში 
არსებულ გამოწვევებზე 
სწორი რეაგირების 
უნარი, საფუძვლიანი 
შესწავლისა და 
შესაბამის 
ინფორმაციაზე 
დაყრდნობით. 
განსაზღვრავს 
სპორტული 
ორგანიზაციის გეგმების 
მიხედვით საჭირო 
ქმედებების 
განხორციელების 
აუცილებლობას. 
 

6. აქცენტი 
გამახვილებული აქვს 
სპორტის სფეროში 
არსებული სპორტული 
ორგანიზაციების 
ინსტიტუციური 
განვითარების 
მნიშვნელობაზე. თავის 
და თავისი 
ორგანიზაციის შემდგომ 
ნაბიჯებს განსაზღვრავს 
ერთიანი სისტემის 
ფარგლებში და 
ძირითად ძალისხმევას 
მიმართავს არსებული 
სისტემების დახვეწასა 
და არარსებული 
სისტემების 
ჩამოყალიბებაში. 

                                                                                                                   
სასწავლო კურსი 
 
ზოგადი კურსები 

1 2 3 4 5 6 

პროფესიული განვითარება 
და კარიერის დაგეგმვა          
კვლევისა და ანალიზის 
თანამედროვე მეთოდები           
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სტრატეგიული 
მენეჯმენტი          
ადამიანური რესურსების 
მართვა           
საბაზისო კურსი       
სპორტის მენეჯმენტი             
თანამედროვე სპორტის 
მენეჯმენტი          
სპორტის მარკეტინგის 
საფუძვლები           
სპორტის მარკეტინგი          
სპორტული ორგანიზაციის 
მართვა           

სპორტის სახელმწიფო 
მართვა         
ლიდერობა 

          

ძირითადი 
სპეციალიზაციის საგნები       

სპორტის სახელმწიფო 
პოლიტიკა და 
საკანონმდებლო ბაზა 

         

სპორტული 
ინფრასტრუქტურისა და 
ღონისძიებების მართვა 

         

სპორტის ეკონომიკა და 
ფინანსები, ბიუჯეტის 
დაგეგმვა 

          

კომუნიკაცია სპორტის 
მენეჯმენტში 
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საგანამანთლებლო სამაგისტრო  პროგრამის „სპორტის მენეჯმენტის“ კურიკულუმის რუქა 

ცხრილი N3 

სწავლის შედეგები 1. აქვს სრული 
წარმოდგენა სპორტის 
მენეჯმენტის ძირითად 
პრინციპებსა და 
მიმართულებებზე 
(დაგეგმვის არსი; 
ორგანიზება; ლიდინგი; 
მოტივაცია; კონტროლი; 
შეფასება; კვლევების 
განხორციელება; 
პრობლემების 
იდენტიფიცირება; 
ლიდერობის თეორია; 
ადამიანური რესურსების 
მართვა; სტრატეგიული 
მენეჯმენტი; სპორტის 
საკანონმდებლო ბაზა; 
სპორტის მარკეტინგი; 
სპორტის ეკონომიკა და 
ფინანსები; 
კომუნიკაციის არსი 
სპორტის მენეჯმენტში 
და სხვა.) 
 

2. შეუძლია სწორად 
შეიმუშაოს პირადი 
და კომპანიის 
მოქმედების მოკლე 
და გრძელვადიანი 
გეგმები; აქვს 
ორგანიზებისა და 
ადამიანური 
რესურსის 
მოტივაციის უნარი; 
მიზანმიმართულად 
განსაზღვრავს 
ორგანიზაციაში 
მიმდინარე 
პროცესებისა და 
გეგმების 
განხორციელების 
მონიტორინგისა და 
შეფასების 
საფეხურებს და 
დონეებს; 
განვითარებული აქვს 
ლიდერობის უნარები 
და საფუძვლიანად 
ფლობს ლიდერობის 
ხელოვნებას. 

3. საბოლოო დასკვნების 
გამოსატანად ეყრდნობა 
მიღებული ცოდნის 
თეორიულ და პრაქტიკულ 
მაჩვენებლებს, ხშირ 
შემთხვევაში SWOT 
ანალიზის გამოყენებით 
ახდენს საკითხის 
სიღრმისეულ შესწავლას და 
ობიექტურ მონაცემებზე და 
ინფორმაციაზე 
დაყრდნობით საბოლოო 
შეფასებას, დასკვნის სახით 
წარუდგენს მენეჯმენტის 
ზედა რგოლს. 

4. აქვს ვერბალური და 
არავერბალური 
კომუნიკაციის უნარი, 
განვითარებული აქვს 
პირად შეხვედრებში 
აზრის მცირე დროში 
მოკლედ 
ჩამოყალიბების და 
სწორად გადმოცემის 
უნარი. ასევე 
განვითარებული აქვს 
წერითი კომუნიკაციის 
დასამყარებლად 
საჭირო ელემენტები, 
ტექსტის აწყობის 
თანმიმდევრობის 
გათვალისწინებით. 

5. აქვს სპორტის მართვის 
სფეროში არსებულ 
გამოწვევებზე სწორი 
რეაგირების უნარი, 
საფუძვლიანი შესწავლისა 
და შესაბამის 
ინფორმაციაზე 
დაყრდნობით. 
განსაზღვრავს სპორტული 
ორგანიზაციის გეგმების 
მიხედვით საჭირო 
ქმედებების 
განხორციელების 
აუცილებლობას. 
 

6. აქცენტი გამახვილებული 
აქვს სპორტის სფეროში 
არსებული სპორტული 
ორგანიზაციების 
ინსტიტუციური 
განვითარების 
მნიშვნელობაზე. თავის და 
თავისი ორგანიზაციის 
შემდგომ ნაბიჯებს 
განსაზღვრავს ერთიანი 
სისტემის ფარგლებში და 
ძირითად ძალისხმევას 
მიმართავს არსებული 
სისტემების დახვეწასა და 
არარსებული სისტემების 
ჩამოყალიბებაში. 

          სასწავლო კურსი                                                                                                        
ზოგადი კურსები 1 2 3 4 5 6 

პროფესიული 
განვითარება და 
კარიერის დაგეგმვა 

1  2 2 2  

კვლევისა და ანალიზის 
თანამედროვე 
მეთოდები 

      

სტრატეგიული 
მენეჯმენტი   2 2 1  2 
ადამიანური 
რესურსების მართვა 3  1 2   



 

სპორტის მენეჯმენტი SPORTUNI 

 

16 

საბაზისო კურსი       
სპორტის მენეჯმენტი 2  1 2 3 3 
თანამედროვე სპორტის 
მენეჯმენტი  3  3  1 
სპორტის მარკეტინგის 
საფუძვლები 2  2  3 3 
სპორტის მარკეტინგი  3 3 3   
სპორტული 
ორგანიზაციის მართვა 3 2  3 3  

სპორტის სახელმწიფო 
მართვა 3 3 3  2  
ლიდერობა 

 2  2 2 3 

ძირითადი 
სპეციალიზაციის 
საგნები 

      

სპორტის სახელმწიფო 
პოლიტიკა და 
საკანონმდებლო ბაზა 

2 1 2 2 3  

სპორტული 
ინფრასტრუქტურისა და 
ღონისძიებების მართვა 

   2 2 2 

სპორტის ეკონომიკა და 
ფინანსები, ბიუჯეტის 
დაგეგმვა 

 1 2 3   

კომუნიკაცია სპორტის 
მენეჯმენტში 1 2  3  2 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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 


