
ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი

საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი

2015 წელი



სარჩევი

უნივერსიტეტის შესახებ

საგანმანათლებლო პროგრამები

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი

საბაკალავრო პროგრამები

სამაგისტრო პროგრამები

სამართლის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

საბაკალავრო პროგრამები

სამაგისტრო პროგრამები

სხვა პროგრამები

მედიცინის ფაკულტეტი

საბაკალავრო პროგრამები

ერთსაფეხურიანი პროგრამები

შეფასების სისტემა

საკონტაქტო ინფორმაცია



თავი 1

უნივერსიტეტის შესახებ



უნივერსიტეტის შესახებ

უნივერსიტეტის მისია

ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ ამოცანას წარმოადგენს
საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელებით არსებული გამოწვევების შესატყვისი
ღირებულებების მატარებელი სტუდენტის განსავითარებელად აკადემიური გარემოს შექმნა.
უნივერსიტეტის მისიაა, სტუდენტზე ორიენტირებული განათლების შეთავაზებით, შრომის
ბაზართან და აკადემიურ სფეროსთან მჭიდრო თანამშრომლობით, საგანმანათლებლო
ნოვაციების ამსახველი მოწინავე დარგების განვითარებით, საქართველოს, კავკასიის
რეგიონისა და ევროპული საგანმანათლებლო ბაზრის კონტექსტში, ახალი ხედვის
მატარებელ საგანმანათლებლო დაწესებულებად დამკვიდრება.
უნივერსიტეტის მოქმედი ამოცანაა უმაღლესი განათლების სფეროში არსებული
გამოწვევების გათვალისწინებით განახორციელოს საბაკალავრო და სამაგისტრო
საგანმანათლებლო პროგრამები ბიზნესის ადმინისტრირების, სამართლის, ჰუმანიტარულ და
სოციალურ მეცნიერებათა, ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ჯანდაცვის
მიმართულებით.

უნივერსიტეტის მიზნებია:
ა) საუნივერსიტეტო განათლების განვითარება;
ბ) აკადემიური განათლების ორი საფეხურის (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა) ასევე,
ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება;
გ) უნივერსიტეტის მისიის რეალიზება, ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში კავკასიის
აკადემიური გარემოს ინტეგრაციის ხელშეწყობით;
დ)საქართველოსა და უცხოეთის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან
ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამებისა და სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების
განხორციელება;
ე)ბოლონიის პროცესის პრინციპების განხორციელების ხელშეწყობა სტუდენტური
მობილობის წახალისებით, განათლების ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობის
თვალსაზრისით, საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემის საერთაშორისო ცნობადობის
ამაღლების თვალსაზრისით.
ვ) სტუდენტზე ორიენტირებული სასწავლო გარემოს შექმნა;
ზ) სტუდენტების პიროვნული პოტენციალის რეალიზება, შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების
განვითარება, თანამედროვე მოთხოვნების შესატყვისი კომპეტენციის მქონე პირების
მომზადება, შიდა დასაგარეო შრომის ბაზარზე უმაღლესი განათლების მქონე პირთა
კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფა.



თავი II

საგანმანათლებლო პროგრამები



ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი



ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი

საბაკალავრო პროგრამები
ბიზნესის ადმინისტრირება

ზოგადი ინფორმაცია
მიზნები
შედეგები

ფინანსები და საბანკო საქმე
ზოგადი ინფორმაცია
მიზნები
შედეგები

ტურიზმის ადმინისტრირება
ზოგადი ინფორმაცია
მიზნები
შედეგები

კომპიუტერული სისტემები და ქსელები
ზოგადი ინფორმაცია
მიზნები
შედეგები

პროგრამირება და ვებდეველოპმენტი
ზოგადი ინფორმაცია
მიზნები
შედეგები

სამაგისტრო პროგრამა
მენეჯმენტი

ზოგადი ინფორმაცია
მიზნები
შედეგები



საბაკალავრო პროგრამა

ბიზნესის ადმინისტრირება



ზოგადი ინფორმაციაა

 უმაღლესი აკადემიური განათლებისI საფეხური: ბაკალავრიატი

 სწავლებისენა: ქართული

/ სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა რამდენიმე კურსს დაეუფლოს ინგლისურ ენაზე

 საგანმანათლებლოპროგრამისტიპი: აკადემიური

 მიმართულება: ბიზნესის ადმინისტრირება

 მისანიჭებელიკვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების

ბაკალავრი

 სწავლისხანგრძლივობა: 8 სემესტრი

 საბაკალავრო პროგრამის მოცულობა: 240 კრედიტი

 პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი გოჩა თუთბერიძე

საბაკალავრო პროგრამაზედაშვების წინაპირობა:

 სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ან მასთან გათანაბრებული
დოკუმენტის მქონე პირი, რომელიც ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე მიღებული ქულების
კოეფიციენტების რანჟირების საფუძველზე სწავლის უფლებას მოიპოვებს შპს ევროპის
სასწავლო უნივერსიტეტში.

 საგანმანათლებლო პროგრამაზე ბაკალავრიატში ერთიანი ეროვნული გამოცდების
გავლის გარეშე სწავლის უფლება აქვთ:

ა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს და მოქალაქეობის არმქონე პირებს, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში
მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური განათლება;

ბ) საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი
ეკვივალენტური განათლება და სრული ზოგადი განათლების ბოლო 2 წელი ისწავლეს უცხო
ქვეყანაში;

გ)პირებისათვის (გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე
სტუდენტებისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა ), რომლებიც
უცხო ქვეყანაში ცხოვრობდნენ ბოლო 1 წლის ან მეტი ხნის განმავლობაში , სწავლობენ /
სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ კრედიტები / კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის
კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.

 პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან:

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №10/ნ-ით (4.02.2010)
დამტკიცებული ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“
შესაბამისად მობილობის წესით ჩარიცხულ სტუდენტებს;



პროგრამისმიზანი

ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის მისიიდან გამომდინარე ბიზნესის ადმინისტრირების
საბაკალავრო პროგრამის მიზანია, სასწავლო და სამეცნიერო სივრცეში თანამედროვე მოთხოვნების
შესაბამისად მოამზადოს კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური, თეორიული ცოდნით, პრაქტიკული
უნარებითა და პროფესიული ღირებულებებით აღჭურვილი, პროფესიულ განვითარებასა და
წინსვლაზე ორიენტირებული, კონკურენტუნარიანი სპეციალისტები, რომელსაც ექნება უმაღლესი
განათლების პირველი საფეხურის კვალიფიკაციათა აღმწერის შესაბამისი დარგობრივი და ზოგადი
(ტრანსფერული) კომპეტენციები და შეძლებს დაიმკვიდროს ადგილი შრომის ბაზარზე.
საგანმანათლებლო პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტისათვის ეროვნული თვითშეგნების
ფორმირებასა და მოქალაქეობრივი ღირებულებების ჩამოყალიბებას. კრეატიული და კრიტიკული
აზროვნება უზრუნველყოფს სტუდენტის კონკურენტუნარიანობას შრომის ბაზარზე. ასევე,
განაპირობებს სტუდენტის მზაობას სწავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე.
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია კვალიფიკაციათა ჩარჩოს მოთხოვნებით გათვალისწინებული
კომპეტენციებით ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალისტის მომზადება, კერძოდ: მისცეს მას
ბიზნესის სფეროს შესახებ ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების
კრიტიკულ გააზრებას. სფეროს კომპლექსური საკითხების გაცნობიერებას, პროგრამის გავლის
შემდგომ ბაკალავრს გამოუმუშავდება თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა ბიზნესის
ადმინისტრირების მიმართულებით. ჩამოუყალიბდება წარმოდგენა ბიზნესის ადმინისტრირების
თანამედროვე მეთოდების გამოყენების შესაძლებლობებზე. ექნება უნარი გააკეთოს მათი ანალიზი
და გამოიტანოს სათანადო დასკვნები. პროგრამა კურსდამთავრებულს გამოუმუშავებს პრაქტიკული
მუშაობის უნარ–ჩვევებს, რაც შესაძლებლობას აძლევს სწავლა განაგრძოს სამაგისტრო
საგანმანათლებლო პროგრამაზე.



სწავლისშედეგები

სწავლისშედეგადითვლებაკომპეტენციების ერთობლიობა,რომლითაცგანისაზღვრება,თურა
უნდაიცოდეს,ესმოდეს,დარისიგაკეთება უნდაშეეძლოსსტუდენტს/კურსდამთავრებულს ამ
ცოდნისგამოყენებითსასწავლო პროცესის, თუ მისიცალკეულიეტაპის,დასრულებისშედეგად.

საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შედეგად სტუდენტს ჩამოუყალიბდება შემდეგი
კომპეტენციები:

ცოდნა და გაცნობიერება

 აქვს ბიზნესის სფეროს ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების
კრიტიკულ გააზრებას. აქვს ბიზნესის სფეროს კომპლექსური საკითხების გაცნობიერების უნარი.
 იცნობს მიკრო და მაკროეკონომიკის ზოგად თეორიებს;
 იცის ბიზნესის სფეროში გამოსაყენებელი მათემატიკური და სტატისტიკური მეთოდები;
 ფლობს სათანადო ტერმინოლოგიასა და ბიზნესის სფეროში მუშაობის რაოდენობრივ და
სტატისტიკურ მეთოდებს;
 ფლობს ბიზნესის ორგანიზებისა და მენეჯმენტის საფუძვლებს. გააჩნია ორგანიზაციის, მისი
გარემოსა და მათი მართვის თეორიების, კონცეფციებისა და ძირითადი პრინციპების ცოდნა;
 გააჩნია ბიზნესის ფუნქციონალური სფეროების: ზოგადი მენეჯმენტის, ტურიზმის,
მარკეტინგისა და გაყიდვების, დაზღვევის, ფინანსებისა და ბუღალტრული აღრიცხვის, ადამიანური
რესურსების მენეჯმენტის ცოდნა და აცნობიერებს მათ ურთიერთზემოქმედებას;
 იცნობს უმნიშვნელოვანეს ფინანსურ, საბანკო-საკრედიტო და სადაზღვევო კატეგორიებს;
 იცის საინვესტიციო საქმიანობის თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძვლები,
ინვესტიციების როლი და მნიშვნელობა ეკონომიკის განვითარებაში. აცნობიერებს ინვესტიციური
პროექტების დამუშავების, დაგეგმვისა და ანალიზის, საინვესტიციო პოლიტიკის და ინვესტიციური
პროექტების მართვის მეთოდებსა და ხერხებს.

სპეციალობის არჩევითი მოდულები:

მენეჯმენტი
ფლობს ცოდნას ორგანიზაციის ოპტიმალური სტრუქტურის, ოპერაციათა, პროექტისა და

სტრატეგიული მენეჯმენტის სფეროებში. იცის ბიზნეს-რისკის შეფასება და მართვა.

იცის:

 ოპერაციული მენეჯმენტის მნიშვნელობა, მისი თანამედროვე მიდგომები, ოპერაციული
სტრატეგიის ფორმირების ცალკეული ელემენტები;
 საწარმოო სისტემების დაპროექტებისა და დანერგვის საფუძვლები;
 ბიზნეს-ოპერაციების მართვასთან დაკავშირებული სტრატეგიული, ტაქტიკური და
ოპერატიული ასპექტები;
 პროექტის შემუშავების, შერჩევის, მართვის, კონტროლის, სამუშაოთა ორგანიზაციის საპროექტო
საკითხები, პროექტის წარმატების სტრატეგიები;
 სტრატეგიული მენეჯმენტის არსი, მაკრო და მიკრო გარემოს შეფასება, კონკურენტული
უპირატესობის მიღწევის გზები ბაზარზე.



 ორგანიზაციული კულტურის არსი და მნიშვნელობა სტრატეგიის სწორად
განხორციელებისათვის.ჯგუფებისა და ინდივიდების ბუნება; აცნობიერებს ორგანიზაციული ქცევის
გლობალურ ასპექტებს;
 აცნობიერებს ბიზნეს-რისკების მართვის საფუძვლებს, არსს, ფუნქციებს, პრინციპებსა და
მეთოდებს.

ფინანსები
იცის:

 საბანკო საქმიის ორგანიზაციის პრინციპები, საკრედიტო ურთიერთობათა რეგულირების
მექანიზმები;
 საბანკო მენეჯმენტისა და მარკეტინგის ამოცანები და ფუნქციები;
 დაკრედიტების მექანიზმები და თანამედროვე საბანკო მომსახურების სახეები;
 საბიუჯეტო სისტემის ზოგადი მარეგულირებელი ნორმები და პროგრამული ბიუჯეტის
შედგენის მეთოდოლოგია; ბიუჯეტის ხარჯების დაგეგმვის პრინციპები (MTEF).
 ფულადი ბაზრის, კაპიტალის ბაზრისა და სავალუტო ბაზრის სახეები და თავისებურებები და
განვითარების კანონზომიერები.ფასიანი ქაღალდების მიმართ წაყენებული ფუნდამენტური
მოთხოვნები;
 ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ფუნქციონირების თავისებურებები, საფინანსო შუამავლების
ტიპები და მათი ფუნქციები;
 საჯარო ფინანსების არსი და ფუნქციები, მისი მაკონტროლებელი ორგანოები;
 სავალუტო რეგულირების ინსტრუმენტები და მათი გამოყენების შესაძლებლობები.სავალუტო
ბაზრის ოპერაციების განხორციელების ტექნიკა და სავალუტო კურსის პროგნოზირების მეთოდები;

აცნობიერებს:
 საქართველოს თანამედროვე საბანკო სისტემის ფუნქციონირების და მისი განვითარების
კანონზომიერებებს;კომერციული ბანკების როლს და მნიშვნელობას ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის
დაჩქარებაში.
 ეკონომიკური და სავალუტო პოლიტიკის კოორდინაციის აუცილებლობას,სახელმწიფო
ბიუჯეტის ფუნქციებს, საბიუჯეტო სისტემის აგების პრინციპებს.
 სავალუტო კურსზე გრძელვადიან და მოკლევადიან პერიოდში მოქმედ ფაქტორებს;

ტურიზმი

სტუდენტმა იცის:
 ტურიზმისა და სტუმარმასპინძლობის არსი და ტერმინები, ტურიზმის ძირითადი სახეობები და
მიმართულებები;დარგის ზრდაზე მოქმედი ძალები და ცვლილებები მასპინძლობის ინდუსტრიაში;
 რესტორნების და სასტუმრო ინდუსტრიებში ბიზნესისა და ღონისძიებების დაგეგმვისა და
ორგანიზაციის თეორიული საფუძვლები;
 ტურისტული მომსახურების ბაზრის არსი და ორგანიზაციის სახეები;
 ტურისტული პროდუქტის შექმნის ეტაპები და ტურისტული პროდუქტის სასიცოცხლო ციკლი;
 ტურისტული საწარმოების ორგანიზაცია და მენეჯმენტი;
 მარკეტინგის თავისებურებები ტურისტულ ბიზნესში და ტურისტული საწარმოს
მარკეტინგული მენეჯმენტი;



აცნობიერებს
 ტურიზმის დარგობრივი განვითარების ტენდენციებს საქართველოში;
 სერვისის მნიშვნელობას მასპინძლობის მენეჯმენტში.
 შიდა და საერთაშორისო ტურიზმის განვითარების მნიშვნელობას ქვეყნის ეკონომიკის
წინსვლისთვის.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

შეუძლია ბიზნესის სფეროსათვის დამახასიათებელი და ასევე, ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის
გამოყენება პრობლემების გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის
განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად.
შეუძლია:
 სადამფუძნებლო დოკუმენტების მომზადება და ბიზნეს-გეგმის შედგენას;
 ფინანსური რესურსების მოზიდვის მიზნით საფინანსო-საკრედიტო ინსტიტუტებთან
ურთიერთთანამშრომლობა.
 შეუძლია ბუღალტრული დოკუმენტაციის (საბუღალტრო ოპერაციები, ბუღალტრული
ანგარიშგება და ა.შ.) შედგენა წინასწარ განსაზღვრული ინსტრუქციის შესაბამისად;
 კაპიტალის ღირებულების შეფასების საფუძველზე კორპორაციის ფინანსების მართვა,
ფინანსური მდგომარეობის ანალიზი და პროგნოზირება;
 სამეწარმეო სუბიექტის შემოსავლების და ხარჯების აღიარება და შეფასება;
 ფინანსური ანგარიშგებების მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება, ფინანსური ანგარიშგების
მომზადება, მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ვალდებულებების, საკუთარი კაპიტალის აღრიცხვა
კონვერსიის დანახარჯების აღრიცხვა და პროდუქციის თვითღირებულების გაანგარიშება;
 სტატისტიკური ინფორმაციის მოძიება და თავმოყრა სტანდარტული სტატისტიკური მეთო-
დების გამოყენებით;სტატისტიკური ცხრილების შედგენა და მათი დახასიათება;სტატისტიკური
კვლევების შედეგების დაჯამება და შეფასება;
 სამეწარმეო პროცესში საწარმოო რესურსების სწორი და ოპტიმალური გამოყენება მოგების
მაქსიმიზაციის მიზნით. ბიზნეს საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებში რისკის შეფასება;
 პრაქტიკულ საქმიანობაში PR ტექნოლოგიებისა და საკომუნიკაციო ინსტრუმენტების
ეფექტურად გამოყენებას, საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების, რეპუტაციის მართვის და
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრატეგიისა და ტაქტიკის შემუშავებას.

სპეციალობის არჩევითი მოდულები:

მენეჯმენტი

სტუდენტი შეძლებს:

 ბიზნეს სტრატეგიის დაგეგმვას, მიზნებისრეალიზაციის ტაქტიკის შემუშავებასა და პროცესის
სწორად წარმართვას;
 კომპანიის წინაშე მდგარი რისკების სახეობების დადგენას, მათ შეფასებას და მართვას;
 პროექტის სწორად შერჩევას, დაგეგმვას, განხორციელებას, მართვასა და კონტროლს;



 კონკურენტული უპირატესობის მიღწევას ბიზნესში;
 ორგანიზაციული კულტურის დანერგვას, გუნდის მოტივაციასა და მართვას;
 ორგანიზაციის საერთო, ტაქტიკურ-ოპერატიულ დაგეგმვას, პროცესების, პროდუქტებისა და
სერვისების დაპროექტებას;
 დროის დაგეგმვას და მის ეფექტურ განაწილებას, განსახორციელებელი ღონისძიებების
პრიორიტეტულობის განსაზღვრას; რისკის მართვას;

ფინანსები

სტუდენტი შეძლებს:
 ფასიანი ქაღალდების შემოსავლიანობის განსაზღვრას სათანადო მეთოდის გამოყენებით;
 მოახდინოს ბიუჯეტის ხარჯების, არაფინანსური და ფინანსური აქტივებისა და
ვალდებულებების კლასიფიკაცია.
 ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების გაანგარიშებასა და აღრიცხვას;
 საფინანსო სისტემის სტაბილურობისა და მდგრადობის მიზნით, საბიუჯეტო-საგადასახადო
პოლიტიკის თითოეული ინსტრუმენტის სწორად გამოყენებას;
 განახორციელოს სავალუტო გარიგებები. გამოკვეთოს და გააანალიზოს სავალუტო კურსზე
გრძელვადიან და მოკლევადიან პერიოდში მოქმედი ფაქტორები; დადოს ფიუჩერსული და
ფორვარდული სავალუტო კონტრაქტები;
 გაანალიზოს სავალუტო დილერების, სპეკულიანტების და სავალუტო ბაზრის სხვა
მონაწილეების მოქმედების სტრატეგიები;
 სავალუტო რეგულირების ინსტრუმენტების ანალიზს და შერჩევას;
 საბანკო სექტორში არსებული და საბანკო ოპერაციებისათვის დამახასიათებელი რისკების
გამოვლენა.

ტურიზმი

სტუდენტი შეძლებს:
 ტურისტული სააგენტოების ფუნქციონირების მექანიზმების ანალიზის შედეგად წარმატებული
ტურისტული პროდუქტის შეთავაზებას და ტურისტული მომსახურების გაწევას;
 ტურისტული საწარმოს შემოსავლებისა და ხარჯების კლასიფიკაციას და დიფერენციაციას;
 ტურისტული საწარმოს ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოკვეთასა და ანალიზს;
 ტურპროდუქტის თვითღირებულების დაანგარიშებას;
 ტურისტის საჭიროების გათვალისწინებას მომსახურების უზრუნველყოფის დროს;
 ტურისტურლი სერვისის მომხმარებლების ინტერესების დაცვას ობიექტებისა და გარემოს
თავისებურებების გათვალისწინებით;
 სასტუმრო და საცხოვრებელი დაწესებულებების მართვას;
 სასტუმროთა ტექნიკური, ორგანიზაციული და ფინანსური ხასიათის პრობლემების გამოვლენას
და ანალიზს;
 ტურების ორგანიზებას (ტურ-ოპერირების);
 საერთაშორისო ტურიზმის რეგულირების ნორმების დაცვას;
 ტურიზმის სფეროს სოციო-ეკონომიკურ ანალიზს;
 ტურისტული მომსახურების რისკის მინიმიზაციას;



 ტურისტულ საწარმოთა მარკეტინგული სტრატეგიის ფორმირებას და ამ სტარტეგიის
განხორციელებაზე კონტროლს.

დასკვნის უნარი

შეუძლიაბიზნესისსფეროსათვისდამახასიათებელიმონაცემებისშეგროვება დაგანმარტება,
ასევე,განყენებული მონაცემებისა და/ანსიტუაციებისანალიზისტანდარტული დაზოგიერთი
გამორჩეულიმეთოდის გამოყენებით,დასაბუთებულიდასკვნისჩამოყალიბება;შეუძლიაახალი
ინფორმაციისმიღებადაგადამუშავება,გააჩნია თვითანალიზისუნარი.შეუძლიამონაცემების
ინტერპრეტაცია, კომპლექსური პრობლემების იდენტიფიცირება და დიაგნოსტირება,
პრობლემისგადაჭრის ალტერნატიულიგზებისგანსაზღვრა,გადაწყვეტილებისმიღების
პრინციპებისდასაბუთება და დაცვა.

სტუდენტს შეუძლია:

 ორგანიზაციისგარედაშიდაფაქტორებისმდგომარეობისანალიზი,
არსებულისიტუაციისგაუმჯობესებისღონისძიებათაშემუშავებისმიზნითმათი
შეფასებადასწორიდასკვნებისმიღება;
 ბიზნესის მართვაში მიმდინარე პროცესებისა და მოვლენების საწყის დონეზე ანალიზი
მარკეტინგული მეთოდების გამოყენებით;
 ბიზნეს გეგმის ანალიზის საფუძველზე შემოსავლების წყაროებისა და დანახარჯების წინასწარ
გათვლა და შესაბამისი პროგნოზის გაკეთება ბიზნესის საქმიანობაზე;
 ბიზნესის სფეროში მიმდინარე მოვლენებსა და პროცესებზე სტატისტიკური კვლევების შედეგად
მიღებული მონაცემების ანალიზი და ინტერპრეტაცია;
 სტატისტიკური კვლევების საფუძველზე დარგის განვითარების ტენდენციების გამოკვეთა და
ანალიზური ხერხების გამოყენებით შესაბამისი დასკვნების შემუშავება. სტატისტიკური მონაცემების
შეჯერების საფუძველზე არგუმენტირებული დასკვნის ჩამოყალიბება;
 საერთაშორისო ბიზნესის სფეროში მიმდინარე  პროცესებზე მოქმედი პოზიტიური და
ნეგატიური  ფაქტორების განზოგადება და შეფასება;
 უცხოეთის მოწინავე კომპანიათა მენეჯმენტის თანამედროვე მიღწევების კრიტიკულად შეფასება.

კომუნიკაციის უნარი

მშობლიურ ენაზე კომუნიკაციის უნარი

შეუძლიაიდეების,არსებული პრობლემებისადაგადაჭრისგზებისშესახებ დეტალური
წერილობითიანგარიშისმომზადებადაინფორმაციის სპეციალისტებისადა არასპეციალისტებისათვის,
ზეპირად გადაცემა, შესაბამისი დარგის აკადემიურთუპროფესიულსაზოგადოებასთან
დისკუსიაშიმონაწილეობისმიღება, შეუძლია რეფერატულისახის ნაშრომისმომზადება და
პრეზენტაცია,შეუძლია საქმიანი დოკუმენტის შედგენა ბიზნეს ტერმინოლოგიის გამოყენებით,
შეუძლია პროფესიულ მოლაპარაკებასა და კონფლიქტების მოგვარებაში მონაწილეობა;



უცხო ენაზე კომუნიკაციის უნარი

ინგლისურ ენაზე
შეუძლია გამოიყენოს B2.2 დონეზე 4 ძირითადი ენობრივი უნარ-ჩვევა: კითხვა, წერა, მოსმენა,
საუბარი კითხვა: B2.2 დონის შესაბამისი მხატვრული, ინფორმაციული და სხვა ხასიათის ტექსტის
წაკითხვა და შინაარსის გაგება; კითხვის სხვადასხვა სახის ფლობა: ჩუმი კითხვა, სწრაფი კითხვა,
გაცნობითი, შერჩევითი და ინტენსიური კითხვა; გარკვევით და გამართულად ნაცნობი ტექსტის
წაკითხვა შესაბამისი კითხვის წესებისა და ინტონაციის დაცვით. ასევე ბიზნეს-ტექსტების კითხვა
გარკვევით და გამართულად.
წერა: ორთოგრაფიულად, გრამატიკულად და აზრობრივად სწორად წერის უნარ-ჩვევების
ჩამოყალიბება, საქმიანი მიმოწერის ჩვევების ჩამოყალიბება (დაწეროს ოფიციალური წერილი,
თხზულება და ესსე). სტუდენტი შეძლებს წერისას გამოიყენოს ნასწავლი ლექსიკურ ერთეულები,
დარგობრივი ტერმინები, და ფორმალური კონსტრუქციები, ტექსტის ამა თუ იმ სახეობის
სტრუქტურული მახასიათებლები.

მოსმენა: აუთენტური ინგლისური მეტყველების გაგება, ყურადღების კონცენტრაციის უნარის
გაუმჯობესება, მოსმენილი მასალიდან ზოგადი და კონკრეტული ინფორმაციის გაგება და მისი
შინაარსის გადმოცემა. უცხოენოვან თანამოსაუბრეთა შორის ყოფით და ბიზნეს თემებზე მიმდინარე
ინტერაქციის გაგება (დიალოგი, ინტერვიუ); ზოგადი შინაარსის გასაგებად ნაცნობ ლექსიკაზე
დაყრდნობით ამოიცნოს საკომუნიკაციო სიტუაცია, კონტექსტი, საუბრის თემა.

საუბარი: შეუძლიასხვადასხვა კომპლექსური ზოგადი და დარგობრივი თემატიკის ირგვლივ
ლექსიკური და გრამატიკული ნორმატივების დაცვით. საკუთარი მოსაზრების გამოხატვა განვლილი
ლექსიკური მასალის გამოყენებით. დიალოგის გამართვა, როლური გათამაშება, ბიზნესთან და
ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებულპრობლემურ საკითხებზე მსჯელობა-კამათი
(მონოლოგური/ დიალოგური), მოცემულ სიტუაციაზე მოთხრობის აგება, სურათის აღწერა და
აქტუალურ ბიზნეს-თემებზე პრეზენტაციის გაკეთება.

მეორე უცხო ენაზე
შეუძლია გამოიყენოს B1 დონეზე 4 ძირითადი ენობრივი უნარ-ჩვევა: კითხვა, წერა, მოსმენა, საუბარი

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება.

იცნობს და თავისუფლად იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს,
შეუძლია ელექტრონულ დოკუმენტებთან, ელექტრონულ ცხრილებთან, პრეზენტაციებთან,მონაცემთა
ბაზებთანმუშაობა.

სწავლის უნარი

შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება,შემდგომი
სწავლისსაჭიროებებისდადგენა,შეუძლიადამოუკიდებლად,
ლიტერატურისგამოყენებით,აიმაღლოსცოდნა და გაეცნოს უახლეს მიღწევებს აღნიშნულ სფეროში,
დამოუკიდებლად მუშაობს დარგობრივ სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურასთან.



შეუძლია სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, ბიზნესის
ფუნქციონალურ სფეროებში საკუთარი სწავლის მისწრაფებების განსაზღვრა, სიახლეების შესაბამისად
სწავლის შემდეგი საჭიროებების დადგენა და სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა

ღირებულებები

მონაწილეობს ბიზნესის სფეროსადასაზოგადოდეთიკურიღირებულებების ფორმირების პროცესშიდა
ისწრაფვისმათდასამკვიდრებლად: პატივსსცემს მრავალფეროვნებას,შეუძლია
პროფესიულკონტექსტში მოლაპარაკებაში დაკონფლიქტების მოგვარებაში მონაწილეობა,
მონაწილეობსჯგუფურიგადაწყვეტილებებისშემუშავებაში,ახდენსენთუზიაზმისა და
ინიციატივისდემონსტრირებას,ეფექტურადურთიერთობს სამუშაო/სასწავლოჯგუფში,
გამომუშავებულიაქვსიმეთიკური პრობლემების ამოცნობის,გააანალიზების, შესაბამისი
გადაწყვეტილებების შერჩევისადადაცვის უნარი,რომელსაცადგილიაქვსსაფინანსო
ინსტიტუტებში,საბუღალტროაღრიცხვაში, ადამიანური რესურსებისმენეჯმენტსადა
მარკეტინგში.აცნობიერებსსამართლებრივ,ეთიკურდაკროსკულტურულ პასუხისმგებლობის
როლსორგანიზაციაში დასაზოგადოებაში,გააჩნიაპროფესიულიპასუხისმგებლობა, იცავს საქმიანი
ურთიერთობების ეთიკისა და ეტიკეტის ნორმებს.გაითავისებს ბიზნესის სფეროს ეთიკური
პასუხისმგებლობას და ისწრაფვის მის დასამკვიდრებლად.



საბაკალავრო პროგრამა

ფინანსები და საბანკო საქმე



ზოგადი ინფორმაცია

 უმაღლესი აკადემიური განათლებისI საფეხური: ბაკალავრიატი

 სწავლებისენა: ქართული

 საგანმანათლებლოპროგრამისტიპი: აკადემიური

 მიმართულება: ბიზნესის ადმინისტრირება

 მისანიჭებელიკვალიფიკაცია: ბიზნესისადმინისტრირების
ბაკალავრიფინანსებში
 სწავლისხანგრძლივობა: 8 სემესტრი

 საბაკალავრო პროგრამის მოცულობა: 240 კრედიტი

 პროგრამის ხელმძღვანელი: ეკონომიკის აკად. დოქტორი

მაია თეთრუაშვილი

საბაკალავრო პროგრამაზედაშვების წინაპირობა:

სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის
მქონე პირი, რომელიც ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე მიღებული ქულების
კოეფიციენტების რანჟირების საფუძველზე სწავლის უფლებას მოიპოვებს შპს ევროპის
სასწავლო უნივერსიტეტში.
 საგანმანათლებლო პროგრამაზე ბაკალავრიატში ერთიანი ეროვნული გამოცდების
გავლის გარეშე სწავლის უფლება აქვთ:
ა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს და მოქალაქეობის არმქონე პირებს, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში
მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური განათლება;
ბ) საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი
ეკვივალენტური განათლება და სრული ზოგადი განათლების ბოლო 2 წელი ისწავლეს უცხო
ქვეყანაში;
გ)პირებისათვის ( გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე
სტუდენტებისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა ),
რომლებიც უცხო ქვეყანაში ცხოვრობდნენ ბოლო 1 წლის ან მეტი ხნის განმავლობაში ,
სწავლობენ / სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ კრედიტები / კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ
ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში.
 პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან:

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №10/ნ-ით (4.02.2010)
დამტკიცებული ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“
შესაბამისად მობილობის წესით ჩარიცხულ სტუდენტებს;



პროგრამისმიზანი

”ფინანსებისა და საბანკო საქმის” საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია
მომზადდეს ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით ფინანსებისა და საბანკო საქმის
სპეციალობისათვის აუცილებელი კომპეტენციების მქონე, შრომით ბაზარზე კონკურენტუნა-
რიანი კადრი ფინანსებისა და საბანკო საქმის სფეროში, რომელიც აღჭურვილი იქნება
ბიზნესის ფუნქციონალური სფეროებისა და მათი ურთიერთკავშირების შესახებ ფართო
ცოდნით, ამასთან, ფინანსებისა და საბანკო საქმის სფეროში პროფესიული საქმიანობისათვის
აუცილებელი ოპერაციული და ანალიტიკური უნარებით, პროფესიული და პიროვნული პასუ-
ხისმგებლობითა და ქვეყანაში მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკურ პროცესებში ჩაბმის
მოტივაციით.

დაწესებულების მისიიდან გამომდინარე, პროგრამის მიზანია მზარდი კონკურენციისა და
ბიზნესის ინტერნაციონალიზაციის პირობებში, განათლების, შრომის ბაზრისა და
ეკონომიკური სისტემის სფეროებში არსებული გამოწვევების გათვალისწინებითა და
შეჯერებით, მოამზადოს შესატყვისი კომპეტენციებით აღჭურვილი, ბაკალავრის აკადემიური
ხარისხის მქონე სპეციალისტი, რომელსაც შეეძლება საფინანსო და საბანკო სექტორში
რეალიზება და დარგის განვითარების ხელშეწყობა ეროვნული კვლაფიკაციათა ჩარჩოთი
განსაზღვრული კომპეტენციათა დონის შესაბამისად.



სწავლისშედეგები

დარგობრივი და ზოგადი (ტრანფერული)
საბაკალავრო პროგრამით დასახული მიზნების თანმიმდევრული და სრულფასოვანი
განხორციელება უზრუნველყოფს უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათაჩარჩოს
უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის (ბაკალავრიატის) კვალიფიკაციათა აღმწერის
შესაბამისი სწავლის შედეგების მიღწევას:

ცოდნა და გაცნობიერება

სტუდენტს აქვს:
 ბიზნესის ძირითადი ფუნქციონალური სფეროების შესახებ ფართოცოდნა და მათი
ურთიერთკავშირის გაცნობიერება;
 ბიზნეს-გარემოს რეგულირების თეორიების, კონცეფციებისა და ძირითადი პრინციპების
ცოდნა და გაცნობიერება;
 ფინანსური სისტემისსფეროებისა და რგოლების ურთიერთკავშირის ცოდნა და
გაცნობიერება;
 ბიზნესის ადმინისტრირების და ფინანსების სფეროსთან დაკავშირებული ტერმინოლოგი-
ის ცოდნა;
 ეკონომიკის ეფექტიანი ფუნქციონირების მეთოდების ცოდნა;
 ფინანსების სფეროსა და საბანკო საქმის შესახებ ფართო ცოდნა;
 სახელმწიფო, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და კორპორაციათა
ფინანსების ორგანიზაციისა და მართვის თავისებურებათა კრიტიკული გააზრება;
 ბიზნესის ადმინისტრირების, ფინანსების და საბანკო სფეროს რეგულირებასთან
დაკავშირებული თეორიების და კონცეფციებისკომპლექსური საკითხების გაცნობიერება და
გააზრება;
 ფინანსური რესურსების ოპტიმალური მართვის თანამედროვე მეთოდების ცოდნა და
გაცნობიერება;
 საბანკო საქმის სპეციფიკის, საკრედიტომომსახურებისფორმების და ფულისმიმოქცე-
ვისთანამედროვეტექნოლოგიებისცოდნა;
 დაკრედიტების მექანიზმებისა და თანამედროვე საბანკო მომსახურების სახეების ცოდნა;
 ფინანსებსა და საბანკო სექტორში პროფესიული საქმიანობის განსახორციელებლად
აუცილებელი: ბიზნესის, მენეჯმენტის, მარკეტინგის, ეკონომიკის, სტატისტიკის,
ალბათობის თეორიის, საბანკო და საგადასახადო საქმის, საერთაშორისო საფინანსო და
საკრედიტო ურთიერთობების, ბიზნესისა და საფინანსო სამართლის საფუძვლების,
ბუღალტრული და ფინანსური აღრიცხვის, აუდიტის საფუძვლების, კორპორაციათა
ფინანსების, ფინანსური მენეჯმენტის, მმართველობითი აღრიცხვის ძირითადი
პრინციპებისა და თავისებურებების ცოდნა/გაცნობიერება;
 საჯარო ფინანსებისადა ფინანსური ბაზრებისარსის, მნიშვნელობის
დასტრუქტურისთეორიულიდაპრაქტიკულიასპექტების გაცნობიერება;
 საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების ფუნქციონირების პრინციპების, ფორმების
და დაფინანსების მექანიზმების ცოდნა და გაცნობიერება;
 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფორმირებასთან და საბიუჯეტო პოლიტიკის პრობლემატიკასთან
დაკავშირებული საკითხების გაცნობიერება და გააზრება;



 საფინანსო სექტორში ფინანსური მდგომარეობის ანალიზისა და შეფასების მნიშვნელობის
გაცნობიერება;
 ორგანიზაციის ფუნქციონირებაში ფინანსურისაქმიანობისროლის, ადგილის,
მნიშვნელობის გაცნობიერება და რეგულირებისმეთოდებისცოდნა;
 ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისა და ფუნქციონირების თავისებურებების ცოდნა;
 მაკროეკონომიკური პრობლემების სახელმწიფოს მიერ გადაჭრის აუცილებლობის
გაცნობიერება;
 ეკონომიკის განვითარებაში მოხმარების, დანაზოგების და ინვესტიციების როლის
გაცნობიერება;
 ორგანიზაციებში, მათ შორის კორპორაციებში ბუღალტრული და ფინანსური აღრიცხვა-
ანგარიშგების ცოდნა;
 ორგანიზაციისფინანსური მახასიათებლებისა და მაჩვენებლების, კომპანიის ფინანსური
საქმიანობის ოპტიმიზაციისმეთოდების, კორპორაციის ფინანსების მართვისა და
საინვესტიციო პროექტებისათვის დამახასიათებელი რისკების თავისებურებების ცოდნა და
გაცნობიერება;
 ფინანსების თეორიისადა საფინანსო პოლიტიკის აქტუალური საკითხების გაცნობიერება.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

სტუდენტს შეუძლია:
 ბიზნესის ადმინისტრირების და ფინანსების საფუძვლების თეორიული და პრაქტიკული
ასპექტების ურთიერთდაკავშირება და პრაქტიკაში გამოყენება;
 თეორიული კონცეფციების შემეცნების პროცესში მიკროეკონომიკური ანალიზის
ინსტრუმენტების გამოყენება;
 ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ფინანსების სფეროში ბუღალტრული და ფინანსური
აღრიცხვის მეთოდების გამოყენება მონაცემების და ინფორმაციის შეგროვება-შეფასებისა და
პრობლემის გადასაჭრელად წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად;
 ორგანიზაციის ბიზნეს-საქმიანობის რეგულირების, დაგეგმვის,ორგანიზებისდაკონტრო-
ლისმექანიზმების, ბიზნეს-საქმიანობის ანალიზის და შეფასების მიზნით სტანდარტული და
ზოგიერთი გამორჩეული რაოდენობრივი და სტატისტიკურიმეთოდების შერჩევა და გა-
მოყენება;
 კორპორაციის ფინანსური პოლიტიკის და ბიზნეს-სტრატეგიების ფორმირება-
განხორციელებაში მონაწილეობა წინასწარგანსაზღვრული მითითებების საფუძველზე;
 კომპანიების ლიკვიდობისა და გადახდისუნარიანობის მექანიზმების განსაზღვრა და
მსესხებელთა კრედიტუნარიანობის შეფასება წინასწარგანსაზღვრული მითითებების
საფუძველზე;
 კომპანიის საქმიანობასთან დაკავშირებულიფინანსური და საბუღალტრო დოკუმენტების
ინფორმაციის თავმოყრა და სისტემატიზაცია;
 საგადასახადო პოლიტიკის მექანიზმების, ბიუჯეტის დაფინანსების წყაროების,
სახელმწიფო ვალის მართვის, ფინანსური კონტროლის ფორმებისა და მეთოდების შერჩევის,
სადაზღვევო და ფინანსური ბაზრის ინსტრუმენტების პრაქტიკაში გამოყენების უნარი;
 სახელმწიფოფინანსურირესურსებისმობილიზებისწყაროებისდადგენის,
მისიგანაწილებისადამართვისეფექტიანიმექანიზმებისშემუშავება წინასწარგანსაზღვრული
მითითებების შესაბამისად;



 საგადასახადოკონტროლისეფექტიანადგანხორციელებისთვისაუცილებელიმეთოდებისად
აფორმებისშერჩევისუნარი;
 საერთაშორისო დაფინანსების წყაროების და საინვესტიციო პროექტების შერჩევის უნარი
წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად;
 ინვესტიციებისდაგეგმვისპროცესისანალიზისგზითსაინვესტიციოპროექტისშერჩევისუნა
რიწინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად;
 ალტერნატიული საინვესტიციო პროექტების შეფასებისა დაანალიზის უნარი;
 სხვადასხვა საბაზრო სტრუქტურის პირობებში მოქმედებისას გადაწყვეტილებების
მიღება საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში.

დასკვნის უნარი

სტუდენტს შეუძლია:

 სახელმწიფო და ადგილობრივი ბიუჯეტის, საოჯახო მეურნეობების, ფირმებისა და
კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლების, სადაზღვევო და ფინანსური ბაზრის მონაწილე
სუბიექტების ტექნიკური, ორგანიზაციული და ეკონომიკური ხასიათის პრობლემების
კვალიფიციური ანალიზის უნარი;
 ფინანსურიდოკუმენტების,ფინანსურიინფორმაციისა და მონაცემების სისტემატიზაცია,
შეჯერება, ანალიზი, განზოგადება და დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება
სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით;
 ქვეყნისშიგნითგატარებულიფისკალურიპოლიტიკისანალიზისსაფუძველზესაგადასახად
ოსისტემისფუნქციონირებასთანდახარჯებისოპტიმალურდაგეგმვასთანდაკავშირებითსტანდ
არტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის
გამოყენებითდასაბუთებულიდასკვნებისჩამოყალიბება;
 საფინანსოპოლიტიკის, ფინანსურიდაგეგმვის,საგადასახადოპოლიტიკის,
სახელმწიფოდაადგილობრივიბიუჯეტების, საოჯახომეურნეობების,
ფირმებისადაკორპორაციებისფინანსებისდაგეგმვისდაფინანსებისმართვისპრობლემატიკასთ
ანდაკავშირებულილიტერატურულიწყაროების,
სახელმწიფოდაკერძოსექტორისფინანსებისსფეროსპრაქტიკულიმონაცემებისანალიზისგზით
ფინანსურირესურსებისეფექტიანგანაწილებასადაგადანაწილებაზედასაბუთებულიდასკვნებ
ისშემუშავება;
 შემოსავლებისდინამიკისდაწყაროებისანალიზისსაფუძველზესაგადასახადოპოლიტიკისს
ტრატეგიასთანდაკავშირებითდასაბუთებულიდასკვნების-
ჩამოყალიბებისუნარისტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით.
 სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით
სახელმწიფოდაადგილობრივიბიუჯეტებისსაგადასახადოშემოსავლებისსტრუქტურისანალი
ზისუნარი.
 სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით
კორპორაცისკაპიტალისსტრუქტურისდაგეგმვისადაკორპორაციისღირებულებაზემისიგავლე
ნისანალიზისუნარი;
 სახელმწიფო და კორპორაციათა ფინანსების სფეროში არსებული მონაცემების და
ინფორმაციის შეგროვება, გაანალიზება, საფინანსო და საგადასახადო კანონმდებლობის
რეგულირების გათვალისწინებით შექმნილი მდგომარეობის ანალიზი და შესაბამისი
დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება;



 სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებითკომპანიის ბიზნეს-
საქმიანობის ოპერატიული და სტრატეგიული გეგმის შემუშავებაში მონაწილეობა და
საკუთარი მოსაზრებების დასაბუთება.
 სახელმწიფოფინანსებისსფეროშიგანვითარებულიმოვლენებისშეფასების,
განზოგადებისდასაფინანსოპოლიტიკისეფექტიანგატარებასთანდაკავშირებითსაკუთარი
კომპეტენციის ფარგლებში დასაბუთებულიდასკვნებისჩამოყალიბება.

კომუნიკაციის უნარი

 ფინანსების მართვისა და საფინანსო სისტემის სფეროების რეგულირების, კორპორაციათა
მოგების განაწილება–გამოყენების კონკრეტული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ
დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ზეპირი წარდგენა;
 კომერციული ბანკების რისკების მართვის კონკრეტული პრობლემებისა და მათი
გადაჭრის გზების, წინადადებისა და მოსაზრებების შესახებ დეტალური წერილობითი
ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის გადაცემა სპეციალისტებისა და არასპე-
ციალისტებისთვის როგორც წერილობითი, ისე ზეპირი ფორმით ქართულ და ინგლისურ
ენებზე;
 საქართველოს საბანკო სისტემისა და საკრედიტო ურთიერთობათა რეგულირების
კანონზომიერებათა შესახებ თეორიული ცოდნის როგორც ზეპირი, ისე წერილობითი
ფორმით გადმოცემის უნარი;
 ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის პრიორიტეტების, ანტიინფლაციური პოლიტიკისა და
საკრედიტო რეგულირების პერსპექტივების განსაზღვრასთან დაკავშირებით საკუთარი
მოსაზრებების გამოხატვა და დაცვა;
 საგადასახადო პოლიტიკის მექანიზმების, ბიუჯეტის დაფინანსების წყაროების,
სახელმწიფო ვალის მართვის, ფინანსური კონტროლის ფორმებისა და მეთოდების
სადაზღვევო ბაზრის ფუნქციონირების კანონზომიერებათა შესახებ თეორიული ცოდნის
როგორც ზეპირი, ისე წერილობითი ფორმით გადმოცემის უნარი;
 ინგლისურ ენაზე დიალოგის წარმართვა, საქმიან დისკუსიაში მონაწილეობა, სხვადასხვა
თემებზე საუბარი და საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა, დასაბუთება და მოსაზ-
რებების გადმოცემა;
 ინგლისურენოვანი ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროებით, მათ შორის ინგლისურენოვანი
ინტერნეტ-რესურსების საშუალებით ინფორმაციის და მასალების მოძიება და გამოყენება;
 თანამედროვე საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სამუშაოს შეს-
რულების ხარისხის გაუმჯობესების, პრობლემის გადაწყვეტისა და კომუნიკაციის მიზნით;
 საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება - საინფორ-
მაციო ბაზებთან, პროგრამებთან, ელექტრონულ დოკუმენტებთან, ცხრილებთან, მონაცემთა
ბაზებთან, ელექტრონულ პრეზენტაციებთან და პროექტებთან მუშაობა, საქმიანი დოკუმენ-
ტების შედგენა, პროექტების, ანგარიშების და პრეზენტაციების მომზადება.



სწავლის უნარი

 ბაკალავრიატის საფეხურზე მიღებული ცოდნის ადეკვატური შეფასება და აკადემიური
ცოდნისა და პროფესიული უნარების სრულყოფის მიზნით სხვადასხვა რესურსის, მათ
შორის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, სხვადასხვა საინფორმაციო
წყაროებისა და დარგობრივი სამეცნიერო ლიტერატურის დამოუკიდებლად გამოყენების
უნარი;
 ფინანსებისა და საბანკო სფეროში საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და
მრავალმხრივად შეფასების, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენის უნარი;
 საფინანსო და საბანკო კანონმდებლობში ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ ახალი
ცოდნის შეძენა და სწავლის შემდომი საჭიროებების დადგენა;
 პროფესიული საქმიანობის სფეროში კარიერული წინსვლისათვის აუცილებელი ცოდნის
არეალის გაფართოება და სწავლის შემდომი საჭიროებების დადგენა.

ღირებულებები

 თანამედროვე ფინანსებისა და საბანკო საქმის პრობლემატიკასთან დაკავშირებით
საკუთარი მიდგომების ჩამოყალიბება, ბიზნესის სფეროში საყოველთაოდ აღიარებული
ღირებულებების დასამკვიდრებლად სწრაფვა;
 ფინანსური და საბანკო მომსახურების საყოველთაოდ აღიარებული ღირებულებითი
პრინციპების მიმართ საკუთარი მიდგომების ჩამოყალიბება, მათი ფორმირების პროცესში
მონაწილეობა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა;
 ბიზნესის სფეროში ეთიკური პასუხისმგებლობის გათავისება, დაცვა და თანამედროვე
ბიზნესის ღირებულებათა დასამკვიდრებლად სწრაფვა;
 აღრიცხვის სფეროში და აუდიტორთა პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ
ღირებულებებთან თავისი და სხვათა დამოკიდებულების შეფასება და სხვებისათვის
გაზიარება. აუდიტორთა პროფესიული ქცევის კოდექსის ფარგლებში აღიარებული
ეთიკური ნორმების დასამკვიდრებლად სწრაფვა.



საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა
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ზოგადი ინფორმაცია

 უმაღლესი აკადემიური განათლებისსაფეხური: ბაკალავრიატი

 სწავლებისენა: ქართული

სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა რამდენიმე კურსს დაეუფლოს ინგლისურ ენაზე

 საგანმანათლებლოპროგრამისტიპი: აკადემიური

 მიმართულება: ბიზნესის ადმინისტრირება

 მისანიჭებელიკვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების
ბაკალავრი

ტურიზმში
 სწავლისხანგრძლივობა: 8 სემესტრი

 საბაკალავრო პროგრამის მოცულობა: 240 კრედიტი

 პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი ეკა დევიძე

მალხაზ ღვინჯილია

პროგრამაზედაშვების წინაპირობა:

სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის მქონე
პირი, რომელიც ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე მიღებული ქულების კოეფიციენტების რანჟირების
საფუძველზე სწავლის უფლებას მოიპოვებს შპს ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტში.

საგანმანათლებლო პროგრამაზე ბაკალავრიატში ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე
სწავლის უფლება აქვთ:

ა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს და მოქალაქეობის არმქონე პირებს, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს
სრული ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური განათლება;

ბ) საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი
ეკვივალენტური განათლება და სრული ზოგადი განათლების ბოლო 2 წელი ისწავლეს უცხო
ქვეყანაში;

გ) პირებისათვის ( გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტ
ებისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა ), რომლებიც უცხო ქვეყ
ანაში ცხოვრობდნენ ბოლო 1 წლის ან მეტი ხნის განმავლობაში , სწავლობენ / სწავლობდნენ და მიღებ
ული აქვთ კრედიტები / კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღია
რებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში .

პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან:

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №10/ნ-ით (4.02.2010)
დამტკიცებული ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში გადასვლის წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ შესაბამისად მობილობის
წესით ჩარიცხულ სტუდენტებს;



პროგრამისმიზანი

”ტურიზმის ადმინისტრირების” საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა ორიენტირებულია
მოამზადოს ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით ტურიზმის სპეციალობისათვის
აუცილებელი კომპეტენციების მქონე, შრომით ბაზარზე კონკურენტუნარიანი კადრი, რომელიც
აღჭურვილი იქნება ბიზნესის ფუნქციონალური სფეროებისა და მათი ურთიერთკავშირების შესახებ
ფართო ცოდნით, ამასთან, ტურიზმის დარგში პროფესიული საქმიანობისათვის აუცილებელი
უნარებით, პროფესიული და პიროვნული პასუხისმგებლობითა და ქვეყანაში მიმდინარე ბიზნეს და
სოციალურ-ეკონომიკურ პროცესებში ჩაბმის მოტივაციით.

დაწესებულების მისიიდან გამომდინარე, პროგრამის მიზანია მზარდი კონკურენციისა და ბიზნესის
ინტერნაციონალიზაციის პირობებში, განათლებისა და შრომის ბაზარზე არსებული გამოწვევების
გათვალისწინებითა და შეჯერებით, მომზადდეს ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მფლობელი,
რომელსაც შესწავლილი და გაცნობიერებული ექნებაბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულების
ტურიზმის დარგშიმიმდინარეპროცესები, რის საფუძველზეც შეძლებს დარგის აქტუალური
საკითხების შეფასებას,სამუშაოთადაგეგმვასდაპრიორიტეტებისადეკვატურადგანსაზღვრას და
თავისიკომპეტენციისფარგლებშიდარგში სწორიგადაწყვეტილებებისმიღებას, თეორიულიცოდნის
დაპრაქტიკულიუნარებისრეალიზებას,დარგის განვითარების ხელშეწყობას.



სწავლისშედეგები

საბაკალავრო პროგრამით დასახული მიზნების თანმიმდევრული და სრულფასოვანი განხორციელება
უზრუნველყოფს უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათაჩარჩოს პირველი
საფეხურის(ბაკალავრიატის) კვალიფიკაციათა აღმწერის შესაბამისი სწავლის შედეგების მიღწევას:

ცოდნა და გაცნობიერება

 ბიზნესის ძირითადი ფუნქციონალური სფეროების შესახებ ფართოცოდნა და მათი
ურთიერთკავშირის გაცნობიერება;
 ბიზნეს-გარემოს რეგულირების თეორიების, კონცეფციებისა და ძირითადი პრინციპების ცოდნა და
გაცნობიერება;
 ტურიზმისა და ბიზნესის ადმინისტრირების სხვა სფეროების ურთიერთკავშირის ცოდნა და
გაცნობიერება;
 ბიზნესის ადმინისტრირების და ტურიზმის სფეროსთან დაკავშირებული ტერმინოლოგიის ცოდნა;
 ტურიზმის ინდუსტრიის, ტურიზმის ბიზნესის, ტურისტული საწარმოს მენეჯმენტის, ტურიზმის
მარკეტინგის შესახებ ფართო ცოდნა;
 ტურისტული საწარმოს (ფირმის) ორგანიზაციისა და მართვის თავისებურებათაგააზრება;
 ბიზნესის ადმინისტრირების, ტურიზმის სფეროს რეგულირებასთან დაკავშირებული თეორიებისა
და კონცეფციებისკომპლექსური საკითხების გაცნობიერება და გააზრება;
 ტურისტული რესურსების ოპტიმალური მართვის თანამედროვე მეთოდების ცოდნა და
გაცნობიერება;
 თანამედროვეკომპიუტერული და ინფორმაციული ტექნოლოგიებისცოდნა;
 მასპინძლობის ინდუსტრიის მომსახურების სახეების ცოდნა;
 ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსების კლასიფიცირება და შეფასება;
 ტურისტული ბიზნეს-საქმიანობის თავისებურებებისა და ეფექტიანობის ამაღლების გზების
შერჩევა.
 ტურიზმის დარგში პროფესიული საქმიანობის განსახორციელებლად აუცილებელი: ბიზნესის,
მენეჯმენტის, მარკეტინგის, ეკონომიკის, სტატისტიკის, საგადასახადო საქმის, ბიზნესის სამართლის
საფუძვლების, საბუღალტრო აღრიცხვის ძირითადი პრინციპებისა და თავისებურებების ცოდნა/გაც-
ნობიერება;
 მაკროეკონომიკური პრობლემების სახელმწიფოს მიერ გადაჭრის აუცილებლობის გაცნობიერება;
 მაკროეკონომიკური არასტაბილურობით გამოწვეული ნეგატიური შედეგების გაცნობიერება;
 ტურიზმის ეკონომიკის ეფექტიანი ფუნქციონირების მეთოდების ცოდნა;
 ტურიზმის ეკონომიკის განვითარებაში მოხმარების, დანაზოგებისა და ინვესტიციების როლის
გაცნობიერება;
 ორგანიზაციებში, მათ შორის ტურისტულ ფირმებში, ბუღალტრული და ფინანსური აღრიცხვა-
ანგარიშგების ძირითადი ასპექტების ცოდნა.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

 ბიზნესის ადმინისტრირების და ტურიზმის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტების ურთიერთ-
დაკავშირება და პრაქტიკაში გამოყენება;



 თეორიული კონცეფციების შემეცნების პროცესში მიკროეკონომიკური ანალიზის ინსტრუმენტების
გამოყენება;
 მაკროეკონომიკური მოდელების გამოყენებით ეკონომიკის განვითარების მოკლევადიანი
დაგრძელვადიანი პერსპექტივების განსაზღვრა;
 ორგანიზაციის ბიზნეს-საქმიანობის რეგულირების, დაგეგმვის,ორგანიზებისდაკონტრო-
ლისმექანიზმების, ბიზნეს-საქმიანობის ანალიზის და შეფასების მიზნით სტანდარტული და
ზოგიერთი გამორჩეული რაოდენობრივი და სტატისტიკურიმეთოდების შერჩევა და გამოყენება;
 ბიზნეს-სტრატეგიების ფორმირება-განხორციელებაში მონაწილეობა წინასწარგანსაზღვრული
მითითებების საფუძველზე;
 ტურისტული ფირმის საქმიანობასთან დაკავშირებულიფინანსური და საბუღალტრო დოკუმენტე-
ბის ინფორმაციის თავმოყრა და სისტემატიზაცია;
 ტურისტულიკომპანიის საქმიანობის დაგეგმვისა და ტურისტული მომსახურების ორგანიზების
შეფასება, დაკავშირება;
 ტურისტულ ბიზნეს-საქმიანობასთან დაკავშირებული დოკუმენტებისა და ინფორმაციის ინ-
ტერპრეტაცია და ანგარიშებისმომზადება ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით;
 ტურისტული საწარმოს მენეჯმენტის ოპტიმიზაციის მიზნით შესაბამისი მმართველობითი
ღონისძიებების შერჩევა, მათი ეფექტიანობის შეფასება;
 მსოფლიო და ადგილობრივი ტურისტული ბაზრების ტენდენციების შეფასება და დაკავშირება;
 ტურიზმის განვითარების თვალსაზრისით საქართველოსთვის პერსპექტული პარტნიორი
ქვეყნების ეკონომიკური, პოლიტიკური, ეროვნულ-კულტურული თავისებურებების შესახებ
მონაცემების შეფასება;
 ტურისტული საქმიანობის პერსპექტიული მიმართულებების ჩვენება;
 ახალი ტურისტული პროდუქტების შექმნა, დემონსტრირება;
 ტურისტული პროდუქტის რეალიზაციის არხების კონსტრუირება;
 ტურისტების მიღებისა და გამგზავრების ორგანიზაცია, ტურისტულ ჯგუფთან მუშაობის
პრობლემათა გადაჭრა;
 მარკეტინგული მონაცემების შერჩევა, კლასიფიცირება და ანალიზი, ტურისტული ბაზრის
გამოკვლევა (სეგმენტირება, მიზნობრივი ბაზრის განსაზღვრა, მოთხოვნის პროგნოზირება,
მარკეტინგული კომპლექსის შემუშავება);
 ტურიზმის დარგისა და მისი საწარმოების წინაშე მდგარი პრობლემების ილუსტრირება,
კლასიფიცირება, დაკავშირება;
 ტურისტული საწარმოს ბიზნეს-გეგმის შედგენა, მიზნების დასახვა, ან ახლებურად ფორმულირება,
სტრატეგიისა და ტაქტიკის შემუშავება.

დასკვნის უნარი

 ბიზნესის ფუნქციონალური სფეროებისათვის მნიშვნელოვანი მონაცემების შეგროვება და
ანალიზი,განმარტება, ასევე განყენებული მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი სტანდარტული
და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება;
 ტურიზმის სტატისტიკური მონაცემებისა და ინფორმაციის შეგროვება, კლასიფიკაცია, ანალიზი და
დასკვნის გამოტანა;



 ტურისტული საწარმოსსაქმიანობისგამოკვლევა, დიაგნოსტირება, შეფასება, განზოგადება და
პრობლემების ერთმანეთისგან განსხვავება.
 ტურისტული საწარმოს ბიზნეს-გეგმის შედგენა, მიზნების დასახვა, ან ახლებურად ფორმულირება,
სტრატეგიისა და ტაქტიკის შემუშავება.
 ტურისტული საწარმოს ბიზნეს-გეგმის შედგენასთან დაკავშირებული ინფორმაციის ანალიზი
რეკომენდაციების მომზადების მიზნით.

კომუნიკაციის უნარი

 ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებისა და ტურიზმის დარგის სპეციალისტებთან
კომუნიკაცია, აზრის გამოხატვა, პოზიციის განმარტება, დაცვა, თემატური რეფერატული ნაშრომის
პრეზენტაცია, საქმიანი დოკუმენტების შედგენა ტურიზმის ტერმინოლოგიის გამოყენებით,
კომპლექსური საკითხის (კითხვის) ჩამოყალიბება, როგორც ზეპირად, ასევე წერილობით;
 ტურისტულ გამოფენებსა და ბაზრობებზე ტურისტული პროდუქტის და ფირმის წარდგენის,
მომხმარებლებთან ურთიერთობის უნარი;
 სამუშაო ჯგუფთან კომუნიკაცია, აზრების შეჯერება-შეჯამება, ჯგუფის საქმიანობის
ხელმძღვანელობა;
 ინგლისურ ენაზე დიალოგის წარმართვა, საქმიან დისკუსიაში მონაწილეობა, სხვადასხვა თემებზე
საუბარი და საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა, დასაბუთება და მოსაზრებების გადმოცემა (B2
დონის შესაბამისად);
 ინგლისურენოვანი ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროებით, მათ შორის ინტერნეტ-რესურსების
საშუალებით ინფორმაციის და მასალების მოძიება და გამოყენება;
 სტუდენტის არჩევით, მეორე უცხო ენაზე (რუსული, ესპანური) მარტივი დიალოგის წარმართვა,
სხვადასხვა თემებზე საუბარი და საკუთარი მოსაზრებების გადმოცემა (B1 დონის შესაბამისად);
 თანამედროვე საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სამუშაოს შესრულების
პროცესში და კომუნიკაციის მიზნით - საინფორმაციო ბაზებთან, პროგრამებთან, ელექტრონულ
დოკუმენტებთან, ცხრილებთან, მონაცემთა ბაზებთან, ელექტრონულ პრეზენტაციებთან და
პროექტებთან მუშაობა, საქმიანი დოკუმენტების შედგენა, პროექტების, ანგარიშების და
პრეზენტაციების მომზადება.

სწავლის უნარი

 ბაკალავრიატის საფეხურზე მიღებული ცოდნის ადეკვატური შეფასება და აკადემიური ცოდნისა
და პროფესიული უნარების სრულყოფის მიზნით სხვადასხვა რესურსის, მათ შორის საინფორმაციო-
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროებისა და ბიზნესისა და ტურიზმის
დარგობრივი სამეცნიერო ლიტერატურის დამოუკიდებლად გამოყენების უნარი;
 საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასების, შემდგომი სწავ-
ლის საჭიროებების დადგენის უნარი;
 ბიზნესისა და ტურიზმის მარეგულირებელ აქტებში შესული ცვლილებების მიდევნება, მის
შედეგად სწავლის შემდომი საჭიროებების დადგენა;
 ცოდნის არეალის გაფართოება პროფესიულ საქმიანობაში კარიერული წინსვლისსაჭიროებების
შესაბამისად.



ღირებულებები

 ტურიზმის ეკონომიკური, სოციალური, პოლიტიკური ფაქტორების დიფერენცირება, კულტურულ
ფასეულობათა (ესთეტიკური, ზნეობრივი, აღმზრდელობითი) დაცვა და შენარჩუნება, ტურიზმის
განვითარების ჰუმანისტური მიმართულობის შეფასება.
 ღირებულებების ფორმირების პროცესში ორგანიზაციული კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
და საკაცობრიო კულტურული ფასეულობების მიმართ მგრძნობელობა;
 მულტიკულტურულ ჭრილში ქვეყნის კულტურული ფასეულობების წარმოჩენა.



საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა

კომპიუტერული სისტემები და ქსელები



ზოგადი ინფორმაცია

 უმაღლესი აკადემიური განათლებისსაფეხური: ბაკალავრიატი

 სწავლებისენა: ქართული

 საგანმანათლებლოპროგრამისტიპი: აკადემიური

 მიმართულება: ინჟინერია

 მისანიჭებელიკვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი
ინფორმატიკაში

 სწავლისხანგრძლივობა: 8 სემესტრი

 საბაკალავრო პროგრამის მოცულობა: 240 კრედიტი

 პროგრამის ხელმძღვანელები: პროფესორი თეა თოდუა

ასოც. პროფესორი იოსებ ქართველიშვილი

საბაკალავრო პროგრამაზედაშვების წინაპირობა:

ა) სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის მქონე
პირი, რომელიც ერთიან ეროვნული გამოცდებზე მიღებული ქულების კოეფიციენტების რანჟირების
საფუძველზე სწავლის უფლებას მოიპოვებს შპს ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტში.

ბ) ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი -კანონმდებლობით
განსაზღვრული მინიმალური ბარიერის დაძლევა.

საგანმანათლებლო პროგრამაზე ბაკალავრიატში ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე
სწავლის უფლება დასაშვებია:

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)პირებისათვის ( გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტე
ბისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა ), რომლებიც უცხო ქვეყა
ნაში ცხოვრობდნენ ბოლო 1 წლის ან მეტი ხნის განმავლობაში , სწავლობენ / სწავლობდნენ და მიღებუ
ლი აქვთ კრედიტები / კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარ
ებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.

პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან:

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №10/ნ-ით (4.02.2010)
დამტკიცებული ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში გადასვლის წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ შესაბამისად მობილობის
წესით ჩარიცხული სტუდენტები;



პროგრამისმიზანი

პროგრამა მიზნად ისახავს განათლების თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად, ჩამოაყალიბოს
პროფესიონალი სპეციალისტი კომპიუტერული სისტემებისა და ქსელების სფეროში. პროგრამის
მიზანია კურსდამთავრებულმა მომავალ პრაქტიკულ საქმიანობაში შეძლოს ქსელის ადმინისტრირება
და მართვა, კომპიუტერულ ქსელში პრობლემების დადგენა და აღმოფხვრა, ციფრული ტექნიკის
კვანძების დაგეგმარება, ინფორმაციის დაცვისათვის საჭირო პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა
და გამოყენება. ამ მიზნით პროგრამა ითვალისწინებს ისეთი სპეციალისტის მომზადებას, რომელსაც
ექნებაშესაბამისი კვალიფიკაცია და შეძენილი თეორიული ცოდნის პრაქტიკული რეალიზების უნარი.
პროგრამის მიზანია მოამზადოს სტუდენტი წარმატემული პროფესიული კარიერისთვის, რისთვისაც
მნიშვნელოვანია, დარგობრივ ცოდნასთან და უნარებთან ერთად, მას ჩამოუყალიბოს კარგი
ლოგიკური და კრიტიკული აზროვნების, ასევე, ეფექტური კომუნიკაციის უნარი უცხო ენაზე.



სწავლისშედეგები

დარგობრივი და ზოგადი კომპეტენციები
საბაკალავრო პროგრამით დასახული მიზნების თანმიმდევრული და სრულფასოვანი განხორციელება
უზრუნველყოფს უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათაჩარჩოს პირველი
საფეხურის(ბაკალავრიატის) კვალიფიკაციათა აღმწერის შესაბამისი სწავლის შედეგების მიღწევას:

ცოდნა და გაცნობიერება

სტუდენტმა იცის:

 ინფორმაციის კომპიუტერში წარმოდგენის, გადაცემისა და კოდირების საკითხები;
 კომპიუტერის არქიტექტურისა და ორგანიზაციის საკითხები;
 ოპერაციული სისტემებთან მუშაობა;
 კომპიუტერულ ტექნიკაში უწესივრობების დადგენის და აღმოფხვრის მეთოდები;
 ალგორითმული ხასიათის ამოცანის დასმის, ამოცანის შინაარსიდან გამომდინარე შესაბამისი
მოდელის აგების და ალგორითმის შედგენის პროცედურები;
 ალგორითმების აგებისა და მათი პროგრამული რეალიზაციის წესი C++და C# დაპროგრამების
ენებზე;
 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამების გამოყენების პრინციპები;
 პარალელური დაპროგრამების ძირითადი კონცეფციები და მოქმედების პრინციპები;
 პარალელური პროცესებითა და ნაკადებით პროგრამის აგების სტრუქტურა;
 წრფივი ალგებრის ელემენტები;
 დისკრეტული სიდიდეები და მათი კლასიფიკაცია;
 ალბათობის თეორიის ელემენტები;
 მონაცემთა ბაზის დაპროექტების ძირითადი პრინციპები;ბაზის ცხრილების, მოთხოვნების,
ანგარიშების და ფორმების შექმნის, ბაზის ადმინისტრირებისა და მართვის ძირითადი პრინციპები;
 თანამედროვე ვებ ტექნოლოგიების სტანდარტები. HTML და CSS ტექნოლოგიების დანიშნულება
და შესაძლებლობები.
 სენსორული სისტემების დაპროექტების ზოგადი პრინციპები;
 კლიენტ-სერვერული და ფაილ-სერვერული არქიტექტურა;
 სერვერების კონფიგურაციები და მართვის წესები;
 ქსელში პრობლემების დადგენისა და აღმოფხვრის საშუალებები;
 ქსელური მოწყობილობების ადმინისტრირებისა და მონიტორინგის მექანიზმები;
 კრიპტოგრაფიული ალგორითმები;
 Cisco IOS - ის ძირითადი ბრძანებები;
 ქსელის მარშრუტიზაციის პრინციპები;
 ქსელში არსებული ძირითადი პროტოკოლები;
 ინფორმაციის დაცვის საშუალებები;
 მიკროპროცესორული მოწყობილობების მუშაობის პრინციპები;
 ციფრული ტექნიკის კომპონენტებისა და ელემენტების მუშაობის პრინციპები;
 უსადენო ქსელების სკანირების და აუთენტიფიკაციის მექანიზმები;
 უსადენო ქსელებში დაშიფვრის მეთოდები;



აცნობიერებს:

 ალგორითმიზაციისა და ამოცანის პროგრამული რეალიზაციის მნიშვნელობას, ობიექტზე
ორიენტირებული დაპროგრამების ძირითადი კონცეფციების გამოყენებას დაპროგრამების პროცესში;
 მათემატიკური აპარატის გამოყენების ეფექტურობას სხვადასხვა სახის ამოცანის ამოსახსნელად;
 პროგრამირებაში დასმული ამოცანის გადაწყვეტის ხერხების რამდენიმე ვარიანტიდან
ოპტიმალურის ამორჩევის საჭიროებას;
 სენსორული სისტემების პრაქტიკული გამოყენების მნიშვნელობას;
 პარალელური პროგრამირების გამოყენების მნიშვნელობას;
 კომპიუტერული სისტემების გამართულად მუშაობის მნიშვნელობას;
 კომპიუტერული ქსელის მართვის და მისი შეუფერხებლად მუშაობის მნიშვნელობას;
 ქსელში მონაცემების უსაფრთხოებისა და დაცვის მნიშვნელობას;

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

სტუდენტს შეუძლია:
 კომპიუტერის გამართულად მუშაობის უზრუნველყოფა, კომპიუტერის მოწყობილობებს შორის
ინფორმაციის გადაცემაზე კონტროლი და დაკვირვება, პერიფერიულ მოწყობილობებთან კავშირის
შემოწმება და საჭიროების შემთხვევაში, წარმოქმნილი უწესივრობების აღმოფხვრა;
 ოპერაციული სისტემებთან მუშაობა, არსებული ოპერაციული სისტემების განახლება,
დრაივერების დაყენება, ოპერაციული სისტემის მონიტორინგი და მართვა, ოპერაციულ სისტემაში
წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოჩენა და დიგნოსტირება;
 კომპიუტერის მუშაობისას პროგრამული და ტექნიკური გაუმართაობის დიაგნოსტიკა და
პრობლემის აღმოფხვრა;
 კონკრეტული ამოცანის ამოხსნის შესაბამისი ოპტიმალური ალგორითმის აგება და მისი
პროგრამული რეალიზაცია C++ დაC# დაპროგრამების ენების გამოყენებით;
 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამების გამოყენება პრაქტიკული ამოცანების
გადასაჭრელად;
 Windows ფორმების საშუალებით პროგრამის დიზაინის აგება Visual Studio-ს
გარემოში.ფორმებთან მუშაობა, ფორმებიდან მიღებული და ფორმისათვის გადაცემული ინფორმაციის
დამუშავება;
 კონკრეტულ ამოცანებში პარალელური პროგრამირების გამოყენება;
 სიმრავლეებზე ოპერაციების წარმოება;
 გრაფებზე მოქმედებების ჩატარება;
 მონაცემთა ბაზების აგება და მართვა;
 ვებ საიტის აწყობა HTML/CSS ტექნოლოგიის საშუალებით;
 კომპიუტერის აპარატურული შესაძლებლობების განსაზღვრა და მოთხოვნის შესაბამისი
კომპიუტერის აწყობა;
 ქსელის ადმინისტრირებისათვის საჭირო ქსელური და პროგრამული უზრუნველყოფის შერჩევა,
ინსტალაცია, გამართვა და ადმინისტრირება;
 ქსელური ოპერაციული სისტემის ინსტალაცია და მართვა;
 ქსელურ ოპერაციულ სისტემაში შექმნილი პრობლემის გასწორება;
 ინტერნეტ პროვაიდერის სერვერზე ქსელის მიერთება და მართვა;



 სერვერის პროგრამული ადმინისტრირება;
 კორპორაციულ ქსელში რესურსების გაერთიანება და მართვა;
 ქსელში მონაცემის დაცვა და ქსელური ანტივირუსული პროგრამების გამოყენება;
 Cisco packet tracer-თან მუშაობა;
 მარშრუტიზატორების კონფიგურირება;
 დომენების გაწერა სერვერზე;
 FTP ფაილური სერვერის მოწყობა;
 DNS, WEB, Print, DHCP სერვერების მოწყობა და მართვა;
 პროცესორების სხვადასხვა მოდელისათვის შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის შერჩევა
და ინსტალაცია;
 ინფორმაციის დაცვისათვის საჭირო პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენება;
 მიკროპროცესორული მოწყობილობების ფუნქციონირებაში გარკვევა და მათი გამოყენება;
 უსადენო ქსელები და მათი უსაფრთხოების საკითხები.

დასკვნის უნარი

 დაპროგრამების მეთოდების გამოყენებით, მონაცემების ანალიზის უნარი;
 არსებული მონაცემების ანალიზის საფუძველზეკომპიუტერულ ტექნიკაში უწესივრობების
აღმოჩენა და დიაგნოსტიკა, დასაბუთებული დასკვნისა და პრობლემის გადაჭრის გზების შემუშავება;
 მონაცემთა ბაზაში მონაცემების ტიპებზე, ცხრილებზე, ცხრილებს შორის კავშირებზე
დაკვირვებით ანალიზის გაკეთება და შესაბამისი დასკვნის გამოტანა ბაზის ოპტიმიზაციის მიზნით;
 კომპიუტერულ ქსელებში გადასაწყვეტი ამოცანის ანალიზის შედეგად დასკვნების გამოტანა,
პრობლემის გადაჭრის გზების შემუშავება და შესაბამისი პროცესების დაგეგმვა;
 კომპიუტერული ქსელის მუშაობაზე მონიტორინგის წარმოება, მიღებული ინფორმაციის გადამუ-
შავება და შესაბამისი დასკვნის გამოტანა, ქსელში წარმოშობილი უწესივრობის შესახებ დასკვნის
მომზადება და პრობლემის გადაჭრის გზების შემუშავება;
 უსადენო ქსელების მონიტორინგისა და აუდიტის შედეგად ქსელის გაუმართაობის დადგენა და
შესაბამისი დასკვნის მომზადება.

კომუნიკაციის უნარი

 შეუძლია იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებდეტალური
წერილობითი ანგარიშის მომზადება და სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის
ინფორმაციისზეპირად გადაცემა, შესაბამისი დარგის აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან
დისკუსიაში მონაწილეობის მიღება;
 შეუძლია საჯარო გამოსვლისთვის პრეზენტაციის მომზადება;
 კომუნიკაციის დამყარება ზეპირი ან წერითი ფორმით კომპიუტერული ქსელის შესახებ არსებულ
თემებზე;
 კომუნიკაცია სერვერების მართვის სპეციალისტებთან და სერვერების მომხმარებლებთან;
 კომუნიკაციის დამყარება ზეპირი ან წერითი ფორმით ინფორმაციის უსაფრთხოებისა და დაცვის
შესახებ არსებულ თემებზე;
 საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება საჭირო
ინფორმაციის მოძიებისა და გადაცემის მიზნით.



უცხო ენაზე კომუნიკაციის უნარი

ინგლისურ ენაზე კომუნიკაციის უნარი:

 შეუძლია გამოიყენოს B2.2 დონეზე 4 ძირითადი ენობრივი უნარ-ჩვევა: კითხვა, წერა, მოსმენა,
საუბარი;
 კითხვა: B2.2 დონის შესაბამისი მხატვრული, ინფორმაციული და სხვა ხასიათის ტექსტის
წაკითხვა და შინაარსის გაგება; კითხვის სხვადასხვა სახის ფლობა: ჩუმი კითხვა, სწრაფი კითხვა,
გაცნობითი, შერჩევითი და ინტენსიური კითხვა; გარკვევით და გამართულად ნაცნობი ტექსტის
წაკითხვა შესაბამისი კითხვის წესებისა და ინტონაციის დაცვით;
 წერა: ორთოგრაფიულად, გრამატიკულად და აზრობრივად სწორად წერის უნარ-ჩვევების
ჩამოყალიბება, საქმიანი მიმოწერის ჩვევების ჩამოყალიბება (დაწეროს ოფიციალური წერილი,
თხზულება და ესე). სტუდენტი შეძლებს წერისას გამოიყენოს ნასწავლი ლექსიკური ერთეულები,
დარგობრივი ტერმინები, და ფორმალური კონსტრუქციები, ტექსტის ამა თუ იმ სახეობის
სტრუქტურული მახასიათებლები;
 მოსმენა: აუთენტური ინგლისური მეტყველების გაგება, ყურადღების კონცენტრაციის უნარის
გაუმჯობესება, მოსმენილი მასალიდან ზოგადი და კონკრეტული ინფორმაციის გაგება და მისი
შინაარსის გადმოცემა. უცხოენოვან თანამოსაუბრეთა შორის ყოფით და საინფორმაციო
ტექნოლოგიების თემებზე მიმდინარე ინტერაქციის გაგება (დიალოგი, ინტერვიუ); ზოგადი შინაარსის
გასაგებად ნაცნობ ლექსიკაზე დაყრდნობით ამოიცნოს კონტექსტი;
 საუბარი: შეუძლია სხვადასხვა კომპლექსური ზოგადი და დარგობრივი თემატიკის ირგვლივ
ლექსიკური და გრამატიკული ნორმატივების დაცვით საუბარი. საკუთარი მოსაზრების გამოხატვა
განვლილი ლექსიკური მასალის გამოყენებით. დიალოგის გამართვა, როლური გათამაშება,
საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან დაკავშირებულ პრობლემურ საკითხებზე მსჯელობა-კამათი
(მონოლოგური/ დიალოგური).

სწავლის უნარი

 შეუძლია საკუთარი ცოდნის დონის შეფასება, თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარების
პარალელურად, მიღებულ ცოდნაზე დაყრდნობით, ახალი ტექნოლოგიების ათვისება;
 კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი დამოუკიდებლად შეძლებს განვითარებას. აქვს უნარი
დამოუკიდებლად გაიღრმავოს ცოდნა პროგრამირების ენებში, მონაცემთა ბაზებთან და გრაფიკულ
ობიექტებთან მუშაობისათვის.
 შეუძლია ახალი ინფორმაციის მოპოვება და ახალი ინტელექტუალური ტექნოლოგიების
ათვისება მის წინაშე დასმული ტექნიკური ამოცანების დამოუკიდებლად გადასაჭრელად;
 შეუძლია დამოუკიდებლად გადაჭრას მის წინაშე დასმული უცნობი ტექნიკური ხასიათის
ამოცანები და აითვისოს ახალი ქსელური ტექნოლოგიები;
 აითვისოს ახალი ქსელური და მიკროპროცესორული მოწყობილობების მუშაობის პრინციპები და
პრაქტიკაში გამოყენების ხერხები;
 თანმიმდევრულად შეაფასოს საკუთარი ცოდნა და განსაზღვროს შემდგომი სწავლის საჭიროება.



ღირებულებები

 სტუდენტს გათავისებული აქვს ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში ეთიკური
პასუხისგებლობა, მომხმარებლის ინტერესის მაქსიმალურად გათვალისწინების აუცილებლობა,
პროფესიული შესაძლებლობების ფარგლებში პასუხისმგებლობის აღების აუცილებლობა;
 გათავისებული აქვს კიბერსივრცის სამართლებრივი რეგულირების აუცილებლობა;
 გათავისებული აქვს ინფორმაციის დაცვისათვის საჭირო პროფესიული ღირებულებები;
 გაცნობიერებული აქვს კომპიუტერული სისტემებისა და ქსელების სფეროში ეთიკური პასუ-
ხისგებლობა;
 გათავისებული აქვს ქსელის უხარვეზოდ და უსაფრთხოდ მუშაობის, ქსელური სისტემების
დაცვის მნიშვნელობა;
 ქსელის ადმინისტრატორის პასუხისმგებლობა და ის ღირებულებები, რაც საჭიროა სერვერების
მართვისა და ადმინისტრირების პროცესში.



საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა

პროგრამირება და ვებ დეველოპმენტი



ზოგადი ინფორმაცია

 უმაღლესი აკადემიური განათლებისსაფეხური: ბაკალავრიატი

 სწავლებისენა: ქართული

 საგანმანათლებლოპროგრამისტიპი: აკადემიური

 მიმართულება: ინჟინერია

 მისანიჭებელიკვალიფიკაცია: ინფორმატიკის ბაკალავრი

 სწავლისხანგრძლივობა: 8 სემესტრი

 საბაკალავრო პროგრამის მოცულობა: 240 კრედიტი

 პროგრამის ხელმძღვანელები: პროფესორი თეა თოდუა

ბესიკ ტაბატაძე

საბაკალავრო პროგრამაზედაშვების წინაპირობა:

ა) სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის მქონე
პირი, რომელიც ერთიან ეროვნული გამოცდებზე მიღებული ქულების კოეფიციენტების რანჟირების
საფუძველზე სწავლის უფლებას მოიპოვებს შპს ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტში.

ბ) ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი -კანონმდებლობით
განსაზღვრული მინიმალური ბარიერის დაძლევა.

საგანმანათლებლო პროგრამაზე ბაკალავრიატში ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე
სწავლის უფლება დასაშვებია:

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) პირებისათვის ( გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტ
ებისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა ), რომლებიც უცხო ქვეყ
ანაში ცხოვრობდნენ ბოლო 1 წლის ან მეტი ხნის განმავლობაში , სწავლობენ / სწავლობდნენ და მიღებ
ული აქვთ კრედიტები / კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღია
რებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში .

პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან:

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №10/ნ-ით (4.02.2010)
დამტკიცებული ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში გადასვლის წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ შესაბამისად მობილობის
წესით ჩარიცხული სტუდენტები;



პროგრამისმიზანი

პროგრამა მიზნად ისახავს შრომის ბაზარზე არსებული თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად,
ჩამოაყალიბოს პროფესიონალი სპეციალისტი პროგრამირებისა და ვებ დეველოპმენტის
სფეროში.პროგრამის მიზანია კურსდამთავრებულმა მომავალ პრაქტიკულ საქმიანობაში შეძლოს მის
წინაშე დასმული ამოცანების გადაწყვეტა და შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა. ამ
მიზნით პროგრამა ითვალისწინებს ინფორმატიკის ბაკალავრის კვალიფიკაციისათვის შესატყვისი
ცოდნისა და პრაქტიკული უნარების გამომუშავებას. პროგრამის მიზანია შესძინოს სტუდენტს
ვებპროგრამირებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების (დეველოპინგის) პრაქტიკული
უნარები, თანამედროვე ბაზარზე აქტუალური პროგრამირების ენებისა და აპარატული და
პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით,რაც მას საშუალებას მისცემს დამოუკიდებლად
განახორციელოსშეძენილი ცოდნისა და გამომუშავებული უნარების პრაქტიკაში გამოყენება.
პროგრამის მიზანია უზრუნველყოს სტუდენტის მომზადება წარმატებული პროფესიული
კარიერისთვის,რისთვისაც მნიშვნელოვანია, დარგობრივ ცოდნასთან და უნარებთან ერთად, მას
ჩამოუყალიბოს კარგი ლოგიკური და კრიტიკული აზროვნების, ასევე, ეფექტური კომუნიკაციის
უნარები უცხო ენაზე.



სწავლისშედეგები

დარგობრივი და ზოგადი კომპეტენციები
საბაკალავრო პროგრამით დასახული მიზნების თანმიმდევრული და სრულფასოვანი განხორციელება
უზრუნველყოფს უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათაჩარჩოს პირველი
საფეხურის(ბაკალავრიატის) კვალიფიკაციათა აღმწერის შესაბამისი სწავლის შედეგების მიღწევას:

ცოდნა და გაცნობიერება

სტუდენტმა იცის:

 ინფორმაციის კომპიუტერში წარმოდგენის, გადაცემისა და კოდირების საკითხები;
 კომპიუტერის არქიტექტურისა და ორგანიზაციის საკითხები;
 ოპერაციული სისტემების ინსტალაციის პრინციპები;
 კომპიუტერულ ტექნიკაში უწესივრობების დადგენის და აღმოფხვრის მეთოდები;
 ალგორითმული ხასიათის ამოცანის დასმის, ამოცანის შინაარსიდან გამომდინარე შესაბამისი
მოდელის აგების და ალგორითმის შედგენის პროცედურები;
 ალგორითმების აგებისა და მათი პროგრამული რეალიზაციის წესი C++, C# და Java
დაპროგრამების ენებზე;
 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამების პრინციპები;
 დაპროგრამების პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების მოძიებისა და აღმოფხვრის ხერხები.
 .NET პლატფორმის სხვადასხვა ტექნოლოგიური მიმართულებები (ASP.NET
ტექნოლოგია,ADO.NET ტექნოლოგია) და მათი იმპლემენტაცია;
 პარალელური დაპროგრამების ძირითადი კონცეფციები და მოქმედების პრინციპები;
 პარალელური პროცესებითა და ნაკადებით პროგრამის აგების სტრუქტურა;
 JAVA პლატფორმაზე მაღალტექნოლოგიური დაპროგრამების ძირითადი მიმართულებები და
ამოცანები;
 წრფივი ალგებრის ელემენტები;
 მათემატიკური დასაბუთების მეთოდები;
 დისკრეტული სიდიდეები და მათი კლასიფიკაცია;
 ალბათობის თეორიის ელემენტები და მათი კლასიფიკაცია;
 მონაცემთა ბაზის დაპროექტების ძირითადი პრინციპები;  MySQL, Ms SQL,ORACLE მონაცემთა
ბაზებთან მუშაობა;ბაზის ცხრილების, მოთხოვნების, ანგარიშების და ფორმების შექმნის, ბაზის
ადმინისტრირებისა და მართვის ძირითადი პრინციპები;
 მონაცემთა ბაზებთან მუშაობისთვის განკუთვნილი მაღალი დონის პროგრამირების ენა
TRANSACT SQL;
 თანამედროვე ვებ ტექნოლოგიების სტანდარტები.HTML და CSS ტექნოლოგიების დანიშნულება
და შესაძლებლობები.JavaScript, jQuery, PHP-ის შესაძლებლობები და მუშაობის პრინციპები;
 ვებ საიტის ოპტიმიზაციის წესი;
 სენსორული სისტემების დაპროექტების ზოგადი პრინციპები;
 ვებ საიტის ინტეგრაციის და პოპულარიზაციის საშუალებები (SEO);
 Facebook-აპლიკაციების აგების საშუალებები და მათი დამუშავების ხერხები;
 ეფექტური Flash ანიმაციების აგებისათვის საჭირო ალგორითმები;



 ვექტორული და რასტრული გამოსახულებების აგების წესები და შესაბამის გრაფიკულ
რედაქტორებთან მუშაობა;
 კომპიუტერული ქსელის დაპროექტების მეთოდები;
 კომპიუტერულ ქსელში გამოყენებული აპარატურის მუშაობის პრინციპები.ქსელში მონაცემების
დაცვის საშუალებები;
 კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის პროცესში წარმოშობილი სირთულეების
გადალახვის მეთოდები;

აცნობიერებს:

 ალგორითმიზაციისა და ამოცანის პროგრამული რეალიზაციის მნიშვნელობას, ობიექტზე
ორიენტირებული დაპროგრამების ძირითადი კონცეფციების გამოყენებას დაპროგრამების პროცესში;
 მათემატიკური აპარატის გამოყენების ეფექტურობას სხვადასხვა სახის ამოცანის ამოსახსნელად;
 პროგრამირებაში დასმული ამოცანის გადაწყვეტის ხერხების რამდენიმე ვარიანტიდან
ოპტიმალურის ამორჩევის საჭიროებას;
 გრაფიკული ინტერფეისის მქონე აპლიკაციის ფუნქციონირების პრინციპებს და შესაძლებლობებს;
 ვებ საიტის აგების სტრუქტურის შერჩევის მნიშვნელობას და იმ ფუნდამენტურ ცნებებს,
რომელთა საშუალებითაც ხდება ვებგვერდის აგება;
 ვებ საიტის შეუფერხებლად მუშაობის მნიშვნელობას;
 ვებ საიტის ოპტიმალურად აგების მნიშვნელობას.
 ქსელში მონაცემების დაცვის, ქსელის უსაფრთხოების და ქსელის შეუფერხებლად მუშაობის
მნიშვნელობას;
 სენსორული სისტემების პრაქტიკული გამოყენების მნიშვნელობას;
 მულტიპლატფორმული დაპროგრამების ძირითად ამოცანებს და მათი რეალიზაციის მეთოდებს;
 პარალელური პროგრამირების გამოყენების მნიშვნელობას.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

სტუდენტს შეუძლია:
 კომპიუტერის გამართულად მუშაობის უზრუნველყოფა, კომპიუტერის მოწყობილობებს შორის
ინფორმაციის გადაცემაზე კონტროლი და დაკვირვება, პერიფერიულ მოწყობილობებთან კავშირის
შემოწმება და საჭიროების შემთხვევაში, წარმოქმნილი უწესივრობების აღმოფხვრა;
 ოპერაციული სისტემების ინსტალაცია, არსებული ოპერაციული სისტემების განახლება,
დრაივერების დაყენება, ოპერაციული სისტემის მონიტორინგი და მართვა, ოპერაციულ სისტემაში
წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოჩენა და დიგნოსტირება;
 კომპიუტერის მუშაობისას პროგრამული და ტექნიკური გაუმართაობის დიაგნოსტიკა და
პრობლემის აღმოფხვრა;
 კონკრეტული ამოცანის ამოხსნის შესაბამისი ოპტიმალური ალგორითმის აგება და მისი
პროგრამული რეალიზაცია C++, C# და Java დაპროგრამების ენების გამოყენებით;
 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამების გამოყენება პრაქტიკული ამოცანების
გადასაჭრელად;
 პროგრამის აგების პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების მოძებნა და აღმოფხვრა;
 Windows ფორმების საშუალებით პროგრამის დიზაინის აგება. ფორმებთან მუშაობა, ფორმებიდან
მიღებული და ფორმისათვის გადაცემული ინფორმაციის დამუშავება;



 კონკრეტულ ამოცანებში პარალელური პროგრამირების გამოყენება;
 არსებული ალგორითმის ოპტიმიზაცია პარალელური პროგრამირების საშუალებით;
 სიმრავლეებზე ოპერაციების წარმოება;
 გრაფებზე მოქმედებების ჩატარება;
 გრაფთა თეორიის საშუალებით ოპტიმალური ალგორითმის აგება;
 ალბათობის თეორიის ელემენტების პრაქტიკული გამოყენება;
 MS SQL მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემასთან მუშაობა;
 ORACLE მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემასთან მუშაობა;
 მონაცემთა ბაზებთან მუშაობისთვის განკუთვნილი მაღალი დონის პროგრამირების ენა
TRANSACT SQL-ის გამოყენება;
 რასტრული და ვექტორული გამოსახულებების შექმნა, მონტაჟი და რედაქტირება;
 ვებ გვერდის დაგეგმვა და დაპროექტება;
 ვებ საიტის აწყობა HTML/CSS/PHP/JavaScript/ JQuery ტექნოლოგიის საშუალებით;
 ვებ გვერდის დიზაინის შერჩევა და მართვა;
 საიტის ოპტიმიზაცია;
 საიტის მონაცემთა ბაზაში არსებული ინფორმაციის დაცვა;
 ვებზე ორიენტირებული აპლიკაციიის შემუშავება ASP.NET ტექნოლოგიის გამოყენებით;
 მონაცემთა ბაზაზე ორიენტირებული აპლიკაციის შემუშავება ADO.NET ტექნოლოგიის
გამოყენებით;
 გრაფიკული ინტერფეისის მქონე აპლიკაციის შემუშავება Windows Forms Development
მეთოდოლოგიით;
 მულტიპლატფორმული აპლიკაციის შემუშავება JAVA პლატფორმის რესურსების გამოყენებით;
 Adobe Flash CS5-ის ინსტრუმენტების პრაქტიკული გამოყენება - Flash ბანერის დამზადება და
განთავსება ვებ გვერდზე, Flash საიტის აგება, Flash თამაშის შექმნა;
 ანიმაციების, აუდიო, ვიდეო და სხვადასხვა სახის ობიექტების მართვა პროგრამულად
ActionScript 3.0 -ის საშუალებით;
 სენსორული კომპიუტერული სისტემის ფუნქციონირებაში გარკვევა და გამოყენება; სხვადასხვა
სახის სენსორული სისტემების პრაქტიკული გამოყენება;
 მარტივი კომპიუტერული ქსელის დაპროექტება, აგება და მართვა;
 Facebook-ში კორპორაციული ვებ გვერდის აგება და მიბმა Facebook API-ის საშუალებით ვებ
საიტზე;
 ვებ საიტის ინტეგრაციის საშუალებების გამოყენება Google-ის საძიებო სისტემაში.

დასკვნის უნარი

 დაპროგრამების მეთოდების გამოყენებით, მონაცემების ანალიზის უნარი;
 ამოცანის ამოხსნის სხვადასხვა მეთოდის ანალიზის შედეგად ოპტიმალური ალგორითმის
ამორჩევა;
 არსებული მონაცემების ანალიზის საფუძველზეკომპიუტერულ ტექნიკაში უწესივრობების
აღმოჩენა და დიაგნოსტიკა, დასაბუთებული დასკვნისა და პრობლემის გადაჭრის გზების შემუშავება;
 კონკრეტული პროგრამის აგების პროცეში, დასმული ამოცანის შესახებ თავისი კომპეტენციის
ფარგლებში არგუმენტირებული დასკვნის ჩამოყალიბება;



 კომპიუტერული პრობლემის მათემატიკური ფორმალიზაციის მეთოდით ანალიზი, შესაბამისი
დასკვნის გაკეთება და ამოცანის ამოსახსნელად ეფექტური მიდგომის შერჩევა;
 მონაცემთა ბაზაში მონაცემების ტიპებზე, ცხრილებზე, ცხრილებს შორის კავშირებზე
დაკვირვებით ანალიზის გაკეთება და შესაბამისი დასკვნის გამოტანა ბაზის ოპტიმიზაციის მიზნით;
 დამკვეთის საჭიროებისა და დასმული ამოცანის გათვალისწინებით დასკვნის გამოტანა ვებ-
საიტის ლოგიკური და ფიზიკური სტრუქტურის განსაზღვრის შესახებ;
 კომპიუტერული ქსელის მუშაობაზე დაკვირვების და მონიტორინგის წარმოება, მიღებული
ინფორმაციის გადამუშავება და შესაბამისი დასკვნის გამოტანა.

კომუნიკაციის უნარი

 შეუძლია იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური
წერილობითი ანგარიშის მომზადება და სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის
ინფორმაციისზეპირად გადაცემა, შესაბამისი დარგის აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან
დისკუსიაში მონაწილეობის მიღება;
 შეუძლია დაპროგრამებისა და ვებ-ტექნოლოგიებისათვის დამახასიათებელი ტერმინების სწორად
გამოყენება და თავისუფალი კომუნიკაციის დაამყარება შესაბამისი სპეციალობის ადამიანებთან,
შეუძლია გუნდური მუშაობის პრინციპების გათავისება და გუნდური მუშაობა;
 შეუძლია ეფექტური რჩევებისა და რეკომენდაციების გაცემა პროგრამირების სფეროში,
კომუნიკაციის დამყარება ზეპირი ან წერითი ფორმით;
 შეუძლია ეფექტური კომუნიკაცია დამკვეთთან პროგრამული პროდუქტის შექმნისა და მისი
დანერგვის ეტაპებზე. შეუძლია მოამზადოს შესაბამისი პრეზენტაცია პროგრამირებადი პროდუქტის
შექმნის ეტაპების შესახებ;
 შეუძლია საჯარო გამოსვლისთვის პრეზენტაციის მომზადება;
 შეუძლია შეძენილი ცოდნის ვიდეო გაკვეთილების ფორმატით გადაცემა.

უცხო ენაზე კომუნიკაციის უნარი

ინგლისურ ენაზე კომუნიკაციის უნარი:

 შეუძლია გამოიყენოს B2.2 დონეზე 4 ძირითადი ენობრივი უნარ-ჩვევა: კითხვა, წერა, მოსმენა,
საუბარი;
 კითხვა: B2.2 დონის შესაბამისი მხატვრული, ინფორმაციული და სხვა ხასიათის ტექსტის
წაკითხვა და შინაარსის გაგება; კითხვის სხვადასხვა სახის ფლობა: ჩუმი კითხვა, სწრაფი კითხვა,
გაცნობითი, შერჩევითი და ინტენსიური კითხვა; გარკვევით და გამართულად ნაცნობი ტექსტის
წაკითხვა შესაბამისი კითხვის წესებისა და ინტონაციის დაცვით;
 წერა: ორთოგრაფიულად, გრამატიკულად და აზრობრივად სწორად წერის უნარ-ჩვევების
ჩამოყალიბება, საქმიანი მიმოწერის ჩვევების ჩამოყალიბება (დაწეროს ოფიციალური წერილი,
თხზულება და ესე). სტუდენტი შეძლებს წერისას გამოიყენოს ნასწავლი ლექსიკური ერთეულები,
დარგობრივი ტერმინები, და ფორმალური კონსტრუქციები, ტექსტის ამა თუ იმ სახეობის
სტრუქტურული მახასიათებლები;



 მოსმენა: აუთენტური ინგლისური მეტყველების გაგება, ყურადღების კონცენტრაციის უნარის
გაუმჯობესება, მოსმენილი მასალიდან ზოგადი და კონკრეტული ინფორმაციის გაგება და მისი
შინაარსის გადმოცემა. უცხოენოვან თანამოსაუბრეთა შორის ყოფით და საინფორმაციო
ტექნოლოგიების თემებზე მიმდინარე ინტერაქციის გაგება (დიალოგი, ინტერვიუ); ზოგადი შინაარსის
გასაგებად ნაცნობ ლექსიკაზე დაყრდნობით ამოიცნოს კონტექსტი;
 საუბარი: შეუძლია სხვადასხვა კომპლექსური ზოგადი და დარგობრივი თემატიკის ირგვლივ
ლექსიკური და გრამატიკული ნორმების დაცვით საუბარი. საკუთარი მოსაზრების გამოხატვა
განვლილი ლექსიკური მასალის გამოყენებით. დიალოგის გამართვა, როლური გათამაშება,
საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან დაკავშირებულ პრობლემურ საკითხებზე მსჯელობა-კამათი
(მონოლოგური/ დიალოგური).

სწავლის უნარი

 შეუძლია საკუთარი ცოდნის დონის შეფასება, თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარების
პარალელურად, მიღებულ ცოდნაზე დაყრდნობით, ახალი ტექნოლოგიების ათვისება;
 კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი დამოუკიდებლად შეძლებს განვითარებას. აქვს უნარი
დამოუკიდებლად გაიღრმავოს ცოდნა პროგრამირების ენებში, მონაცემთა ბაზებთან და გრაფიკულ
ობიექტებთან მუშაობისათვის.
 შეუძლია დამოუკიდებლად გაიღრმაოს ცოდნა და აითვისოს ცვლილებები ვებ ტექნოლოგიების
სფეროში;
 შეუძლია ახალი ინფორმაციის მოპოვება და ახალი სენსორული ტექნოლოგიების ათვისებადა მის
წინაშე დასმული ტექნიკური ამოცანების დამოუკიდებლად გადასაჭრელად;
 სტუდენტს შეუძლია მიღებული ცოდნის საფუძველზე, დამოუკიდებლად, ახალი ტექნო-
ლოგიების ათვისება კომპიუტერული ქსელის გამართვისა და ადმინისტრირების კუთხით.

ღირებულებები

 სტუდენტს გათავისებული აქვს ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში ეთიკური
პასუხისგებლობა, მომხმარებლის ინტერესის მაქსიმალურად გათვალისწინების აუცილებლობა,
პროფესიული შესაძლებლობების ფარგლებში პასუხისმგებლობის აღების აუცილებლობა;
 პროფესიული ამოცანების გადაწყვეტის დროს ითვალისწინებს და იცავს პროგრამული
უზრუნველყოფის შემქმნელის საავტორო უფლებებს;
 გათავისებული აქვს ოპტიმალური პროგრამის შექმნის მნიშვნელობა;
 გათავისებული აქვს ვებ-ტექნოლოგიებისა და კომპიუტერული გრაფიკის ობიექტთა ესთეტიკური
ღირებულებები, დამკვეთის საჭიროებისა და სფეროს სპეციფიკის გათვალისწინების აუცილებლობა
საიტის დიზაინში;
 გათავისებული აქვს ქსელის უხარვეზოდ მუშაობის ღირებულების მნიშვნელობა;
 გათავისებული აქვს კიბერსივრცის სამართლებრივი რეგულირების აუცილებლობა;
 გათავისებული აქვს ინფორმაციის დაცვისათვის საჭირო პროფესიული ღირებულებები.



სამაგისტრო პროგრამა

მენეჯმენტი



ზოგადი ინფორმაცია

 უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური: მაგისტრატურა

 სწავლებისენა: ქართული

 საგანმანათლებლოპროგრამისტიპი: აკადემიური

 მიმართულება: ბიზნესის ადმინისტრირება

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების
მაგისტრი მენეჯმენტში

 სწავლის ხანგრძლივობა: 4სემესტრი

 სამაგისტრო პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

 პროგრამის ხელმძღვანელები: ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი,

პროფესორი გოჩა თუთბერიძე

მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს საერთო სამაგისტრო
გამოცდების/საერთაშორისო გამოცდების, შიდა/გარე მობილობის საფუძველზე ან საერთო
სამაგისტრო გამოცდების ჩაბარების გარეშე საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი
წესის შესაბამისად. ესუ-ში სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების დამატებითი პირობებია: შიდა
საუნივერსიტეტო გამოცდები სპეციალობასა და ინგლისურ ენაში-B2 დონე (იხ. ,,ევროპის
სასწავლო უნივერსიტეტისსტუდენტის ენობრივი კომპეტენციის დადგენის წესი“). B2დონის
დადასტურება ასევე შესაძლებელია ინგლისური ენის შესაბამის დონეზე ცოდნის
დამადასტურებელი დოკუმენტით

ინგლისური ენა

CEFRB2
IELTSexam –5
BEC examandCELSexam–Vantage
Cambridgeexam–FCE
PritmanESOLInternational

TOEIC–600

TOEFL–510(paper -based)
173(computer -based)
61(internet-based)

საერთო სამაგისტრო გამოცდების ჩაბარების გარეშე სწავლა დასაშვებია:
ა) მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს შესაბამისი
უმაღლესი განათლების აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
ბ) პირებისათვის ( გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე
სტუდენტებისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა ),



რომლებიც უცხო ქვეყანაში ცხოვრობდნენ ბოლო 1 წლის ან მეტი ხნის განმავლობაში,
სწავლობენ / სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ კრედიტები / კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში
ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში .
გ) მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის, რომლებიც უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში ჩაირიცხნენ უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის 52-ე
მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად.
დ) უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლა საერთო სამაგისტრო გამოცდების
გავლის გარეშე, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ
დადგენილი წესით და დადგენილ ვადებში დასაშვებია უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის,
რომლებმაც საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის
გაგრძელების უფლება მოიპოვეს ამ კანონის ამოქმედებამდე და აქვთ საქართველოში
გაცემული სახელმწიფოს მიერ აღიარებული უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი
დოკუმენტი.
ე)
უმაღლესსაგანმანათლებლოდაწესებულებაშისწავლასაერთოსამაგისტროგამოცდისგავლისგა
რეშედასაშვებიაიმპირისათვის,

რომელმაცგადალახაშესაბამისიზღვარისაქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტ
როსმიერდამტკიცებულისაერთაშორისოგამოცდებისჩამონათვალითგათვალისწინებულგამო
ცდაში.

პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან:

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №10/ნ-ით (4.02.2010)
დამტკიცებული ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“
შესაბამისად მობილობის წესით ჩარიცხულ სტუდენტებს;

*მობილობისა და შიდა მობილობის უფლება სტუდენტს წარმოეშობა მხოლოდ იმ საგანმანათლებლო
პროგრამულ მიმართულებაზე, რომელსაც შეესაბამება მის მიერ ჩაბარებული საერთო სამაგისტრო
გამოცდის ტესტის ტიპი.



პროგრამისმიზანი

ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის მისიიდან გამომდინარე, მენეჯმენტის სამაგისტრო
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები მენეჯმენტის
სფეროსთვის, რომლებსაც ექნებათ ღრმა და სისტემური ცოდნა ბიზნეს-ორგანიზაციების
(სახელმწიფო, კომერციული და არაკომერციული სუბიექტების, საერთაშორისო
ორგანიზაციების და სხვ.) ეკონომიკური გარემოს და ამ ორგანიზაციების მართვის შესახებ და
შეძლებენ მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას, შესაბამისად, ადგილობრივი და
საერთაშორისო შრომის ბაზრის მოთხოვნების დაკმაყოფილებას მაგისტრისათვის
დადგენილი კომპეტენციის ფარგლებში.

პრობლემებზე ორიენტირებულ სწავლება საშუალებას მისცემს სტუდენტებს ჩამოყალიბდნენ
თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამის მენეჯერებად, რომლებიც შეძლებენ გადაწყვიტონ
მათი სამუშაო ადგილიდან გამომდინარე პრობლემები, განავითარონ და შემოქმედებითად
გამოიყენონ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტში მიღებული ცოდნა.

პროგრამის ერთ-ერთი ძირითადი ამოცანაა, მაქსიმალურად დაუახლოვოს სტუდენტი
პრაქტიკას, როგორც საჯარო და კერძო სექტორის ორგანიზაციებში სტაჟირებებით, ასევე,
პროფესიულ წრეებთან აქტიური თანამშრომლობის სხვადასხვა ფორმების გამოყენებით.

სწავლისშედეგები

დარგობრივი და ზოგადი კომპეტენციები
სამაგისტრო პროგრამით დასახული მიზნების თანმიმდევრული და სრულფასოვანი
განხორციელება უზრუნველყოფს უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოს მეორე
საფეხურის (მაგისტრატური) კვალიფიკაციათა აღმწერის შესაბამისი სწავლის შედეგების
მიღწევას:

ცოდნა და გაცნობიერება

მაგისტრანტს
 აქვს მენეჯმენტის სფეროს უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რომელიც აძლევს
ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას, აცნობიერებს ცალკეული
პრობლემის გადაჭრის გზებს;
 აქვს დარგის ან/და ქვედარგის კვლევის სპეციფიკური მეთოდების ( ბიზნესის კვლევის
მეთოდები, ბიზნესის პროგნოზირება, ფინანსების და მარკეტინგის კონცენტარციები)
სიღრმისეული ცოდნა;



 აცნობიერებს მენეჯმენტში, მარკეტინგში, ფინანსებში არსებულ კონკრეტულ პრობლემებს
და მათი გადაჭრის გზებს;
 აქვს ოპერაციების მენეჯმენტის, სტრატეგიული მენეჯმენტის, ადამიანური რესურსების
მენეჯმენტის, მარკეტინგის მენეჯმენტის, ფინანსური აღრიცხვის, კორპორაციის ფინანსების
ღრმა და სისტემური ცოდნა;
 აქვს გლობალიზაციის პირობებში მენეჯმენტის სფეროში არსებული პრობლემებისა და მა-
თი რეგულირების მექანიზმის აღწერის, ურთიერთდაკავშირების და ერთმანეთისგან
განსხვავების უნარი;

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

მაგისტრანტი შეძლებს:
 ახალ, გაუთვალისწინებელ დამულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედებას;
 კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტისახალი, ორიგინალური გზების ძიებას;
 კონფლიქტურ და კრიზისულ სიტუაციებში ორიენტირებას, რისკ-ფაქტორების
განსაზღვრას, ანტიკრიზისული სტრატეგიის შემუშავებას და სტრატეგიული
გადაწყვეტილებების მიღებას;
 ორგანიზაციის სტრატეგიული პოლიტიკის შემუშავებას და განხორციელებას;
 თანამედროვე, ინოვაციური მეთოდების საფუძველზე ბიზნეს-პროცესებისდაგეგმვას,
მართვას და კონტროლს;
 ბიზნეს-ოპერაციების მართვის, პროექტებისა და ოპერაციულ მენეჯმენტში გამოყენებული
მოდელებისა და მეთოდების პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენებას;
 მენეჯმენტის დარგისატვის დამახასიათებელი კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის
ახალი, ორიგინალური გზების მოძიებასა და გამოყენებას ბიზნეს-ორგანიზაციაში
სხვადასხვა სახის რისკების გამოსავლენად და მათი მართვის პრობლემების გადასაჭრელად;
 ცვალებად გარემოში ადაპტაციას და გუნდური გადაწყვეტილების მომზადებაში
მონაწილეობას;
 უახლესი მიდგომებისა და მეთოდების გამოყენებით მენეჯმენტის დარგში კვლევის
დამოუკიდებლად დაგეგმვას და განხორციელებას.

დასკვნის უნარი

მაგისტრანტს შეუძლია:
 ბიზნესის ადმინისტრირებასთან და მენეჯმენტთან დაკავშირებული რთული და
არასრული ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების
ჩამოყალიბება;
 ბიზნესის სფეროში მიმდინარე პროცესების და ცვლილებების უახლესი კვლევების
შედეგებზე და უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ორგანიზაციის (კომპანიის)



საქმიანობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზი, პროგნოზების
შემუშავება და დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება;
 კონკრეტული ბიზნეს-ორგანიზაციის განვითარების გრძელვადიანი პერსპექტივების
შესახებ არგუმენტირებული დასკვნების ჩამოყალიბება;
 მენეჯმენტთან დაკავშირებული პრობლემების იდენტიფიკაცია, გამოცალკევება,
შედარება, მიღებული შედეგების ფორმულირება, მართვის თანამედროვე პრინციპებზე
აგებული დასაბუთებული და არგუმენტირებული დასკვნის ჩამოყალიბება და შერჩეული
მიდგომის დასაბუთება;
 მენეჯმენტის სფეროში არსებული ტენდენციებისა და რეალობის, ასევე მკაფიოდ
გამოკვეთილი პრობლემების შესახებ დასაბუთებული და არგუმენტირებული დასკვნების
ჩამოყალიბება;
 ფირმის ბიზნეს-საქმიანობის შესახებ რთული და არასრული ინფორმაციის კრიტიკული
ანალიზისა და ბიზნეს-რისკების კვლევის შედეგად მიღებული ინფორმაციის ინოვაციური
სინთეზი და ბიზნეს-საქმიანობის შესაძლებლობის, პერსპექტივების განსაზღვრა და
დასაბუთება.

კომუნიკაციის უნარი

 თავისიდასკვნების,არგუმენტებისა დაკვლევისმეთოდების შესახებ
კომუნიკაციააკადემიურთუპროფესიულსაზოგადოებასთანაკადემიურიპატიოსნებისსტან-
დარტებისადასაინფორმაციო-საკომუნიკაციოტექნოლოგიებისმიღწევათაგათვალისწინებით;
 ბიზნეს-ურთიერთობების დამყარება, საქმიანი მოლაპარაკებების წარმართვა, კომუნიკაცია
ბიზნეს-პარტნიორებთან და კლიენტებთან, კომუნიკაციის მიზნით სხვადასხვა
საშუალებების, მათ შორის, საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, გამოყენება;
 სამუშაო ჯგუფის წევრებთან კომუნიკაცია - სამუშაოს მიზნების და ამოცანების გამოკვეთა,
მოსალოდნელი შედეგების აღწერა, ტრეინინგები, შესრულებული სამუშაოს შეფასება,
შრომითი კონფლიქტების მართვა, კონფლიქტის მოგვარება კომუნიკაციის გზით და
სათანადო ღონისძიებების მომზადება;
 ქართულ და ინგლისურ ენებზე საქმიანი მიმოწერა, დოკუმენტაციის შედგენა და
ორგანიზაციის საქმიანობასთან დაკავშირებული პრეზენტაციის ან/და კვლევითი პროექტის
დამოუკიდებლად მომზადება საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გათვალის-
წინებით და დაინტერესებული პირებისთვის გაცნობა.

სწავლის უნარი

 ბიზნეს-საქმიანობასთან და მენეჯმენტთან დაკავშირებული ინოვაციური მიდგომების და
მოწინავე გამოცდილების გაზიარება, უახლესი მონაცემებისა და ინფორმაციის დამოუ-
კიდებლად მოძიება და შესწავლა;
 მომავალი სწავლის პროცესის თავისებურების გაცნობიერება და სტრატეგიულად
დაგეგმვა;



 დამოუკიდებლად ცოდნის და კომპეტენციების სრულყოფა და მუდმივი განახლება,
სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა და შემდგომი საფეხურის (დოქტორანტურა) სწავლის
საჭიროებების ობიექტურად განსაზღვრა.

ღირებულებები

 აფასებს თავის და სხვების დამოკიდებულებას ღირებულებებისადმი და წვლილი შეაქვს
ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში;
 აღიარებს, იცავს დარგობრივი (მენეჯმენტი) ეთიკის ნორმებს და აქტიურად მონაწილეობს
საზოგადოდ ეთიკური ღირებულებებისა და პრინციპების ფორმირების პროცესში,
ისწრაფვის მათ დასამკვიდრებლად.
 აღიარებს კორპორაციული მართვის საერთაშორისო პრინციპებს, საერთაშორისო
სააღრიცხვო და ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტებს და ხელს უწყობს/მონაწილეობს მათ
დამკვიდრებაში;
 აცნობიერებსბიზნესის სოციალურ პასუხისმგებლობას - დაგეგმონ და განახორციელონ
სამუშაო პროცესები ისე, რომ ისინი შეესაბამებოდნენ, როგორც კომპანიის (ორგანიზაციის),
ასევე საზოგადოების ინტერესებს.



სამართლის, ჰუმანიტარულ დასოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი



სამართლის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

საბაკალავრო პროგრამები
სამართალი
ზოგადი ინფორმაცია

მიზნები
შედეგები

საერთაშორისო სამართალი
ზოგადი ინფორმაცია

მიზნები
შედეგები

საერთაშორისო ურთიერთობები
ზოგადი ინფორმაცია

მიზნები
შედეგები

ფსიქოლოგია
ზოგადი ინფორმაცია
მიზნები
შედეგები

ინგლისური ფილოლოგია
ზოგადი ინფორმაცია

მიზნები
შედეგები

სამაგისტრო პროგრამა
სამართალი
ზოგადი ინფორმაცია

მიზნები
შედეგები

სხვა საგანმანათლებლო პროგრამები
ქართულ ენაში მომზადების პროგრამა

ზოგადი ინფორმაცია
მიზნები
შედეგები



საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა

სამართალი



ზოგადი ინფორმაცია

 უმაღლესი აკადემიური განათლებისI საფეხური: ბაკალავრიატი

 სწავლებისენა: ქართული

სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა რამდენიმე კურსს დაეუფლოს ინგლისურ ენაზე

 საგანმანათლებლოპროგრამისტიპი: აკადემიური

 მიმართულება: სამართალი

 მისანიჭებელიკვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი

Bachelor of Law

 სწავლისხანგრძლივობა: 8 სემესტრი

 საბაკალავრო პროგრამის მოცულობა: 240 კრედიტი

 პროგრამის ხელმძღვანელი: მარიამ ცისკაძე;

თეა ჯუღელი

საბაკალავრო პროგრამაზედაშვების წინაპირობა:

სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის მქონე
პირი, რომელიც ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე მიღებული ქულების კოეფიციენტების რანჟირების
საფუძველზე სწავლის უფლებას მოიპოვებს შპს ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტში.

საგანმანათლებლო პროგრამაზე ბაკალავრიატში ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე
სწავლის უფლება დასაშვებია:

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)პირებისათვის ( გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე
სტუდენტებისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა ), რომლებიც
უცხო ქვეყანაში ცხოვრობდნენ ბოლო 1 წლის ან მეტი ხნის განმავლობაში , სწავლობენ / სწავლობდნენ
და მიღებული აქვთ კრედიტები / კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის
შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.

პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან:

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №10/ნ-ით (4.02.2010)
დამტკიცებული ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში გადასვლის წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ შესაბამისად მობილობის
წესით ჩარიცხული სტუდენტები;



პროგრამისმიზანი

 ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის მისიიდან გამომდინარე საბაკალავრო პროგრამის მიზანია :
ეროვნულ და საერთაშორისო საზოგადოებაში არსებულ სამართლებრივ ღირებულებათა
დამკვიდრების ხელშეწყობა; სტუდენტის ინტელექტუალურ და პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა;
კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება; სტუდენტისათვის სამართლებრივი საკითხების ცოდნა-
გაცნობიერებისა და მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების სწავლება; პროგრამა ასევე ისახავს
მიზნად – სტუდენტი დაეუფლოს იურისტის საქმიანობის განხორციელებისათვის აუცილებელ
მეთოდებს და შეიძინოს სამართლებრივი პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის, კომუნიკაციისა
და სწავლების უნარი .სტუდენტს გამოუმუშავოს პროფესიული ეთიკისა და სამართლებრივი
ღირებულებების დამკვიდრებისაკენ სწრაფვის უნარი.
 სტუდენტს, ეროვნული სამართლის სისტემის ძირითადი ასპექტების გარდა, ეძლევა
შესაძლებლობა შეიძინოს სიღრმისეული ცოდნა და მოახდინოს საგნების კონცენტრაცია ერთ-ერთი
შემდეგი დარგი/სპეციალობით: საჯარო სამართალი,სისხლის სამართალი, კერძო სამართალი,
საერთაშორისო სამართალი. სტუდენტს უფლება აქვს,  განახორციელოს ინდივიდუალური პროფილის
ფორმირება , თავისი ინტერესებისა და მიზნების გათვალისწინებით სხვადასხვა სპეციალიზაციის
საგნების არჩევით – მაგალითად, კერძო სამართალში საერთაშორისო სამართლის ელემენტებით ან
სისხლის სამართალში საჯარო სამართლის ელემენტებით. სტუდენტს შესაძლებლობა აქვს ასევე
დაეუფლოს სამართლის პოლიტიკურ, საზოგადოებრივ, ისტორიულ და ეკონომიკურ ასპექტებს.
სტუდენტს შეუძლია, საკუთარი სურვილისამებრ (სამართლის საბაკალავრო პროგრამით დაშვებულ
ფარგლებში) ისწავლოს არაიურიდიული დისციპლინებიც, რომლებიც მას ხელს შეუწყობს,გაიღრმავოს
ცოდნა ცალკეულ დარგში ან/და დარწმუნდეს თავისი პროფესიის არჩევანის სისწორეში.
 სამართლის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული უფლებამოსილია სწავლა გააგრძელოს
სამაგისტრო პროგრამაზე, რომელიც ორიენტირებულია შემდგომი დონის სპეციალისტისა და
მკვლევარის მომზადებაზე ექნება შესაძლებლობა, იმუშაოს ნებისმიერ იმ თანამდებობაზე, სადაც
მოითხოვება სამართლის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი და კანონი არითხოვს სპეციალური
სასერტიფიკაციო გამოცდის ჩაბარება.
 თანამედროვე ქართული საზოგადოებისათვის,  რომელიც სამართლებრივი სახელმწიფოს
განტკიცებისა და დემოკრატიური ღირებულებების უზენაესობისაკენ მიისწრაფვის სასიცოცხლოდ
მნიშვნელოვანია – სამართლის ახალი პრინციპებისა და თანამედროვე განათლების სისტემაზე
აღზრდილი  კადრების არსებობა ; მიუხედავად იმისა, რომ დღეისათვის უკვე სამართლის  არაერთი
სკოლა არსებობს , სათანადოდ მომზადებული იურისტების საჭიროება ჯერ კიდევ აშკარად ჩანს ,
რადგან ჯერ კიდევ არ არის ბოლომდე აღმოფხვრილი ის უარყოფითი შედეგები, რაც საბჭოურმა
წყობამ დატოვა ქართულ სამართლებრივ სივრცეში ; საბჭოთა ეპოქაში სრულიად უგულებელყოფილი
იყო სამართლებრივი სახელმწიფოსათვის აუცილებელი მთელი რიგი ინსტიტუტებისა – საერთოდ არ
არსებობდა კერძო საკუთრების  ცნება, ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების მხრივ
კი სრულიად განსხვავებული , არადემოკრატიული და არასამართლებრივი მიდგომები არსებობდა.
თანამედროვე დემოკრატიული სახელმწიფოების მიერ აღიარებული ფასეულობებისა და განათლების
ახალი მეთოდების განვითარების საფუძველზე , კვალიფიციური,  ფუნდამენტური ცოდნისა და
პრაქტიკული უნარების მქონე  იურისტების   მომზადება აქტუალურ საკითხად რჩება.



სწავლისშედეგები
კურსდამთავრებულს უნდა ქონდეს შემდეგი ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციები:
აქვს ეროვნული სამართლის სისტემის ძირითადი თავისებურებების, პრინციპების, ინსტიტუტების,
მატერიალური და პროცესუალური ნორმების ფართო, ხოლო სპეციალიზაციის სფეროს (საჯარო,
კერძო, სისხლის ან საერთაშორისო სამართლის) სიღრმისეული ცოდნა, რაც აისახება ქვედარგის
სტრუქტურის, ინსტიტუტებისა და სპეციალიზაციის საგნების ცოდნაში. გაცნობიერებული აქვს
სამართლის არსი და სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების მნიშვნელობა სამართლებრივი
სისტემის ფორმირებისათვის.

ცოდნა და გაცნობიერება

 აქვს ეროვნული სამართლის სისტემის ძირითადი თავისებურებების, პრინციპების, ინსტიტუტების,
მატერიალური და პროცესუალური ნორმების ფართო, ხოლო სპეციალიზაციის სფეროს (საჯარო,
კერძო, სისხლის ან საერთაშორისო სამართლის) სიღრმისეული ცოდნა, რაც აისახება ქვედარგის
სტრუქტურის, ინსტიტუტებისა და სპეციალიზაციის საგნების ცოდნაში. გაცნობიერებული აქვს
სამართლის არსი და სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების მნიშვნელობა სამართლებრივი
სისტემის ფორმირებისათვის.
 კურსდამთავრებულმაიცის: სამართლისცნებადაფუნქციები, სამართლის თეორიები,

ძირითადიპრინციპები, სამართლისნორმისსტრუქტურადასახეები, განმარტებისმეთოდები,

სამართლისშეფარდება, სამართლისენადასამართლისსისტემები;

ქართულისამართლისისტორიულიწყაროები,

ძველიქართულისამართლისცალკეულიდარგებიდაინსტიტუტები.

სახელმწიფომოწყობისადაადგილობრივითვითმმართველობისსაკითხები;

ადამიანისძირითადიუფლებებიდათავისუფლებები; საერთაშორისოსაჯაროსამართლისწყაროები,

ძირითადიპრინციპები, საერთაშორისოსამართლისსუბიექტები,

საერთაშორისოსამართლებრივიურთიერთობები; კერძოსამართლისსისტემა,

სამოქალაქოსამართლისზოგადინაწილი (პირები, გარიგებები, ვადები); სანივთო (ქონებრივი)

სამართალი (ქონება, მფლობელობა, საკუთრებადასხვასანივთოუფლებები);

ვალდებულებითისამართალი (ზოგადიდებულებანი,

სახელშეკრულებოდაკანონისმიერივალდებულებითიურთიერთობები);

საოჯახოდამემკვიდრეობისსამართალი; შრომისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამართალი
(შრომითიდათანმდევიურთიერთობები); საკორპორაციოსამართალი
(პირთადაკაპიტალისგაერთიანებისსამართლებრივიფორმები);

ადმინისტრაციულისამართლისარსიდაპრინციპები, ადმინისტრაციულიურთიერთობისსუბიექტები,

ადმინისტრაციულიწარმოებისსახეებიდამათიგანხორციელებისწესები;

სისხლისსამართლისძირითადიცნებები, პრინციპებიდაინსტიტუტები,

ცალკეულიდანაშაულებიდასისხლისსამართლებრივიპასუხისმგებლობისთავისებურებანი;

სამოქალაქო, ადმინისტრაციულიდასისხლისსამართალწარმოებისპრინციპები,

საქმისწარმოებისთავისებურებანისხვადასხვაინსტანციისსასამართლოში, იურიდიულ პროფესიათა
ეთიკა;
ამასთანავე, კურსდამთავრებულს შესაძლებლობა აქვს შეისწავლოს სხვადასხვა
დარგი/სპეციალობა/სპეციალიზაციის საგნები:
სამართლის საფუძვლებისა და მეთოდებში– რომის სამართლის საფუძვლები, ქართული სამართლის
ისტორია, კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა, იმიტირებული სასამართლო პროცესი,



კანონმდებლობისთეორია, მეთოდიკადასაკანონმდებლოტექნიკა,
სამართლებრივიაზროვნებისისტორია.
კერძო სამართლის სპეციალობით – ხელშეკრულების შედგენის მეთოდიკა, საერთაშორისო
საარბიტრაჟო სამართალი, საერთაშორისო კომერციული სამართალი,მედიაცია- დავების გადაწყვეტის
ალტერნატიული საშუალებები, საბანკო სამართლის საფუძვლები,ინტელექტუალური საკუთრების
სამართლის საფუძვლები,დაზღვევის სამართალი, შედარებითი კერძო სამართლის საფუძვლები,
შედარებითი საკორპორაციო სამართალი, სანოტარო სამართალი ;
სისხლისსამართლისსპეციალობით – სისხლისსამართლისზოგადინაწილისგაღრმავება,
კრიმინოლოგია, კრიმინალისტიკა,მტკიცებითისამართალი, შესავალი
სასჯელაღსრულებითისამართალში, შედარებითი სისხლის სამართლის პროცესი, არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულება, პატიმართა სპეციალური კატეგორიები საერთაშორისო სტანდარტებისა და
საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, იმიტირებული სასამართლო პროცესი სისხლის
სამართალში;
საჯარო სამართლის სპეციალობით – საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციური სამართალი,
საკონსტიტუციო კონტროლი და კონსტიტუციური მართლმსაჯულება, ევროპის საჯარო სამართალი:
კონსტიტუციურ–ინსტიტუციური განზომილება, საქართველოს საარჩევნო სამართალი, საბაჟო
სამართალი,საგადასახადო სამართლის საფუძვლები, სამოხელეო სამართალი, სამშენებლო
სამართალი, სააღსრულებო სამართალი, ბიზნესი და ადამიანის უფლებები, განათლების სამართალი;
საერთაშორისოსამართლისსპეციალობით – საერთაშორისოსახელშეკრულებოსამართალი,

ადამიანისუფლებათასაერთაშორისოსამართალი, საერთაშორისოჰუმანიტარულისამართალი,

საერთაშორისოსაჰაეროსამართალი, საერთაშორისო ეკოლოგიური სამართალი ან/და საერთაშორისო
სამართლის მიმართულების ნებისმიერი სხვა საგანი ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის
საერთაშორისო სამართლის საბაკალავრო პროგრამიდან.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

შესწევს უნარი სამართლის საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში მიღებული ინფორმაცია და უნარები
შეუსაბამოს პრაქტიკულ სიტუაციას, გამოიყენოს ცოდნა კონკრეტული პრობლემების
იდენტიფიცირებისა და გადაწყვეტისათვის.
აქვს სამართლებრივი პრობლემების იდენტიფიცირების, მათი გადაწყვეტისათვის ნორმატიული
საფუძვლების მოძიების, განმარტებისა და გამოყენების უნარი.
შეუძლიადამოუკიდებლადან/დამინიმალურიხელმძღვანელობისპირობებში,

წინასწარგანსაზღვრულიმითითებებისშესაბამისადიურიდიულიშინაარსისდოკუმენტების
(ნორმატიულიაქტისპროექტის, ხელშეკრულების, წესდების, საჩივრის, სარჩელის, დაა.შ.) შედგენა.

დასკვნის უნარი

შეუძლია სამართლებრივი პრობლემის მრავალმხრივი ხედვისა და ანალიზის საფუძველზე მისი
გადაწყვეტის თეზისის განვითარებისა და შერჩეული მიდგომის დასაბუთება.
აქვს სამართლებრივი მნიშვნელობის მქონე ინფორმაციის შეგროვების, განმარტების, ანალიზისა და
დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი.

კომუნიკაციის უნარი

შეუძლიამშობლიურდაარანაკლებერთუცხოურენაზეინფორმაციისმოძიებადაიურიდიულიტერმინოლ
ოგიისგამოყენებით, ზეპირიდაწერილობითფორმით, ანგარიშისმომზადებადაინფორმაციისგადაცემა.
ასევეშეუძლიაადეკვატურადგამოიყენოსსაინფორმაციო–საკომუნიკაციოტექნოლოგიები.

სწავლის უნარი



შეუძლია საკანონმდებლო ცვლილებების, სასამართლო პრაქტიკის, მეცნიერული სიახლეების
გაანალიზება. აქვს ინფორმაციის წყაროების (ბიბლიოგრაფია, დოკუმენტები, ვებგვერდები და ა.შ.),
მოიძიებისა და დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება. შესწევს ცოდნის დამოუკიდებლად გაღრმავებისა
და მუდმივი განახლების უნარი.

ღირებულებები

პროფესიული საქმიანობის განხორციელებისას ითვალისწინებს ზოგადსამართლებრივ
ღირებულებებს და იცავს პროფესიული ეთიკის ნორმებს. მზად არის, ხელი შეუწყოს ინდივიდთა
უფლებების განხორციელებას და იმოქმედოს სამართლიანობის, ადამიანის უფლებების, სოციალური
და დემოკრატიული ფასეულობების გათვალისწინებით.



საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა

საერთაშორისო სამართალი



ზოგადი ინფორმაცია

 უმაღლესი აკადემიური განათლებისI საფეხური: ბაკალავრიატი

 სწავლებისენა: ქართული

 საგანმანათლებლოპროგრამისტიპი: აკადემიური

 მიმართულება: სამართალი

 დარგი/სპეციალობა საერთაშორისო სამართალი

International Law

 მისანიჭებელიკვალიფიკაცია: საერთაშორისოსამართლის ბაკალავრი

Bachelor of International Law

 სწავლისხანგრძლივობა: 8 სემესტრი

 საბაკალავრო პროგრამის მოცულობა: 240 კრედიტი

 პროგრამის ხელმძღვანელი: იოსებ კელენჯერიძე

საბაკალავრო პროგრამაზედაშვების წინაპირობა:

სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის
მქონე პირი, რომელიც ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე მიღებული ქულების
კოეფიციენტების რანჟირების საფუძველზე სწავლის უფლებას მოიპოვებს შპს ევროპის
სასწავლო უნივერსიტეტში.
საგანმანათლებლო პროგრამაზე ბაკალავრიატში ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის
გარეშე სწავლის უფლება დასაშვებია:
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) პირებისათვის ( გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე
სტუდენტებისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა ), რო
მლებიც უცხო ქვეყანაში ცხოვრობდნენ ბოლო 1 წლის ან მეტი ხნის განმავლობაში , სწავლობე
ნ / სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ კრედიტები / კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის
კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში .
პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან:
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №10/ნ-ით (4.02.2010)
დამტკიცებული ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესისა და საფასურის დამტკიცების
შესახებ“ შესაბამისად მობილობის წესით ჩარიცხული სტუდენტები;



პროგრამისმიზანი

საერთაშორისო სამართლის საბაკალავრო პროგრამა მიზნად ისახავს საერთაშორისო
სამართლის დარგში კვალიფიციური კადრების მომზადებას, რომელთა თეორიული და
პრაქტიკული ცოდნა ხელს შეუწყობს საერთაშორისო სამართლებრივი საკითხების სწორად
გაანალიზებას დაპრაქტიკაში გამოყენებას. სტუდენტი ეუფლება იურისტისათვის
აუცილებელ მეთოდებს, იღებს როგორც საერთაშორისო სამართლის აუცილებელ თეორიულ
და პრაქტიკულ ცოდნას, ასევე ეუფლება ზოგადად სამართლის აუცილებელ თეორიებსა და
პრინციპებს.



სწავლისშედეგები

კურსდამთავრებულს აქვს ეროვნული სამართლის სისტემის ძირითადი თავისებურებების,
პრინციპების, ინსტიტუტების, მატერიალური და პროცესუალური ნორმების ფართო, ხოლო
სპეციალიზაციის სფეროს - საერთაშორისო სამართლის სიღრმისეული ცოდნა, რაც აისახება
დარგის სტრუქტურის, ინსტიტუტებისა და სპეციალიზაციის საგნების ცოდნაში.
გაცნობიერებული აქვს სამართლის არსი და სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების
მნიშვნელობა სამართლებრივი სისტემის ფორმირებისათვის.

ცოდნა და გაცნობიერება

აქვს ეროვნული სამართლის სისტემის ძირითადი თავისებურებების, პრინციპების,
ინსტიტუტების, მატერიალური და პროცესუალური ნორმების ფართო, ხოლო
საერთაშორისო სამართლის დარგის სიღრმისეული ცოდნა. გაცნობიერებული აქვს
სამართლის არსი და სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების მნიშვნელობა
სამართლებრივი სისტემის ფორმირებისათვის.
კურსდამთავრებულმა იცის:

სამართლის ცნება და თეორიები, ძირითადი პრინციპები, სამართლის ნორმის სტრუქტურა
და სახეები, განმარტების მეთოდები, სამართლის შეფარდება, სამართლის სისტემები;
ქართული სამართლის ისტორიული წყაროები, ძველი ქართული სამართლის ცალკეული
დარგები და ინსტიტუტები. სახელმწიფო მოწყობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის
საკითხები;
ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები;
საერთაშორისო საჯარო სამართლის წყაროები, ძირითადი პრინციპები, საერთაშორისო
სამართლის სუბიექტები, საერთაშორისო სამართლებრივი ურთიერთობები, საერთაშორისო
სამართლის პროცესუალური ნორმები და საერთაშორისო სასამართლოების პრაქტიკა;
კერძო სამართლის სისტემა, სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი. ქონებრივი
სამართალი, ვალდებულებითი სამართალი (ზოგადი დებულებანი, სახელშეკრულებო და
კანონის მიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები); საოჯახო და მემკვიდრეობის
სამართალი;
ადმინისტრაციული სამართლის არსი და პრინციპები, ადმინისტრაციული ურთიერთობის
სუბიექტები, ადმინისტრაციული წარმოების სახეები და მათი განხორციელების წესები;
სისხლის სამართლის ძირითადი ცნებები, პრინციპები და ინსტიტუტები, ცალკეული
დანაშაულები და სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის თავისებურებანი;
სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართალწარმოების პრინციპები, საქმის
წარმოების თავისებურებანი სხვადასხვა ინსტანციის სასამართლოში;

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

შესწევს უნარი საერთაშორისო სამართლის საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში მიღებული
ცოდნა და უნარები შეუსაბამოს პრაქტიკულ სიტუაციას, გამოიყენოს ცოდნა კონკრეტული
პრობლემების იდენტიფიცირებისა და გადაწყვეტისათვის, როგორც ეროვნული ისე
საერთაშორისო სამართლის სფეროში. გააჩნია საერთაშორისო პრეცედენტული სამართლის
პრაქტიკაში გამოყენების უნარ–ჩვევები.



აქვს სამართლებრივი პრობლემების იდენტიფიცირების, მათი გადაწყვეტისათვის
ნორმატიული საფუძვლების მოძიების, განმარტებისა და გამოყენების უნარი.
შეუძლია დამოუკიდებლად ან/და მინიმალური ხელმძღვანების პირობებში, წინასწარ
განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად, იურიდიული შინაარსის დოკუმენტების შედგენა
(ნორმატიული აქტის პროექტი, ხელშეკრულება, წესდება, საჩივარი, სარჩელი).
შესწევს უნარი შეადგინოს საერთაშორისო ორგანიზაციის ფარგლებში საქართელოს
საერთაშორისო სამართლებრივი პოზიციის ამსახველი დოკუმენტი.

დასკვნის უნარი

აქვსეროვნული და საერთაშორისო სამართლებრივი პრობლემის მრავალმხრივი ხედვისა და
ანალიზის საფუძველზე მისი გადაწყვეტის თეზისის განვითარებისა და შერჩეული მიდგომის
დასაბუთების უნარი.

კომუნიკაციის უნარი

აქვს ინფორმაციის მშობლიურ და უცხო (ინგლისურ) ენაზე მოძიების და იურიდიული
ტერმინოლოგიის გამოყენებით ზეპირი და წერილობითი ფორმით სხვადასხვა სახის
დოკუმენტების მომზადებისა და ინფორმაციის გადაცემის უნარი. ასევე შეუძლია
ადეკვატურად გამოიყენოს საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები.

სწავლის უნარი

აქვს საკანონმდებლო ცვლილებების, საერთაშორისო სამართლებრივი პრაქტიკისა და
მეცნიერული სიახლეების მიდევნების უნარი, შეუძლია დაადგინოს ინფორმაციის წყაროები,
მოიძიოს დამატებითი ინფორმაცია, შესწევს ცოდნის დამოუკიდებლად გაღრმავებისა და
მუდმივად განახლების უნარი.

ღირებულებები

იცნობს იურისტის ეთიკის ფარგლებს, პროფესიული საქმიანობის განხორციელებისას
ითვალისწინებს საზოგადოებრივ, ასევე საერთაშორისო სამართლებრივ პრინციპებსა და
ღირებულებებს, და იცავს პროფესიული, მათ შორის დიპლომატიური ეთიკის ნორმებს,
მოწოდებულია ხელი შეუწყოს ადამიანის უფლებებისა და ძირითადი თავისუფლებების
დაცვის საერთაშორისო სამართლებრივი სტანდარტის განმტკიცებას ეროვნულ სამართალში
და იმოქმედოს სამართლიანობის, ადამიანის უფლებების, სოციალური და დემოკრატიული
ფასეულებების გათვალისწინებით.



საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა

საერთაშორისო ურთიერთობები



ზოგადი ინფორმაცია

 უმაღლესი აკადემიური განათლებისსაფეხური: ბაკალავრიატი

 სწავლებისენა: ქართული

 საგანმანათლებლოპროგრამისტიპი: აკადემიური

 მიმართულება: სოციალური მეცნიერებები

 მისანიჭებელიკვალიფიკაცია: საერთაშორისო ურთიერთობების
ბაკალავრი

 სწავლისხანგრძლივობა: 8 სემესტრი

 საბაკალავრო პროგრამის მოცულობა: 240 კრედიტი

 პროგრამის ხელმძღვანელები: ავთანდილ კიკნაძე

რამაზ ლომინაძე

საბაკალავრო პროგრამაზედაშვების წინაპირობა:

ა) სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის მქონე
პირი, რომელიც ერთიან ეროვნული გამოცდებზე მიღებული ქულების კოეფიციენტების რანჟირების
საფუძველზე სწავლის უფლებას მოიპოვებს შპს ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტში.

პროგრამაზე ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლება აქვთ:

ა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს და მოქალაქეობის არმქონე პირებს, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს
სრული ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური განათლება;

ბ) საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი
ეკვივალენტური განათლება და სრული ზოგადი განათლების ბოლო 2 წელი ისწავლეს უცხო
ქვეყანაში;

გ)პირებისათვის ( გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტე
ბისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა ), რომლებიც უცხო ქვეყა
ნაში ცხოვრობდნენ ბოლო 1 წლის ან მეტი ხნის განმავლობაში , სწავლობენ / სწავლობდნენ და მიღებუ
ლი აქვთ კრედიტები / კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარ
ებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში .

პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან:

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №10/ნ-ით (4.02.2010)
დამტკიცებული ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში გადასვლის წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ შესაბამისად მობილობის
წესით ჩარიცხული სტუდენტები;



პროგრამისმიზანი

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის მიზანია თანამედროვე მოთხოვნების
შესაბამისი ცოდნის და პროფესიული უნარების მქონე საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროს
მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება.

პროგრამა ორიენტირებულია:
- სტუდენტსმისცესსაფუძვლიანი ცოდნა საერთაშორისო, რეგიონალური და ეროვნული
უსაფრთხოების, საერთაშორისო სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების, საერთაშორისო
სამართლის, დიპლომატიური ურთიერთობებისა და თანამედროვე პოლიტიკური პროცესების
შესახებ;
- გააცნოს სტუდენტს საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემის, მნიშვნელოვანი საერთაშორისო
ორგანიზაციების და გაერთიანებების,მსოფლიო პოლიტიკის განვითარების პრობლემების და
ტენდენციების, საერთაშორისო და ეროვნული უსაფრთხოების საკითხების,საქართველოსა და
საზღვარგარეთის ქვეყნების საგარეო პოლიტიკისა და დიპლომატიის,საერთაშორისო სამართლის,
საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების, საერთაშორისო ინტეგრაციული
პროცესების,საერთაშორისო კონფლიქტების აქტუალური პრობლემების შესახებ. სტუდენტებს
წარმოდგენა შეუქმნას საერთაშორისო ურთიერთობების პროცესების, საგარეო პოლიტიკის და
დიპლომატიის ევოლუციის შესახებ, ასევე, საერთაშორისო ურთიერთობების გლობალური სისტემის
ჩამოყალიბებისა და განვითარების პროცესის კანონზომიერებისა და ლოგიკის შესახებ. სტუდენტებს
შეასწავლოს საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიის ძირითადი ტენდენციები და
მიდგომები,გააცნოს თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობების ძირითადი ფაქტები,
საქართველოს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტები და საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემაში
მისი როლი და ადგილი.
- შეასწავლოს საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიაში არსებული ძირითადი ტენდენციები და
მიდგომები;
- მოახდინოს თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობებში არსებული პრობლემების გააზრება,
განზოგადება და ამ პრობლემებისადმი თეორიული ცოდნის მისადაგება;
- შეასწავლოს სტუდენტს შესაბამისი პროფილით პროფესიული საქმიანობისათვის აუცილებელი 2
სავალდებულო უცხო ენა, აგრეთვე მისცეს ცოდნა ისტორიის, გეოგრაფიის, ეკონომიკის, სამართლის,
ფსიქოლოგის, სოციოლოგიის, საფუძლებში, კურსდამთავრებულის პროფესიული საქმიანობის
სფეროში აუცილებელი დონით.
- დაეხმაროს სტუდენტებს დიპლომატიური საქმიანობის საფუძვლების, თანამედროვე
დიპლომატიის თეორიისა და პრაქტიკის, თეორიული ცოდნის და პრაქტიკული უნარების
დაუფლებაში, საერთაშორისო ურთიერთობების და საერთაშორისო პოლიტიკური,ეკონომიკური და
კულტურული პროცესების შესწავლისა და რეგულირების საკითხებში.
- ხელი შეუწყოს სტუდენტებს ოპერატიული და სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღების
უნარების,დოკუმენტებთან, სამეცნიერო წყაროებთან, ლიტერატურასა და ინტერნეტ-რესურსებთან
დამოუკიდებელი მუშაობის უნარების შეძენაში.



სტუდენტს გამოუმუშაოს:

- მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებში მიმდინარე სხვადასხვა ახალი პროცესებისადმი ყურადღების
მიდევნების, რელევანტურობის აღქმისა და ცოდნის მუდმივი განახლებისა და სწავლის უნარი.
- ევროკავშირის ინსტიტუციური პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის, პრობლემების
შეფასების, ანალიზის, მსჯელობის, დასაბუთების, ამოცანების გადაწყვეტისათვის აუცილებელი
უნარები;
- პროფესიული ეთიკისა და რეგიონული ინტეგრაციის ღირებულებების დასამკვიდრებლად
სწრაფვის უნარი;
- საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემებში მიმდინარე ცვლილებებისა და თეორიული
სიახლეებისადმი ყურადღების მიდევნების, ცოდნის მუდმივი განახლებისა და სწავლის უნარი.
- საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში მიღებული ცოდნის პრაქტიკულ საქმიანობაში
ეფექტურად გამოყენების უნარი და სპეციალობით საქმიანობისათვის აუცილებელი სხვა უნარები.
- საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის, ანალიზის
მსჯელობის, დასაბუთების აუცილებელი უნარები.
- საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში პრაქტიკული საქმიანობისას სამართლიანობის,
სოციალური და დემოკრატიული ფასეულობების დაცვის უნარი.

საერთაშორისოურთიერთობებისძირითადისაკითხების შესწავლა მოხდება ისტორიულ და მსოფლიო
პოლიტიკაში მიმდინარე პროცესებთან ინტეგრირებულად, რაც სტუდენტებს საშუალებას მისცემს
გამოიმუშაონ საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემის და პროცესების შეფასების, საკუთარი
ხედვისა და ანალიზის,საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში სხვადასხვა სიტუაციების
პროგნოზირებისდა მოდელირების უნარები.



სწავლისშედეგები

პროგრამით დასახტლი მიზნების თნმიმდევრული და სრულფასოვანი განხორციელება
უზრუნველყოფს უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოს უმაღლესი განათლების პირველი
საფეხურის(ბაკალავრიატის) კვალიფიკაციათა აღმწერის შესაბამისი შედეგების მიღწევას, კერძოდ:

ცოდნა და გაცნობიერება

სტუდენტმა იცის:

 საერთაშორისო ურთიერთობების სფერო, საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემა და
სტრუქტურა;
 იცის საერთაშორისო ურთიერთობების, საერთაშორისო სამართლის, ეკონომიკური მეცნიერებების,
ფსიქოლოგიის, სოციოლოგიის ზოგადი ცნებები, ელემენტები და ტერმინოლოგია. აცნობიერებს მათ
პარადიგმებს; პოლიტიკურ მეცნიერებაში თეორიული მიდგომები და მათი განვითარების
მნიშვნელოვანი ეტაპები, სახელმწიფოს, პოლიტიკური სისტემების, პოლიტიკური პროცესების,
ინტერესთა აგრეგაციისა და არტიკულაციის ფორმები;
 იცის მსოფლიოს სახელმწიფოთა პოლიტიკური სისტემები მათი განვითარების სხვადასხვა
ეტაპებზე;
 იცის ინფორმაციის შეგროვების, ანალიზისა და შეფასების მკაფიოდ განსაზღვრული პრინციპები;
 წამყვანი ქვეყნების საშინაო და საგარეო, ეროვნული უსაფრთხოების პრობლემების ანალიზის
მეთოდები;
 ქვეყნების ეროვნული ინტერესები, პრიორიტეტები, დოქტრინები, საგარეო პოლიტიკის
მექანიზმები, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საშინაო ფაქტორებთან მათი ურთიერთკავშირი;
 ევროკავშირის ინსტიტუტები და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესები;
 საქმიანი ურთიერთობების, დიპლომატიური პროტოკოლის და ეტიკეტის როლი, ადგილი და
განხორციელების წესი.

სტუდენტი აცნობიერებს
 მსოფლიოში მიმდინარე ინტეგრაციულ პროცესებს;
 თანამედროვე მსოფლიოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესებს;
 საერთაშორისო პოლიტიკური პროცესების კომპლექსურ ხასიათს;
 საერთაშორისო პოლიტიკის არსს, საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემის მნიშვნელობას;
 მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების პოლიტიკური სისტემების, კონსტიტუციური წყობის, პოლიტიკური
რეჟიმების ხასიათის, ხელისუფლების ყველა შტოს ფუნქციონირების, ცენტრისა და რეგიონის
აგებულების კომპლექსურ საკითხებს;
 მსოფლიო პოლიტიკასა და კულტურაში ქვეყნების ადგილსა და როლებს;
 პოლიტიკური მონაწილეობის თავისებურებებს და მსოფლიო პოლიტიკური პროცესების
სპეციფიკას;
 მსოფლიო პოლიტიკური პროცესების განვითარებას, თანამედროვე მსოფლიოში მზარდი
ურთიერთდამოკიდებულებების წარმომქმნელი პროცესების და დამოუკიდებელ ელემენტთა
სტიქიურობისა და მისი მართვის პრობლემებს.
 ახალ მსოფლიო წესრიგში აშშ-ის როლს.



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

სტუდენტს შეუძლია:

 გლობალური და რეგიონალური პროცესებისა და პოლიტიკის ინტერპრეტირება, ეროვნულ,
რეგიონულ და ადგილობრივ კონტექსტში;
 პოლიტიკური პროცესების სწორი აღქმა და შეუძლათ განსაზღვრონ პოლიტიკის როლი
ისტორიულ და მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებში;
 საჯარო პოლიტიკის სფეროში ემპირიული და თეორიული მასალების შეჯერების საფუძველზე
შეუძლია კრიტიკული გააზრება და პოლიტიკური პროცესების ანალიზი;
 შეუძლია შეაფასოს სხვადასხვა ქვეყნების პოლიტიკური სისტემები მათი განვითარების სხვადასხვა
ეტაპებზე;
 თანამედროვე გლობალიზაციისა და რეგიონალიზაციის საფუძველზე ევროკავშირის და აშშ-ის
პოლიტიკის კრიტიკულად აღქმა და გააზრება;
 დასავლეთის რეგიონის კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებული დოკუმენტების კომენტირება
და ანოტირება;
 დასავლეთის რეგიონის მოვლენების, ეროვნული, რეგიონული და ადგილობრივიგანვითარების
პროცესების დადგენა;
 ევროინტეგრაციის იდეებისა და კონცეფციების განვითარებაში მონაწილეობის მიღება;
 საქართველოს სახელმწიფოებრივი განვითარების სფეროში ევროკავშირთან და აშშ-თან ურთიერთ-
თანამშრომლობის პოლიტიკის ადგილობრივ ჩარჩოში ინტერპრეტირება.
 ევროპული ინტეგრაციის თეორიისა და პრაქტიკის საფუძველზე ევროპული ფასეულობების
საქართველოს რეალობასთან მისადაგებისა და დანერგვის უნარი.
 ანალიტიკური მეთოდების პრაქტიკაში გამოყენება;
 სწავლის პროცესში მიღებული ინფორმაცია და უნარები შეუსაბამოს პრაქტიკულ სიტუაციას და
გამოიყენოს კონკრეტული პრობლემის გადაჭრისას;
 გაანალიზოს ახალი განყენებული მონაცემები, მიღებული ინფორმაცია დაამუშაოს და
დაუკავშიროს მიღებულ ცოდნას;
 წინასწარ განსაზღვრული ინსტრუქციის მიხედვით შეუძლია რეგიონმცოდნეობის და
საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში პრაქტიკული ხასიათის სამუშაოს შესრულება, მიღებული
მონაცემების ინტერპრეტაცია და ეფექტური პრეზენტაციის ჩატარება;

დასკვნისუნარი

 შეუძლია პოლიტიკური ხასიათის ინფორმაციის განზოგადება, კონკრეტული ფაქტების ანალიზი
და მათი შეფასება;
 შეუძლია საერთაშორისო ურთიერთობებისა პრობლემებზე დისკუსიის დროს საერთაშორისო
ურთიერთობების ძირითადი თეორიეული კონცეფციების გამოყენება;
 წამყვანი ქვეყნების განვითარებისა და ინტეგრაციის პროცესებზე ახალი ინფორმაციის მოძიებისა
და დამუშავების უნარი და შესაბამისი დასკვნის გაკეთება;



 სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით ევროკავშირის
ინსტიტუტების გადაწყვეტილებების მიღების პოლიტიკაზე დასაბუთებული დასკვნის
ჩამოყალიბების, საკუთარი მოსაზრების წარმოჩენისა და დაცვის უნარი.

კომუნიკაციის უნარი

 შეუძლია თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად
გამოყენების უნარი.
 დარგობრივი სფეროს შესაბამისი ტერმინოლოგიის გამოყენებით ლაკონურად და გასაგებად წერის
უნარი;
 პრეზენტაციებისა ან წერილობითი ინფორმაციის მომზადების უნარი;
 მშობლიურ და უცხოურ ენებზე (ორ უცხო ენაზე) სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის
ინფორმაციის ზეპირი და წერილობითი ჩამოყალიბების და კომუნიკაციის უნარი;
 შეუძლია პოლიტიკურ დებატებში ჩართვა, განსხვავებული აზრის გაგება და პოლიტიკური
საკითხების ანალიზისას საკუთარი პოზიციის სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის
გადაცემა;
 ფლობს დიალოგის სრულფასოვანი წარმართვის უნარს;
 შეუძლია სტატისტიკური ინფორმაციის განზოგადება, თანამედროვე კომპიუტერული ტექნიკის
გამოყენებით ინფორმაციის დამუშავება და შენახვა, საერთაშორისო ურთიერთობისა სისტემის
განვითარებასა და „საქმიან თამაშებზე“ შესაბამისი მოდელების წარმოდგენა;
 ინფორმაციულ ბანკებზე დაყრდნობით საერთაშორისო, რეგიონალური და ლოკალური
კონფლიქტების აღწერა და დახასიათება;
 უცხოურ და მშობლიურ ენაზე ოფიციალური და საქმიანი დოკუმენტაციის წარმოების ფლობა.

კომუნიკაცია მშობლიურ ენაზე:
 შეუძლია რჩევებისა და რეკომენდაციების გაცემა, კომუნიკაციის დამყარება ზეპირი ან წერითი
ფორმით;
 შეუძლია ურთიერთობა შესაბამისი დარგების სპეციალისტებთან პროფესიული ლექსიკის
გამოყენებით, რეფერატული სახის ნაშრომების მომზადება, დოკუმენტაციისა და საქმიანი წერილების
შედგენა, ჯგუფურ პრეზენტაციებში მონაწილეობის მიღება, საკუთარი აზრის სწორად და მკაფიოდ
გამოხატვა.
 გამომუშავებული აქვს წერის კულტურა და სწორმეტყველების ჩვევები.

კომუნიკაცია უცხო ენაზე:
 პროგრამის ფარგლებში ბაკალავრი ეუფლება 2 უცხო ენას - არჩევით.
 ორივე უცხო ენაზე ბაკალავრს შეუძლია სხვადასხვა სახის დოკუმენტური მასალის კითხვა და
გააზრება ლექსიკონის გარეშე, სპეციალისტებთან სამუშაო კონტაქტის დამყარება, ასევე
გამომუშავებული აქვს აზრის სწორად ჩამოყალიბების, მოსმენილის გაგების და წერითი უნარ–ჩვევები.
წამოჭრილი საკითხების მიმართ საკუთარი მოსაზრებების და დამოკიდებულების განმარტება
შეუძლია დისკუსიის დროს, ხოლო დარგში არსებული ლიტერატურის გამოყენება – მცირე კვლევითი
პროექტის მოსამზადებლად.



სწავლის უნარი

 შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა, რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენება,
საკუთარი სწავლის შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროების განსაზღვა და დამოუკიდებლად
ცოდნის გაღრმავება.
 საკუთარი სამუშაო გეგმის შედგენის, პირადი მიზნების ჩამოყალიბების, საკუთარ
შესაძლებლობებისა და ინიციატივის გამოვლენის უნარი;
 საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით
თანამედროვე მასალების მოძიება, შეფასება და სხვებისთვის გაზიარება;
 საინფორმაციო და საგნმანათლებლო ტექნოლოგიების საფუძველზე თვით განვითარების უნარი.
 ახალი იდეების წარმოდგენის უნარი;
 შეუძლია დარგის გააზრება და პროფესიის გათავისება, მოახდინოს ცოდნის აკუმულირება,
გააცნობიეროს ინტერდისციპლინურობა და ესმოდეს დარგის მნიშვნელობა;

ღირებულებები

 საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროს პრინციპების,ფასეულობებისა და ღირებულებების
ცოდნა,შეფასება და სხებისათვის გაზიარება;
 საჯაროდ და საყოველთაოდ აღიარებული საერთაშორისო სამოქალაქო და
საზოგადოებრივიეთიკური ნორმების, პრინციპებისა და ფასეულობების გააზრება, აღიარება, დაცვა და
პატივისცემა;
 ღირებულებების, ზნეობრივი ნორმების და საერთოევროპული ფასეულობების
ფორმირებისპროცესში მონაწილეობის მიღებისა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვის უნარი.
 ადამიანებთან და პროფესიულ გარემოებაში კორექტული ქცევისა და დიალოგის წარმოების
უნარი;
 მოვლენებისა და პროცესების ობიექტურად, მიუკერძოებლად შეფასების უნარი.
 საერთაშორისო ურთიერთობებსა და დიპლომატიაში დამკვიდრებნული ეთიკური და მორალური
ნორმების დაცვისა დამათ შესაბამისად ქცევის უნარი;
 ლიბერალური ღირებულებების განმტკიცების პროცესში მონაწილეობა და სწრაფვა მათ
დასამკვიდრებლად.



საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა

ფსიქოლოგია



ზოგადი ინფორმაცია

 უმაღლესი აკადემიური განათლებისსაფეხური:ბაკალავრიატი

 სწავლებისენა: ქართული

 საგანმანათლებლოპროგრამისტიპი: აკადემიური

 მიმართულება: სოციალური მეცნიერებები

 მისანიჭებელიკვალიფიკაცია: ფსიქოლოგიის ბაკალავრი

 სწავლისხანგრძლივობა: 8 სემესტრი

 საბაკალავრო პროგრამის მოცულობა: 240 კრედიტი

 პროგრამის ხელმძღვანელი: ია აფთარაშვილი

საბაკალავრო პროგრამაზედაშვების წინაპირობა:

ა) სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის მქონე
პირი, რომელიც ერთიან ეროვნული გამოცდებზე მიღებული ქულების კოეფიციენტების რანჟირების
საფუძველზე სწავლის უფლებას მოიპოვებს შპს ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტში.

1. პროგრამაზე ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლება აქვთ:

ა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს და მოქალაქეობის არმქონე პირებს, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს
სრული ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური განათლება;

ბ) საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი
ეკვივალენტური განათლება და სრული ზოგადი განათლების ბოლო 2 წელი ისწავლეს უცხო
ქვეყანაში;

გ)პირებისათვის (გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე
სტუდენტებისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა ), რომლებიც
უცხო ქვეყანაში ცხოვრობდნენ ბოლო 1 წლის ან მეტი ხნის განმავლობაში , სწავლობენ / სწავლობდნენ
და მიღებული აქვთ კრედიტები / კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის
შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში .

2. პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან:

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №10/ნ-ით (4.02.2010)
დამტკიცებული ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში გადასვლის წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ შესაბამისად მობილობის
წესით ჩარიცხულ სტუდენტები;



პროგრამისმიზანი

ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის მისიიდან გამომდინარე ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის
მიზანია, სასწავლო და სამეცნიერო სივრცეში თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად მოამზადოს
კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური, თეორიული ცოდნით, პრაქტიკული უნარებითა და
პროფესიული ღირებულებებით აღჭურვილი, პროფესიულ განვითარებასა და წინსვლაზე
ორიენტირებული, კონკურენტუნარიანი სპეციალისტები.

პროგრამის მიზანია, მოამზადოს სპეციალისტი, რომელიც ხელმძღვანელის მითითებების
საფუძველზე შეძლებს უპასუხოს საზოგადოების მოთხოვნებს, საჭიროებებს, გამოწვევებს
პროფესიული ეთიკის ნორმების დაცვით.ბაკალავრის კვალიფიკაციის ფარგლებში
კურსდამთავრებულსმისცეს ფართო და თანამედროვე ცოდნა ფსიქოლოგიის, როგორც მეცნიერების,
მისი განვითარების ისტორიის, ძირითადი თეორიებისა და თანამედროვე
მიმდინარეობების,ადამიანის განვითარების თავისებურებების, ინდივიდისა და ჯგუფების ქცევის
ფსიქოლოგიური კანონზომიერებებისა და ქცევაზე მოქმედი (კულტურული, სოციალური და
პიროვნული) ფაქტორების, ნორმალური და პათოლოგიური ქცევის ამხსნელი თეორიების შესახებ.
ასევე,კურსდამთავრებულს გამოუმუშავოს ანალიტიკური, შემოქმედებითი და პრაქტიკული
აზროვნების უნარი, ვერბალური და წერითი კომუნიკაციის ჩვევები, მცირე მასშტაბიანი
ფსიქოლოგიური კვლევების დაგეგმვის, განხორციელების, მიღებულ მონაცემთა ბაზისურ დონეზე
სტატისტიკური დამუშავების, ანალიზის, ინტერპრეტაციის და შედეგების პრეზენტაციის უნარი
კვლევის აკადემიური სტანდარტების გათვალისწინებით;



სწავლის შედეგები

საბაკალავრო პროგრამით დასახული მიზნების თანმიმდევრული და სრულფასოვანი განხორციელება
უზრუნველყოფს უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოს პირველი საფეხურის
(ბაკალავრიატის) კვალიფიკაციათა აღმწერის შესაბამისი სწავლის შედეგების მიღწევას დარგობრივი
და ზოგადი კომპეტენციებით პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევის გზით.

ცოდნა და გაცნობიერება

- კურსდამთავრებულსგაცნობიერებული აქვს ფსიქოლოგიის, როგორც დამოუკიდებელი
მეცნიერების ადგილი და როლი სოციალურ მეცნიერებათა სისტემაში;
- სტუდენტს აქვს ცოდნა ფსიქოლოგიის, როგორც მეცნიერების საგნისა და ამოცანების, ძირითადი
ცნებების,განვითარების ეტაპების,ძირითადი მიმართულებების შესახებ, მათ შორის სოციალური,
განვითარების, პიროვნებისა და ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის სახით;
- სტუდენტს გაცნობიერებული აქვს პიროვნების არსი და ტიპოლოგიური მოდელები (მათ შორის,
ლერშის, აიზენკის, კეტელის, ოლპორტის);
- სტუდენტმა იცის ფსიქოლოგიის ძირითადი თეორიები, მათ შორის ფსიქოდინამიკური,
ბიჰევიორისტული, ეგზისტენციალური, ჰუმანისტური;
- კურსდამთავრებულს ეცოდინება ფსიქოლოგიაში ემპირიული კვლევის ძირითადი
მეთოდოლოგიები და მეთოდები (პოზიტივისტური და სტრუქტურალისტური პარადიგმების
ფარგლებში, ექსპერიმენტული, კორელაციური და შემთხვევის შესწავლის მეთოდების გამოყენება);
- კურდამთავრებულს აქვს ცოდნა ძირითადი მეთოდოლოგიური და მეთოდური სისტემის,
მეცნიერული კვლევის ძირითადი პრინციპების, რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევის მეთოდების,
დაკვირვება, თვითდაკვირვება, კონტენტ-ანალიზი, ექსპერიმენტი, შემთხვევის შესწავლა, ინტერვიუ,
კითხვარი, გამოკითხვა და ფოკუს-ჯგუფი) შესახებ;
- ცოდნა ჩატარებული ემპირიულიკვლევის მასალის დამუშავების მრავალგანზომილებიანი მე-
თოდების- SPSS-ის - თეორიული საფუძვლების, აღწერითი და დასკვნითი სტატისტიკის, -კვლევის
ინსტრუმენტის სანდოობისა და ვალიდობის შესახებ;
- კურსდამთავრებულს აქვსფართო ცოდნა კლინიკური ფსიქოლოგიის ძირითადი ცნებების
(ჯანმრთელობა, დაავადება, აშლილობა და ა.შ) კანონზომიერებების, თეორიების საკლასიფიკაციო
სისტემების, კლინიკური პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების შესახებ;
- კურსდამთავრებულს აქვს ფართო ცოდნა სოციალური აქტივობის, სოციალური ქცევის
მიზეზებისა და სოციალური ურთიერთქმედების კანონზომიერებების შესახებ;
- გაცნობიერებული აქვს ორგანიზაციისა და მართვის ფსიქოლოგიის თეორიული საფუძვლები,
ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის ძირითადი მიმართულებები, ორგანიზაციული პროცესების
ეფექტურობის ხელმშეწყობი ფაქტორები;
- სტუდენტმა იცის თავის ტვინის ანატომია ფუნქციონალური მოქმედების საზღვრები და
გაცნობიერებული აქვს ქცევაზე მოქმედი ბიოლოგიური საფუძვლები;
- კურსდამთავრებულს გაცნობიერებული აქვს ფსიქოლოგისპროფესიულიპასუხისმგებლობა,
ეთიკის საკითხები, ნორმები და სტანდარტები.



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

სტუდენტს შეუძლია:

- წინასწარ განსაზღვრული მითითებების საფუძვლეზე მცირე მასშტაბიანი კვლევის დაგეგმვა,
სამიზნე ჯგუფების შერჩევა, ინტერვიუირება, მონაცემთა დაჯგუფება, დამუშავება, შედეგების აღწერა,
ანგარიშისა და კვლევითი პროექტის გაფორმება;
- პიროვნების ქცევის გარეგან და შინაგან დეტერმინანტებზე დაკვირვების უნარი;
- ადამიანის განვითარების სხვადასხვა ასაკობრივ სახეფურზე სპეციფიკურ ნიშნებზე დაკვირვება;
- სოციალურ გარემოში გამოვლენილ ქცევებზე დაკვირვება და ანალიზი;
- სხვადასხვა ორგანიზაციაში შექმნილ პრობლემურ სიტუაციაზე დაკვირვება და სიძნელეებისგან
ეფექტური გზით თავის დაღწევა;
- პროფესიული საქმიანობის წარმართვა და შესაბამისი პრაქტიკული უნარების გამოყენება
ფსიქოლოგიურეთიკისა და პრინციპებისდაცვით.

დასკვნისუნარი

კურსდამთავრებულს შეუძლია:
- ფსიქოლოგიის სხადასხვა სფეროში მიღებული ცოდნის განზოგადება, სისტემატიზაცია და
ფსიქოლოგიის ძირითადი კატეგორიების გარშემო გამთლიანება;
- ფსიქოლოგიური შრომებისადმი კრიტიკული მიდგომა და ანალიზი;
- ემპირიული კვლევის შედეგების ანალიზი, ინტერპრეტაცია, განზოგადება და არგუმენტირებული
დასკვნების გაკეთება;
- განვითარების სხვადასხვა ასაკობრივ საფეხურზე მყოფი ადამიანის პიროვნული ნიშნებისა და
ქცევების შედარებითი ანალიზი;
- სოციალურ გარემოში წარმოქმნილი პრობლემური სიტუაციის შეფასება, დასკვნის ჩამოყალიბება
და ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღება;
- ორგანიზაციაში წამოჭრილი კონფლიქტური სიტუაციების შეფასება და მიზეზ-შედეგობრივი
კავშირების დანახვა სიტუაციურ და პიროვნულ ფაქტორებს შორის.

კომუნიკაციის უნარი

კომუნიკაცია მშობლიურ ენაზე: ფსიქოლოგიის არსის, განვითარების ისტორიის, ძირითადი
მიმართულებების, თანამედროვე მდგომარეობის პრობლემებსა და პერსპექტივების შესახებ
კურსდამთავრებულს შეუძლია მსჯელობა და დისკუსიაში მონაწილეობა შესაბამისი დარგის
სპეციალისტებთან, რეფერატული სახის ნაშრომის მომზადება, დოკუმენტაციისა და საქმიანი
წერილების შედგენა, მოხსენებებისა და პრეზენტაციების მომზადება; ფსიქოლოგიის სხვასხვა დარგში
შეუძლია ნებისმიერი სამეცნიერო მოკლე ან საშუალო ფორმის წერილობითი ნაშრომის შექმნა და
წარდგენა.

კომუნიკაცია უცხო ენაზე (ინგლისური ენა): ფსიქოლოგიის სფეროში შეუძლია სხვადასხვა სახის
დოკუმენტური მასალის კითხვა და გააზრება, ფსიქოლოგიის აქტუალურ საკითხებზე
სპეციალისტებთან სამუშაო კონტაქტის დამყარება, თავისი დამოკიდებულების განმარტება



წამოჭრილი საკითხის მიმართ. შეუფერხებლად იყენებს საერთაშორისო ინტერნეტ და სხვა
ელექტრონულ კავშირს, ესმის და პასუხობს შეკითხვებს. (უცხო ენის, კერძოდ ინგლისური ენის ცოდნა
აკმაყოფილებს ევროპული სტანდარტის B2 დონეს.)

სწავლის უნარი

მიღებულისწავლის შედეგების საფუძველზეკურსდამთავრებულს შეუძლია ცოდნის ახალი
სისტემების ათვისება, ასევე განვითარება ფსიქოლოგიის მომიჯნავე დარგების შესწავლით.
შეუძლია საკუთარ თავზე მუშაობა შემდგომი განვითარებისათვის, კერძოდშეუძლია:

- ფსიქოლოგიის მეცნიერებაში მიმდინარე სიახლეების გაცნობა და ცოდნის მუდმივად განახლება;
- მისთვის საინტერესო პროფესიული ლიტერატურის შერჩევა,
- ახალი ინფორმაციის მოპოვება და ინტელექტუალურ პროდუქტად გარდაქმნა,
- ცვლილებების ათვისება და ცოდნის ამაღლება დარგის და ქვედარგების განვითარების
შესაბამისად;
- თეორიულ ცოდნაზე დაყრდნობით პრაქტიკული უნარების განვითარება, უფრო გამოცდილ
კოლეგებზე დაკვირვებით პროფესიული უნარ-ჩვევების ათვისება;
- საკუთარი სწავლის უნარის თვითშეფასება და ცოდნის გაფართოება დამოუკიდებლად
საინფორმაციო-ტექნოლოგიური და საბიბლიოთეკო რესურსის გამოყენებით;
- სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, ფსიქოლოგიის სფეროში
საკუთარი სწავლის მისწრაფებების განსაზღვრა, სიახლეების შესაბამისად სწავლის შემდეგი
საჭიროებების დადგენა და სწავლის დამოუკიდებლად დაგეგმარება.

ღირებულებები

კურსდამთავრებულს გამომუშავებული აქვს მყარი პიროვნული ღირებულებები და შეუძლია მათი
დაცვა. მას შეუძლია:
- გააცნობიეროს მაღალი მოტივაციის არსებობა ფსიქოლოგიის დარგში წარმატების მისაღწევად
პროფესიული ჩვევების მუდმივი განვითარების თვალსაზრისით;
- ეთიკური და პროფესიული პასუხისმგებლობის აღება სხვა პირებთან მიმართებაში, ფსიქოლოგის
პროფესიული კონფიდენციალობის ღიარებულების გაცნობიერება პრაქტიკულ საქმიანობაში;
- საკუთარი იდეების განვრცობა როგორც პროფესიულ წრეში, ასევე სამოქალაქო საზოგადოებაში.
- ბაკალავრი აღიარებს ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებს; პატივს სცემს და ერკვევა სამოქალაქო
საზოგადოების ძირითად პრინციპებში. არის ტოლერანტული, შემწყნარებელი, კოლეგიალური.
შეუძლია სხვისი აზრის პატივისცემა და საკუთარი მოსაზრებების დაცვა კორექტულობის ფარგლებში.
აღიარებს აკადემიურ ღირებულებებს. ამას გარდა, კურსდამთავრებული ეცნობა და მყარად ითვისებს
პროფესიული ეთიკის ნორმებს, დარგში დაკანონებულ ეთიკურ პრინციპებს და იცავს მათ.



საბაკალავრო პროგრამა

ინგლისური ფილოლოგია



ზოგადი ინფორმაცია

 უმაღლესი აკადემიური განათლებისI საფეხური: ბაკალავრიატი

 სწავლებისენა: ქართული

ზოგიერთი სასწავლო კურსების ნაწილი შეთავაზებულია ინგლისურად

 საგანმანათლებლოპროგრამისტიპი: აკადემიური

 მიმართულება/სპეციალობა ჰუმანიტარულიმეცნიერებები/ფილოლოგია

 მისანიჭებელიკვალიფიკაცია: ინგლისური ფილოლოგიის ბაკალავრი

/Bachelor of English Philology/

 სწავლისხანგრძლივობა: 8 სემესტრი

 საბაკალავრო პროგრამის მოცულობა: 240 კრედიტი

 პროგრამის ხელმძღვანელი: მაია მარღანია

საბაკალავრო პროგრამაზედაშვების წინაპირობა:
ა) სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის მქონე
პირი, რომელიც ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე მიღებული ქულების კოეფიციენტების რანჟირების
საფუძველზე სწავლის უფლებას მოიპოვებს შპს ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტში.
 ინგლისური ფილოლოგიის პროგრამაზე ჩარიცხვისთვის სავალდებულო საგნებია: ქართული ენა
და ლიტერატურა; ზოგადი უნარები; უცხო ენა - ინგლისური ენა, არჩევითი მეოთხე საგნიდან
- ისტორია, ლიტერატურა, გეოგრაფია, ხელოვნება, სამოქალაქო განათლება.
 ინგლისური ენის მინიმალურ ზღვარს სასწავლო უნივერსიტეტი ადგენს - 35%+1;

საგანმანათლებლო პროგრამაზე ბაკალავრიატში ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე
სწავლის უფლება დასაშვებია:
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)პირებისათვის ( გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტე
ბისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა ), რომლებიც უცხო ქვეყა
ნაში ცხოვრობდნენ ბოლო 1 წლის ან მეტი ხნის განმავლობაში , სწავლობენ / სწავლობდნენ და მიღებუ
ლი აქვთ კრედიტები / კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარ
ებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში .
პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან:
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №10/ნ-ით (4.02.2010)
დამტკიცებული ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში გადასვლის წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ შესაბამისად მობილობის
წესით ჩარიცხული სტუდენტები;



პროგრამისმიზანი

ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის მისიიდან გამომდინარე საბაკალავრო პროგრამის მიზანია,
სასწავლო და სამეცნიერო სივრცეში თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად მოამზადოს
კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური, თეორიული ცოდნით, პრაქტიკული უნარებითა და
პროფესიული ღირებულებებით აღჭურვილი, პროფესიულ განვითარებასა და წინსვლაზე
ორიენტირებული, კონკურენტუნარიანი სპეციალისტები, რომელსაც ექნება უმაღლესი განათლების
პირველი საფეხურის კვალიფიკაციათა აღმწერის შესაბამისი დარგობრივი და ზოგადი
(ტრანსფერული) კომპეტენციები და შეძლებს დაიმკვიდროს ადგილი ქართულ აკადემიურ სივრცესა
და შრომის ბაზარზე.
საგანმანათლებლო პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტისათვის ეროვნული თვითშეგნების
ფორმირებასა და მოქალაქეობრივი ღირებულებების ჩამოყალიბებას. კრეატიული და კრიტიკული
აზროვნება უზრუნველყოფს სტუდენტის კონკურენტუნარიანობას შრომის ბაზარზე. ასევე,
განაპირობებს სტუდენტის მზაობას სწავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე.
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია კვალიფიკაციათა ჩარჩოს მოთხოვნებით გათვალისწინებული
კომპეტენციებით აღჭურვილი ინგლისური ფილოლოგიის ბაკალავრის მომზადება, რომელიც შეიძენს
ლინგვისტურ (ენობრივ), სამეტყველო, სოციოკულტურულ, დისკურსულ და კომპენსატორულ
კომპეტენციებს, რათა სწორად გამოიყენოს ენოვრივი და სამეტყველო ნორმები და ადეკვატურად
შეარჩიოს საკომუნიკაციო ქცევის წესები სოციოკულტურული, აკადემიური და პროფესიული
სამეტყველო  სიტუაციების გათვალისწინებით.
ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის უმთავრესი მიზანია, რომ კურსდამთავრებული
დაეუფლოს ევროსაბჭოს მიერ შემუშავებული ენობრივი სარეკომენდაციო ჩარჩოს შესაბამისი
დონის(Common European Framework of Reference, CEFR) მინიმუმ ორ უცხო ენას - ინგლისურ
ენასC 1 (Advanced- (Effective Operational Proficiency/პროფესიული ფლობის დონეზე) და მეორე უცხო
ენას (რუსული ან ფრანგული) B 2 (ზღვრულგანვითარებულ)დონეზე) და ასევე
შეასწავლოსსხვადასხვაჟანრისდარგობრივი
ლიტერატურულინაწარმოებიდაგანუვითაროსმათიკრიტიკულიანალიზის,

ლიტერატურულიტექსტებისფორმალური,

ესთეტიკურიდასტრუქტურულინიშანთვისებებისშეფასებისუნარები,

ინგლისურიენისპრაქტიკულიდათეორიულიკურსები,ინგლისურლიტერატურასთანდაკავშირე-

ბულისხვა კომპლექსურისაკითხები.

ინგლისური ფილოლოგიისპროგრამის პრიორიტეტული მიზნებია:
სტუდენტსგანუვითარდეს მულტილინგვური კომპეტენცია; სამეტყველო უნარები (მოსმენა, კითხვა,
წერა, საუბარი) მინიმუმ ორ უცხოურ ენაზე ( ინგლისური და რუსული ან ფრანგული )
გამოუმუშავდეს სხვა კულტურის წარმომადგენლებთან წარმატებული კომუნიკაციის
უნარი;ჩამოუყალიბდეს დადებითი დამოკიდებულება ენობრივ-კულტურული მრავალფეროვნების
მიმართ და გააცნობიეროს იგი, როგორც სამყაროს მრავალფეროვნების კერძო გამოვლინება;
განუვითარდეს განსხვავებული კულტურული კონტექსტებისა და ტექსტების გაგების უნარი;
მოემზადოს თანამოღვაწეობისათვის სხვადასხვა ენობრივ-კულტურული იდენტობის
წარმომადგენლებთან;
განუვითარდეს ენების ეფექტურად სწავლის უნარი.
ამ საგანმანათლებლო მიზნიდან გამომდინარე ხდება კონკრეტული ამოცანების გადაჭრა. ეს

ამოცანები სამ კატეგორიად დაიყოფა:



სხვადასხვა ტიპის ცოდნის შეძენა:
გრამატიკისა და ლექსიკის ცოდნა;მართლწერისა და მართლმეტყველების ნორმების ცოდნა მაღალ
პროფესიულ დონეზე;უცხოენოვანი ქვეყნების კულტურის გაცნობა; დარგობრივი ტექსტის სახეებისა
და მათი მახასიათებლების და ინტეპრეტაციის ცოდნა;წერის, მოსმენის, კითხვისა და საუბრის ცოდნა
შესაბამის დონეზე.

სხვადასხვა სახის უნარ-ჩვევების განვითარება:
სამეტყველო უნარ-ჩვევების; ენობრივი უნარ-ჩვევების;სტრატეგიული უნარ-ჩვევების;ისეთი
სამოქალაქო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება, როგორებიცაა თანამშრომლობა, თავისუფალი
არჩევანისგაკეთება, თვითსრულყოფა, შემოქმედებითობა და სხვა.

დამოკიდებულებების ჩამოყალიბება:
ინდივიდუალურიმრავალფეროვნების დაფასება და პატივისცემა;ენობრივ-კულტურული
კუთვნილების განცდა;კულტურული გარემოს თვითმყოფადობის, მისი განუმეორებლობის დაფასება
და პატივისცემა;
პოზიტიური დამოკიდებულება როგორც კულტურული, ისე ინდივიდუალური მრავალფეროვნების
მიმართ და მისი, როგორც სამყაროს მრავალფეროვნების კერძო გამოვლინების აღქმა;ინტერესი უცხო
სამყაროს მიმართ.



სწავლისშედეგები
დარგობრივი და ზოგადი (ტრანფერული)

სწავლისშედეგადითვლებაკომპეტენციების ერთობლიობა,რომლითაცგანისაზღვრება,თურა
უნდაიცოდეს,ესმოდეს,დარისიგაკეთება უნდაშეეძლოსსტუდენტს/კურსდამთავრებულს ამ
ცოდნისგამოყენებითსასწავლო პროცესის, თუ მისიცალკეულიეტაპის,დასრულებისშედეგად.

საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შედეგად სტუდენტს ჩამოუყალიბდება შემდეგი
კომპეტენციები:

ცოდნა და გაცნობიერება

აქვს ჰუმანიტარულიმეცნიერებების და ინგლისური ფილოლოგიის სფეროს ფართო ცოდნა,
რომელიც მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას. აქვს დარგობრივი სფეროს
კომპლექსური საკითხების გაცნობიერების უნარი.

 იცნობს ინგლისური ფილოლოგიის მთავარ კონცეპციებს და მიმართულებებს; ფლობს
სათანადოტერმინოლოგიას და დარგობრივსფეროში მუშაობის მეთოდებს; აცნობიერებს
ლიტერატურის ისტორიული ცვლილებების და ენის ფონეტიკური, ლექსიკური, სემანტიკური და
პრაგმატიკული მოვლენების როლს ინგლისური ფილოლოგიის განვითარებასა და
ფუნქციონირებაში.
 იცნობსძირითადენათმეცნიერულდალიტერატურათმცოდნეობითცნებითაპარატს;
 სტუდენტს აქვს საბაზისო ცოდნა ინგლისური ენის ისტორიული განვითარების დარგში; ის
აცნობიერებს ენობრივი ცვლილებების კანონზომიერებას და ხედავს ინგლისურ ენას ისტორიულ
ჭრილში; თანამედროვე ენაში მიმდინარე მოვლენებს განსაზღვრავს ისტორიული ცვლილებების
თვალსაზრისით და ენობრივ ცვალებადობას უკავშირებს სოციო–კულტურული კონტექსტის
მოდიფიკაციებს.
 სტუდენტს გააჩნიასისტემურიცოდნათანამედროვე ინგლისური ენის ლექსიკურ-სემანტიკური
სისტემის თავისებურებებზე, სიტყვათწარმოების პროდუქტიულ ტიპებზე, ინგლისური ენის
ლექსიკის გამდიდრების არსებულ გზებზე და საშუალებებზე.
 სტუდენტს შეუძლიათანამედროვე ინგლისური ენის სტილისტური ბუნებისა და მისი
ფუნქციონალური შესაძლებლობების განსაზღვრა; იცის ინგლისური სალიტერატურო და ავთენტური
სტილისტური ნორმის კანონზომიერებანი; ესმის ფუნქციონალური სტილის როლი ტექსტის
ანალიზის პროცესში;
 სტუდენტი იცნობს ინგლისური ენის, როგორც სისტემის, გრამატიკულ წყობას; ის ერკვევა ენისა
და მეტყველების ურთიერთმიმართების პრობლემებში; იცისმეტყველების ნაწილები, დროები,
წინადადებების დაყოფის პრინციპები და სახეობები, არსებითი სახელის, ზედსართავის და ზმნის
გრამატიკული კატეგორიები; ის ფლობს ინგლისური ენის გრამატიკის თეორიულ საფუძვლებს, რაც
ძალზე მნიშვნელოვანია მისთვის, როგორც მომავალი ენის სპეციალისტისთვის. იცის დარგობრივი
ტერმინოლოგია
 სტუდენტს ესმის თარგმანმცოდნეობაში გამოყენებულიმთავარი ცნებები და ტერმინები; იცნობს
თარგმანის თეორიის ძირითად პრინციპებს, მოკლე ისტორიას, მის პრაგმატიკულ,
სემანტიკურდასტილისტიკურასპექტებს, თარგმნისპროცესისმოდელირების,



ტექსტისმთარგმნელობითიანალიზისმეთოდებს,თარგმნისძირითადსტრატეგიებსა
დამათიადეკვატურადგამოყენებისხერხებს. აცნობიერებს
თარგმნის,როგორცენათაშორისიდაინტერკულტურულიკომუნიკაციისარსს;
 სტუდენტი ერკვევა ტექსტის ლინგვისტიკის ზოგად საკითხებში: ტექსტის სტრუქტურა,
კონტექსტი, ინტერტექსტუალობა, მხატვრული ტექსტის ანალიზის მეთოდები და სკოლები; ტექსტის
ანალიზის კომპონენტები, სტრუქტურა, ტექნიკა და სხვა. ერკვევა დარგობრივ ტერმინოპლოგიაში:
ფაბულა, სიუჟეტი, სიმბოლო, კომპოზიცია და სხვა.
 იცის ინგლისურილიტერატურის განვითარების თავისებურებები შუა საუკუნეებიდან დღემდე,
ფილოსოფიურ-ესთეტიკური საფუძვლები; ცალკეული ინგლისელი მწერლის
მსოფლმხედველობრივი პოზიციები და შემოქმედებითი თავისებურებები, თემატიკა და
პრობლემატიკა, მათი მხატვრული მეთოდის სპეციფიკა; აცნობიერებს ინგლისელი მწერლების
ნაწარმოებთა პოეტიკას, რომელთაც განსაზღვრეს მთელი ლიტერატურული ეპოქების სპეციფიკა და
შინაარსი.
 სტუდენტს გააჩნია საბაზისო და სისტემური ცოდნა XIX –XX საუკუნის ამერიკულ
ლიტერატურაში; იცნობს ლიტერატურის განვითარების მნიშვნელოვან ცვლილებებსა და
პრობლემებს, აცნობიერებს ამერიკელი მწერლების ნაწარმოებთა პოეტიკას, რომელთაც განსაზღვრეს
მთელი ლიტერატურული ეპოქების სპეციფიკა და შინაარსი.
 ინგლისური ენის პრაქტიკული კომპონენტის ათვისების კუთხით, კურსდამთავრებული
დაუფლებულიაევროსაბჭოს მიერ შემუშავებული ენობრივი სარეკომენდაციო ჩარჩოს შესაბამისი
ინგლისური ენის მაღალ დონეს (პროფესიული ფლობა) C
1,დააკმაყოფილებსამდონისოთხივესამეტყველოკომპეტენციისადმი (კითხვა, მოსმენა, საუბარი,

წერა,) წაყენებულმოთხოვნებს:

 კითხვა
(Reading):შეუძლიაწაიკითხოსდაგაიგოსვრცელიდართულისხვადსხვაჟანრისტექსტი(მხატვრული,

საინფორმაციო, პუბლიცისტური, სამეცნიეროდასხვახასიათის), როგორცკონკრეტულ,

ასევეაბსტრაქტულსაკითხებზე, მათშორისდარგობრივიტექსტებიდაგაიგოსშინაარსი
(სარეკლამობროშურები, საგაზეთოსტატიები, სამეცნიეროსტატიები, საქმიანიკორესპოდენცია,

ენციკლოპედიურიმონაცემები, ტექნიკურიინსტრუქციები,

თანამედროვემხატვრულილიტერატურისნაწარმოებებიდასხვა);

გამოიტანოსქვეტექსტებიდაავტორისჩანაფიქრი, ამოიცნოსდეტალებიდაგანწყობა.

 მოსმენა
(Listening):პროგრამისკურსდამათავრებულსშეუძლიააუთენტურიინგლისურიმეტყველებისგაგება,

ყურადღებისკონცენტრირებასაჭირომონაცემებზე,

მოსმენილიმასალიდანზოგადიდაკონკრეტულიინფორმაციისგაგებადამისიშინაარსისგადმოცემა
(კონკრეტულდააბსტრაქტულითემატიკისირგვლივ). ესმისაუდიომასალა, როგორცყოფითთემებზე,

ასევეეკონომიკურ, პოლიტიკურ, სოციალურ, კულტურულდაგანათლებისდარგში;

შეუძლიაუცხოენოვანთანამოსაუბრეთაშორისყოფითდადარგობრივთემებზემიმდინარეინტერაქციისგ
აგება;

გააჩნიაუნარიზოგადიშინაარსისგასაგებადნაცნობლექსიკაზედაყრდნობითამოიცნოსსაკომუნიკაციოს
იტუაცია, კონტექსტი, საუბრისთემა.



 საუბარი (Speaking):

ფლობსენისმატარებელთანსპონტანურიდაუგეგმავიინტერაქციისხერხებსენისშეუფერხებელიფლობი
სგარკვეულიხარისხით. გაბმულადაღწერსსაკუთარგამოცდილებასდამოვლენებს, საკუთაროცნებებს,

იმედებს, ამბიციებს,

მოყავსმაგალითებიდახსნისმიზეზებსსაკუთარიგეგმებისადაშეხედულებებისგასამყარებლად.

შეუძლიამოყვესამბავი, მოთხრობაანწიგნისათუფილმისსიუჟეტიდაგადმოსცესსაკუთარირეაქციები,

დარგობრივილექსიკისგამოყენებით; შეუძლიამოვლენებისადეკვატურიშეფასება, შედარება,

კრიტიკადაანალიზილექსიკურიდაგრამატიკულინორმატივებისდაცვით. დიალოგისგამართვა,

როლურიგათამაშება, პრობლემურსაკითხებზემსჯელობა - კამათი(მონოლოგური/ დიალოგური,

მოცემულსიტუაციაზემოთხრობისაგება,

სურათისაღწერადააქტუალურთემებზეპრეზენტაციისგაკეთება).შეუძლიადამოკიდებულებისდაემოც
იურიგანწყობისგამოხატვა (მოწონება, უკმაყოფილება, დაზუსტება, დადასტურება, მადლობა,

ბოდიში, გაკვირვება, სიხარული) დასიტუაციისდახასიათება;

წაკითხულიდაგაგონილიინფორმაციისშეჯამებადაძირითადისაკითხებისგამოყოფა;

პრობლემურსაკითხებზემსჯელობადამხარდაჭერა/ოპონირება.

 წერა (Writing):პროგრამისდასრულებისშედეგადსტუდენტსჩამოუყალიბდაორთოგრაფიულად,

გრამატიკულადდააზრობრივადსწორადწერისუნარ-ჩვევებსდაწესებს
(დაწეროსოფიციალურიწერილი, თხზულება, კარნახიდაესეინგლისურენაზე);

ფლობსსაკუთარიაზრისწერილობითმკაფიოდგამოხატვისუნარს,

გააჩნიადარგობრივიდასალიტერატუროსტილისლექსიკით (სინონიმები, ანტონიმები, იდიომები,

ანდაზებიდაფრაზეოლოგიურიერთეულებიდასალაპარაკოკლიშეები)

აღჭურვილითხზულების/ესესშედგენისუნარი,

რომელიცგამყარებულიაკონკრეტულიმოსაზრებისმხარდაჭერით/კრიტიკითდაგააჩნიაარგუმენტირებ
ულიდასკვნებიდასტრუქტურულადშეესაბამებასტანდარტებს; ფლობსინფორმაციული,

სამადლობელო, მოსაბოდიშებელი, მოსაწვევი, დამაზუსტებელი, განმარტებითი,

შედარებითიდააღწერითი, თხრობითიდამოვლენათაგანვითარებისახსნა–

განმარტებითისახისწერილისათუსხვანაშრომისწერისწესებსდაუნარებს.

მეორე უცხო ენაზე
 გააჩნია ევროსაბჭოს მიერ შემუშავებული ენობრივი სარეკომენდაციო ჩარჩოს შესაბამისი მეორე

უცხო ენის (რუსული ან ფრანგული ) B2 (ზღვრულიგანვითარებული)დონე და აკმაყოფილებს 4
ძირითადი სამეტყველო კომპეტენციისადმი: კითხვა, წერა, მოსმენა, საუბარიწაყენებულ
მოთხოვნებს.

 კითხვა: B 2 დონის შესაბამისი მხატვრული, ინფორმაციული და სხვა ხასიათის ტექსტის
წაკითხვა და შინაარსის გაგება; კითხვის სხვადასხვა სახის ფლობა: ჩუმი კითხვა, სწრაფი კითხვა,
გაცნობითი, შერჩევითი და ინტენსიური კითხვა; გარკვევით და გამართულად ნაცნობი ტექსტის
წაკითხვა შესაბამისი კითხვის წესებისა და ინტონაციის დაცვით.

 წერა: ორთოგრაფიულად, გრამატიკულად და აზრობრივად სწორად წერის უნარ-ჩვევების
ჩამოყალიბება, საქმიანი მიმოწერის ჩვევების ჩამოყალიბება (დაწეროს ოფიციალური წერილი,
თხზულება და ესე). სტუდენტი შეძლებს წერისას გამოიყენოს ნასწავლი ლექსიკური ერთეულები,



დარგობრივი ტერმინები, და ფორმალური კონსტრუქციები, ტექსტის ამა თუ იმ სახეობის
სტრუქტურული მახასიათებლები.

 მოსმენა: აუთენტური უცხოენოვანი მეტყველების გაგება, ყურადღების კონცენტრაციის უნარის
გაუმჯობესება, მოსმენილი მასალიდან ზოგადი და კონკრეტული ინფორმაციის გაგება და მისი
შინაარსის გადმოცემა. უცხოენოვან თანამოსაუბრეთა შორის ყოფით და სპეციალიზირებულ
თემებზე მიმდინარე ინტერაქციის გაგება (დიალოგი, ინტერვიუ); ზოგადი შინაარსის გასაგებად
ნაცნობ ლექსიკაზე დაყრდნობით ამოიცნოს საკომუნიკაციო სიტუაცია, კონტექსტი, საუბრის
თემა.

 საუბარი: შეუძლიასხვადასხვა კომპლექსური ზოგადი და დარგობრივი თემატიკის ირგვლივ
ლექსიკური და გრამატიკული ნორმატივების დაცვით საკუთარი მოსაზრების გამოხატვა
განვლილი ლექსიკური მასალის გამოყენებით. დიალოგის გამართვა, როლური გათამაშება,
პროფესიასთან დაკავშირებულპრობლემურ საკითხებზე მსჯელობა-კამათი (მონოლოგური/
დიალოგური), მოცემულ სიტუაციაზე მოთხრობის აგება, სურათის აღწერა და აქტუალურ
თემებზე პრეზენტაციის გაკეთება.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

შეუძლია ინგლისური ფილოლოგიის სფეროსათვის დამახასიათებელი და ასევე, ზოგიერთი
გამორჩეული მეთოდის გამოყენება პრობლემების გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული
ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად.
შეუძლია:

 განმარტოსენათმეცნიერებაშიგამოყენებულიმთავარიცნებები და ტერმინები; ახსნას
ლინგვისტური მოვლენები ენისისტორიაში, თეორიულფონეტიკასა და გრამატიკაში,
ლექსიკოლოგიაში, გერმანიკულ ფილოლოგიაში, მხატვრული თარგმანის თეორიასა და
პრაქტიკაში; გააანალიზოს სპეციალურიტერმინოლოგიადაცნებებიდაგააზრებულად
გამოიყენოს სამეცნიერომსჯელობისპროცესში;

 გამოიყენოს მიღებული ცოდნა მხატვრული ტექსტის ორიგინალში ადექვატური აღქმა-
გააზრებისა და ლიტერატურული ანალიზისათვის და გაანალიზოს
აღნიშნულიეპოქებისლიტერატურულიტექსტი, გამოიკვლიოს მართებულად შესასწავლი
საკითხი;

 მოახდინოს გრამატიკულ კატეგორიათა ინტერპრეტაცია ისტორიული ცვლილებების
გადასახედიდან; შეადაროს გრამატიკაში, ფონოლოგიაში და ორთოგრაფიაში მომხდარი
ცვლილებები ინგლისური ენის სხვადასხვა ისტორიულ ეტაპზე განვითარების სპეციფიკიდან
გამომდინარე;

 გაიმდიდროს და უფრო ღრმად ჩაწვდეს ბრიტანული და ამერიკული ლექსიკოგრაფიის
სკოლის საფუძვლებს, პრაქტიკაში გამოიყენოს ლინგვისტური პრინციპები, როგორც
ტრადიციული, ასევე ინოვაციის გზით სხვადასხვა პრობლემის გადასაწყვეტად;

 ახერხებს შეძენილი თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას ენობრივი სისტემის
ემპირიულ და თეორიულ დონეებზე გააზრების თვალსაზრისით; შეუძლია სხვდასხვა
სტილისტური მარკერების ამოცნობა; ტექსტების ტიპოლოგიის მიხედვით გარჩევა და
გარემოების და კონტექსტის განსაზღვრა ლექსიკის სხვადასხვა შრეების მიხედვით; მხატვრულ



ტექსტში თუ სხვადასხვა სახის ორიგინალურ დოკუმენტაციაში სტილისტური მარკერების
პოვნა და მხატვრულ ტექსტზე მათი გავლენის განსაზღვრა; ავტორის ჩანაფიქრის წვდომა და
ტექსტის ადეკვატური ინტერპრეტაცია ლინგვისტურ თუ ექსტრალინგვისტურ დონეზე;

 განმარტოს ინგლისური ენის თეორიულ გრამატიკაშიგამოყენებულიმთავარიცნებები და
ტერმინები;

 გააანალიზოს მორფოლოგიისა და სინტაქსის როგორც გრამატიკულ მოვლენათა
სტრუქტურული თავისებურებანი; მოახდინოს გრამატიკულ კატეგორიათა ინტერპრეტაცია
ოპოზიციათა ბაზაზე, გამონათქვამის მოდელირება და მისი ანალიზი ფუნქციონალურ და
სემანტიკური პერსპექტივის გათვალისწინებით; წინადადების სინტაქსური ანალიზის
გავრცობა უფრო მსხვილ ენობრივ ერთეულებზე (იგულისხმება ტექსტი) და ამ ანალიზის
შედეგების განზოგადება;

 მინიმალური ხელმძღვანელობის პირობებში სხვადასხვა სფეროს უცხოენოვანი ავთენტური და
არაავტენტური ტექსტების გაგება-ანალიზი-თარგმნა; ახალი ტექსტის შედგენა-სინთეზი;
შეუძლია ახალი ენობრივი ერთეულების, სინტაქსური კონსტრუქციებისა და სამეტყველო
მოდელების ანალიზი (შედარება, განზოგადება) და მათი გააზრებული გამოყენება და თარგმნა
რეალურ სამეტყველო პროცესში;

 შეუძლია გაარჩიოს და გადმოსცეს ტექსტის შინაარსი; დააფიქსიროს საკუთარი
დამოკიდებულება, დაწეროს მოკლე მიმოხილვა; გამოიყენოს მიღებული თეროიული ცოდნა
მხატვრული ტექსტის დედანში ადექვატური აღქმა-გააზრებისა და ანალიზისათვის. შეუძლია
გამოიკვლიოს მართებულად შესასწავლი საკითხი და დაასაბუთოს საკუთარი მოსაზრებები.

 კურსდამთავრებულიდაეუფლაკომუნიკაციურ-

ენობრივუნარებსდაშეუძლიაენობრივთუკომუნიკაციურაქტივობებშიმიღებულიცოდნისადაგა
მოცდილებისგანსხვავებულსიტუაციაშიგადატანა.

შეუძლიატექსტებისგადამუშავებამათიმომდევნოგამოყენებისმიზნითდამედიაცია,რომელიცწა
რმოადგენსროგორცზეპირაქტივობას, ისეწერითსაც.

იგიგულისხმობსნებისმიერისახისდასირთულისტექსტისშინაარსისგადმოცემასთარგმნის,

რეზიუმირებისათუინტერპრეტირებისგზით,

ასევეკონკრეტულიტექსტისშინაარსიმისაწვდომიგახადოსიმისთვის,

ვისაცამტექსტზეუშუალოდარმიუწვდებახელი.

დასკვნის უნარი

შეუძლიაჰუმანიტარული მეცნიერებების მიმართულების ინგლისური ფილოლოგიისდარგისათვის
დამახასიათებელიმონაცემებისშეგროვება დაგანმარტება, ასევე,განყენებული მონაცემებისა
და/ანსიტუაციებისანალიზისტანდარტული დაზოგიერთი გამორჩეულიმეთოდის
გამოყენებით,დასაბუთებულიდასკვნისჩამოყალიბება;შეუძლიაახალი
ინფორმაციისმიღებადაგადამუშავება,გააჩნია თვითანალიზისუნარი.შეუძლიამონაცემების
ინტერპრეტაცია, კომპლექსური პრობლემების იდენტიფიცირება და დიაგნოსტირება,
პრობლემისგადაჭრის ალტერნატიულიგზებისგანსაზღვრა,გადაწყვეტილებისმიღების
პრინციპებისდასაბუთება და დაცვა.

სტუდენტს შეუძლია:



 შეუძლია სამეცნიერო ნაშრომის წაკითხვა, წაკითხულის შეფასება, ანალიზი, სინთეზი და
დასაბუთებული დასკვნების გამოტანა.

 სტუდენტს გამოუმუშავდა ლიტერატურული შრომებისადმი კრიტიკული მიდგომის უნარი.
მას შეუძლია მოცემულ დისციპლინაში სხვადასხვა პრობლემაზე დისკუსიის წარმართვა,
თანმიმდევრულ და ლოგიკურ არგუმენტებზე დაყრდნობით კორექტულად კამათი.

 აქვს განვითარებული ახალი მონაცემების დამუშავების და ანალიზის უნარი; მას შეუძლია
შეაჯამოს და შეაფასოს მისაღები და მიღებული შედეგები; ისტორიული ეტაპების
შეპირისპირებითი ანალიზის საფუძველზე მას გამოაქვს დასკვნები და მოვლენებს აძლევს
სათანადო შეფასებას.

 სტუდენტს შეუძლია ინგლისური ენის ლექსიკოლოგიის საკითხებთან დაკავშირებული
სამეცნიერო ლიტერატურის ანალიზი, ენის საკითხებზე დისკუსიის წარმოება.

 სტუდენტს განვითარებული აქვს ახალი და გამოყენებული მონაცემებისა და სიტუაციების
ანალიზის და დასკვნის გამოტანის უნარი; მას შეუძლია შეაჯამოს და შეაფასოს მისაღები და
მიღებული შედეგები; გრამატიკის თეორიული მასალის წაკითხვისას შეუძლია თავისი
დამოკიდებულების გამოხატვა და დაკსვნების გაკეთებას.

 სამუშაო ჯგუფში მუშაობამ განუვითარა სტუდენტს წაკითხულიდან სათანადო ინფორმაციის
გამოტანის, კონტექსტის, ქვეტექსტის, ავტორის მიერ გამოყენებული ლიტერატურული
ხერხების განსაზღვრის და ინფორმაციის სინთეზისა და დასკვნების გამოტანის უნარი.

კომუნიკაციის უნარი

შეუძლიაწერილობითმკაფიოდჩამოაყალიბოსთავისიაზრებიდაშეხედულებებისხვადასხვათემაზე;

შეუძლიაანგარიშის, საქმიანიწერილის, მოთხრობისადასხვადასხვატიპისესესდაწერა,

არგუმენტებისმოყვანასხვადასხვაშეხედულებისსაწინააღმდეგოდანმხარდასაჭერად.

შეუძლიაკომპლექსურისაკითხის/ კითხვისფორმულირება/ჩამოყალიბება, როგორცწერილობით,

ასევეზეპირადწარდგენა /პრეზენტაცია;

შეუძლიაარამხატვრულიტექსტისსწორადთარგმნადარეფერირება,

ნაშრომისწერილობითიანგარიშისმომზადებადაზეპირიწარდგენა.

მშობლიურ ენაზე კომუნიკაციის უნარი

შეუძლიაიდეების,არსებული პრობლემებისადაგადაჭრისგზებისშესახებ დეტალური
წერილობითიანგარიშისმომზადებადაინფორმაციის სპეციალისტებისადა არასპეციალისტებისათვის,
ზეპირად გადაცემა, შესაბამისი დარგის აკადემიურთუპროფესიულსაზოგადოებასთან
დისკუსიაშიმონაწილეობისმიღება,
შეუძლია რეფერატულისახის ნაშრომისმომზადება და პრეზენტაცია,
შეუძლია საქმიანი დოკუმენტის შედგენა დარგობრივი ტერმინოლოგიის გამოყენებით,
შეუძლია პროფესიულ მოლაპარაკებასა და კონფლიქტების მოგვარებაში მონაწილეობა;

უცხო ენაზე კომუნიკაციის უნარი

ინგლისურ ენაზე
 კურსდამთავრებული დაუფლებულიაევროსაბჭოს მიერ შემუშავებული ენობრივი

სარეკომენდაციო ჩარჩოს შესაბამისი ინგლისური ენის მაღალ დონეს (პროფესიული ფლობა) C



1დააკმაყოფილებსამდონისოთხივესამეტყველოკომპეტენციისადმი(კითხვა, მოსმენა, საუბარი,
წერა,)წაყენებულმოთხოვნებს, (იხ. ცოდნა და გაცნობიერება).

 კურსდამთავრებულს ესმის დიდი მოცულობის რთული შინაარსის ტექსტები
სხვადასხვა თემატიკაზე, იგებს დაფარულ მნიშვნელობას, საუბრობს სპონტანურად
სწრაფი ტემპებით, სირთულეების გარეშე იყენებს სიტყვებსა და გამოთქმებს.
შეუძლია ენის ეფექტური გამოყენება სამეცნიერო და პროფესიულ საქმიანობაში.
შეუძლია რთულ თემებზე ზუსტი, დეტალური, გრამატიკულად სწორად აწყობილი
ინფორმაციის აგება და ახდენს ტექსტის ორგანიზების მოდელებისა და
დამაკავშირებელი საშუალებების ფლობის დემონსტრირებას.

 ესმის სხვადასხვა სახის სპეციალიზირებული დარგობრივი ტექსტები, ახდენს რთული
ფრაზების მნიშვნელობის განმარტებას, ენის მატარებლებთან საუბრობს თავისუფლად,
შეუძლია საკუთარი აზრის მკაფიოდ დაფიქსირება/გამოხატვა, იყენებს ფრაზეოლოგიურ
ერთეულებს პროფესიული, სასწავლო თუ ყოველდღიური სიტუაციების მნიშვნელობის
გამოხატვისთვის.

მეორე უცხო ენაზე
 გააჩნია ევროსაბჭოს მიერ შემუშავებული ენობრივი სარეკომენდაციო ჩარჩოს შესაბამისი

მეორე უცხო ენის (რუსული ან ფრანგული) B2 (ზღვრულიგანვითარებული)დონე და
აკმაყოფილებს 4 ძირითადი სამეტყველო კომპეტენციისადმი: კითხვა, წერა, მოსმენა, საუბარი
წაყენებულ მოთხოვნებს. (იხ. ცოდნა და გაცნობიერება)

 ფლობს სასაუბრო ენას სხვდასხვა სამეტყველო სიტუაციებისთვის (ყოფითიდან
პროფესიულამდე), მომზადების გარეშე შეუძლია ესაუბროს ენის მატარებელს. შეუძლია
ნათლად და ფართოდ გამოხატოს საკუთარი აზრი სხვადასხვა საკითხებზე, განმარტოს და
დააფიქსიროს საკუთარი აზრი მნიშვნელოვან საკითხსა და პრობლემაზე არგუმენტებისა და
კონტრარგუმენტების მოყვანით. შეუძლია არაადაპტირებული ლიტერატურის წაკითხვა უცხო
ენაზე და რთული ტექსტების შინაარსის გადმოცემა.

 საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება.
 იცნობს და თავისუფლად იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო

ტექნოლოგიებს, შეუძლია ელექტრონულ დოკუმენტებთან, პრეზენტაციებთან,მონაცემთა
ბაზებთანმუშაობა. სტუდენტს შეუძლია კრიტიკულად აზროვნება, ფლობს კრიტიკული
კითხვის მეთოდებს, შეუძლია ტექსტის მომზადება საჯარო გამოსვლისათვის, გააჩნია
პრაქტიკული უნარები სამეცნიერო ტექსტის აგების კუთხით, შეუძლია წარმართოს საქმიანი
მიმოწერა, ადგენს საქმიან წერილს, ელექტრონულ წერილს, სამოტივაციო წერილს და
ამისთვის აქტიურადიყენებსთანამედროვესაინფორმაციოდასაკომუნიკაციოტექნოლოგიებს
(ICT), მათშორისდარგობრივსფეროში.

სწავლის უნარი

შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება,შემდგომი
სწავლისსაჭიროებებისდადგენა,შეუძლიადამოუკიდებლად,
ლიტერატურისგამოყენებით,აიმაღლოსცოდნა და გაეცნოს უახლეს მიღწევებს აღნიშნულ სფეროში,
დამოუკიდებლად მუშაობს დარგობრივ სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურასთან.



 შეუძლია სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, ჰუმანიტარული
მეცნიერებების/ინგლისური ფილოლოგიისსფეროებში საკუთარი სწავლის მისწრაფებების
განსაზღვრა, სიახლეების შესაბამისად სწავლის შემდეგი საჭიროებების დადგენა და სწავლის
დამოუკიდებლად წარმართვა.

 შეუძლიაგანსხვავებულსასწავლოპირობებშისწავლისგაგრძელება,აქვსსწავლებისშემდგომსაფე
ხურზე - მაგისტრატურაშისწავლისგაგრძელებისათვისაუცილებელიცოდნადაუნარ-

ჩვევები,შეგნებულიაქვსუწყვეტიფილოლოგიურიგანათლებისადაპროფესიულიგანვითარებისა
უცილებლობა;

 კურსდამთავრებულსგანვითარებულიაქვსუცხოენებისდამოუკიდებლადსწავლისუნარიდაიყე
ბებსსწავლასწავლებითმეთოდს(Learning by teaching
(LdL),რაცგამოიხატებაშედეგებისდამოუკიდებლადშეფასებაში,

გარკვეულსაკითხებთანდაკავშირებითპასუხისმგებლობისსაკუთართავზეაღებაში;

სხვადასხვასტრატეგიისგამოყენებაში; კითხვის, წერის, მოსმენის,

ზეპირმეტყველებისსტრატეგიებისგამოყენებაში, მიზნისგამოკვეთაში,

რომელსაცემსახურებაესათუისაქტივობაანდავალება,

სამუშაოსშესრულებისგზისდამოუკიდებლადგანსაზღვრაში,

სასწავლოპროცესისსხვისიდახმარებითმართვაში,

ეფექტიანადრესურსებისგამოყენებაშიდაგუნდურმუშაობაში.ამყველაფრისშედეგადკურსდამთ
ავრებულიაცნობიერებსსაკუთარდაალტერნატიულმიდგომასკონკრეტულიამოცანისგადაჭრის
ას.

ღირებულებები

 მონაწილეობს ჰუმანიტარული მეცნიერებების/ინგლისური
ფილოლოგიისსფეროსადასაზოგადოდეთიკურიღირებულებების ფორმირების პროცესშიდა
ისწრაფვისმათდასამკვიდრებლად: პატივსსცემს მრავალფეროვნებას,შეუძლია
პროფესიულკონტექსტში მოლაპარაკებაში დაკონფლიქტების მოგვარებაში მონაწილეობა,
მონაწილეობსჯგუფურიგადაწყვეტილებებისშემუშავებაში,ახდენსენთუზიაზმისა და
ინიციატივისდემონსტრირებას,ეფექტურადურთიერთობს სამუშაო/სასწავლოჯგუფში,
გამომუშავებულიაქვსიმეთიკური პრობლემების ამოცნობის,გააანალიზების, შესაბამისი
გადაწყვეტილებების შერჩევისადადაცვის უნარი,გამოუმუშავდა სხვა კულტურის
წარმომადგენლებთან წარმატებული კომუნიკაციის უნარი;

 ჩამოუყალიბდა დადებითი განწყობილება ენობრივ-კულტურული მრავალფეროვნების
მიმართ და გააცნობიერა იგი, როგორც სამყაროს მრავალფეროვნების კერძო გამოვლინება;

 განუვითარდა განსხვავებული კულტურული კონტექსტებისა და ტექსტების გაგების უნარი;
 მზადაა თანამოღვაწეობისათვის სხვადასხვა ენობრივ-კულტურული იდენტობის

წარმომადგენლებთან;
 შეუძლიაკულტურათადიალოგშითავისუფლადჩართვაუცხოენოვანიინფორმაციისმიღებისდაა

მოკრეფისპროცესში, საკუთარიდამოკიდებულებისგამოხატვა, შეფასებებისგამოთქმა,

საკუთარკულტურულგამოცდილებასათუგარემოსთანპარალელებისგავლება.

სწავლისშედეგადბაკალავრსგაუღრმავდაკულტურულიკუთვნილებისგანცდა,

გააცნობიერაკულტურულიმრავალფეროვნება.

ახასიათებსტოლერანტობაკულტურულიდაინდივიდუალურიგანსხვავებებისმიმართ,



პოულობსანალოგიებს, განსხვავებებსსაკუთარდადასავლეთ-

ევროპულისულიერსამყაროებსშორის, ამოიცნობსსტერეოტიპულშეფასებას;

ითვალისწინებსგანსხვავებულსოციოკულტურულგარემოშიმიღებულქცევისწესებს
(აკვირდებადააანალიზებსსოციოკულტურულთავისებურებებს, იცავსდასაველთ-

ევროპულისოციო-კულტურულიგარემოსთვისდამახასიათებელნორმებს.მსჯელობს
დარგობრივ და სპეცილიზირებულ ტექსტებში ასახული ფასეულობებისა და შეხედულებების
შესახებ და გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას შესაბამისი არგუმენტების მოყვანით
ლიტერატურიდან, ისტორიიდან, პირადი გამოცდილებიდან და სხვა);განიხილავს ტექსტში
მოცემულ ინფორმაციას იმ კულტურის კონტექსტში, რომელშიც ის შეიქმნა;აანალიზებს
სიტუაციებს.

სამაგისტრო პროგრამა

სამართალი



ზოგადი ინფორმაცია

 უმაღლესი აკადემიური განათლების II საფეხური: მაგისტრატურა

 სწავლებისენა: ქართული

(სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა რამდენიმე სასწავლო კურსს დაეუფლოს ინგლისურ, ფრანგულ
ან/და გერმანულ ენაზე)

 საგანმანათლებლოპროგრამისტიპი: აკადემიური

 მიმართულება: სამართალი

 მისანიჭებელიკვალიფიკაცია: სამართლის მაგისტრი / Master in Law

 სწავლისხანგრძლივობა: 4სემესტრი

 სამაგისტრო პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

 პროგრამის ხელმძღვანელი: სამართლის დოქტორი გიორგი ციცაგი

თეა ჯუღელი

სამაგისტრო პროგრამაზედაშვების წინაპირობა:

პროგრამაზე დაიშვება სამართლის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის ან მასთან გათანაბრებული
დოკუმენტის მქონე პირი, რომელიც საერთოსამაგისტრო გამოცდისა და შპს „ევროპის სასწავლო
უნივერსიტეტის“ მიერ დადგენილი წესით სპეციალობასა და ტესტირებას უცხო ენაში (ინგლისური,
გერმანული, ფრანგული B2(იხ. ,,ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტისსტუდენტის ენობრივი
კომპეტენციის დადგენის წესი) მისაღები გამოცდის ჩაბარების შედეგად მოიპოვებს სამართლის
სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის უფლებას. ენობივი კომპეტენციის დადასტურება შესაძლებელია
შემდეგი სერტიფიკატის წარმოდგენით:

გერმანული ენა Goethe–ZertifikatB2

ინგლისური ენა

CEFRB2
IELTSexam –5
BEC examandCELSexam–Vantage
Cambridgeexam–FCE
PritmanESOLInternational

TOEIC–600

TOEFL–510(paper -based)
173(computer -based)
61(internet-based)

ფრანგული ენა

ფრანგული ენა

Diplome deLangueFrancaise(DL)(AF)

Diplome d’Etudesen LangueFrancaiseDELF/B2
(CIEP)

ვისაცაქვსჩაბარებული: Zertifikat Deutsch für den Beruf, DAF, sprachdiplom kultusministerkonferenz

2. Konferenz, ZMP, Zentrale Oberstufenprüfung, Kleines/Grosses Deutsches Sprachdiplom, DSH

უნივერსიტეტებისთვის თავისუფლდება გერმანულში გამოცდისაგან.



საგანმანათლებლო პროგრამაზე მაგისტრატურაშისაერთო სამაგისტრო გამოცდის გარეშე სწავლის
უფლება აქვთ:

ა) მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს შესაბამისი
უმაღლესი განათლების აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
ბ)პირებისათვის ( გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე
სტუდენტებისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა ),
რომლებიც უცხო ქვეყანაში ცხოვრობდნენ ბოლო 1 წლის ან მეტი ხნის განმავლობაში , სწავ
ლობენ / სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ კრედიტები / კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ
ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებ
ულების მაგისტრატურაში ;
გ) მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის, რომლებიც უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში ჩაირიცხნენ უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის 52-ე
მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად.
დ) უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლა საერთო სამაგისტრო
გამოცდების გავლის გარეშე, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს
მიერ დადგენილი წესით და დადგენილ ვადებში დასაშვებია უცხო ქვეყნის
მოქალაქეებისათვის, რომლებმაც საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში სწავლის გაგრძელების უფლება მოიპოვეს ამ კანონის ამოქმედებამდე და
აქვთ საქართველოში გაცემული სახელმწიფოს მიერ აღიარებული უმაღლესი განათლების
დამადასტურებელი დოკუმენტი.
ე)
უმაღლესსაგანმანათლებლოდაწესებულებაშისწავლასაერთოსამაგისტროგამოცდისგავლის
გარეშედასაშვებიაიმპირისათვის,
რომელმაცგადალახაშესაბამისიზღვარისაქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისსამინის
ტროსმიერდამტკიცებულისაერთაშორისოგამოცდებისჩამონათვალითგათვალისწინებულგ
ამოცდაში.

პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან:

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №10/ნ-ით (4.02.2010)
დამტკიცებული ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“
შესაბამისად მობილობის წესით ჩარიცხულ სტუდენტებს;

*მობილობისა და შიდა მობილობის უფლება სტუდენტს წარმოეშობა მხოლოდ იმ საგანმანათლებლო
პროგრამულ მიმართულებაზე, რომელსაც შეესაბამება მის მიერ ჩაბარებული საერთო სამაგისტრო
გამოცდის ტესტის ტიპი.



პროგრამისმიზანი

ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის მისიიდან გამომდინარე სამაგისტრო პროგრამის მიზანია:
ეროვნულ და საერთაშორისო საზოგადოებაში არსებულ სამართლებრივ ღირებულებათა
დამკვიდრების ხელშეწყობა; სამაგისტრო პროგრამის მიზანია ბაკალავრისშემდგომი დონის
სპეციალისტის მომზადება, პრაქტიკული საქმიანობის განხორციელებისა და დამოუკიდებელი
სამეცნიერო კვლევისათვის საჭირო კომპეტენციების განვითარება; ახალ მულტიდისციპლინარულ
გარემოში სწავლების თანამედროვე და ტრადიციული მეთოდების გამოყენებით, შრომის
ბაზრისათვის,კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება;
 სამართლებრივი კვლევის მეთოდოლოგია და წერის სტანდარტები სტუდენტს შეასწავლის,
დარგში არსებული პრობლემების კვლევის სხვადასხვა მეთოდებს, იურიდიული დოკუმენტაციის
წერილობითი და ზეპირი ფორმით მაღალ დონეზე წარმოდგენას და ამასთანავე მისცემს ცოდნას
შესაბამისი სტანდარტების დაცვით, აკადემიურად და კვალიფიციურად, წერითი ფორმით ასახოს
ნაშრომში, როგორც საკუთარი შეხედულებები და დასკვნები, ასევე, სხვა ავტორთა მოსაზრებების
მიმართ თავისი დამოკიდებულებები;
 ინტერდისციპლინური კვლევითი ნაშრომის - ესსეს სახით, შესრულებისას სტუდენტი
შეისწავლის, როგორ დააკავშიროს ერთი დარგი მეორეს, მაგალითად სამართალი და პოლიტიკა, ან
სამართალი და სოციოლოგია, ასეთი ნაშრომის შესრულებისას სტუდენტს მოეთხოვება, როგორც
სამეცნიერო წერის კულტურისა და აკადემიური პატიოსნების დაცვა, ასევე დარგთაშორისი
პრობლემების კვლევის უნარი;
 გერმანული, ფრანგული, ინგლისურ-ამერიკული სამართლის თავისებურებათა,
მართლმსაჯულების სისტემათა და იურიდიული განათლების შესახებ, შესაბამის ენაზე, მიღებული
ცოდნით გააცნობიერებს ამა თუ იმ სამართლებრივი სისტემის კულტურას, შეძლებს უცხოურ ენაზე
სწავლის, კვლევისა თუ პრაქტიკული საქმიანობის როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საზღვარგარეთ
განხორციელებას;
 იურიდიული რიტორიკის პრაქტიკული კურსის შესწავლის შედეგად სტუდენტი შეძლებს
ეფექტურ კომუნიკაციას როგორც პროფესიულ, ისე არაიურიდიულ წრეებთან; მჭერმეტყველების
ხელოვნების დაუფლება, სასამართლო დარბაზში გამოსვლისა თუ მოლაპარაკებების წარმოების
სპეციფიური მეთოდების ათვისება, წარმოსათქმელი სიტყვის სწორად მომზადება, პროფესიული
კამათისას, კვალიფიციური იურისტისათვის აუცილებელი თვისებების წარმოჩენა უდავო
წინაპირობაა, როგორც პირადი, ისე წარმოსადგენი იურიდიული თუ ფიზიკური პირის შესახებ
დადებითი შეხედულებისა და დარგის კვალიფიციური სპეციალისტის რეპუტაციის შექმნისათვის;
 პრაქტიკული უნარების განვითარება სამართლის სამაგისტრო პროგრამის ერთ-ერთი მთავარი
მიზანია; იურიდიული კლინიკები საუკეთესო საშუალებაა პრაქტიკული საქმიანობის
დამოუკიდებლად განხორციელების საფუძვლიანი მომზადებისათვის. ამასთან, პროგრამაში
შეთავაზებულია სამოქალაქო განათლების პრაქტიკული კურსი (Street Law), რაც უმთავრესად
სამართლის სწავლების უნარ-ჩვევების გამომუშავებას ისახავს მიზნად;
 სამაგისტრო ნაშრომის შესრულება სტუდენტის მიერ სამართლის სამაგისტრო პროგრამის
დასრულებისათვის აუცილებელი კომპონენტია; ნაშრომის შესრულებისას სტუდენტი
დამოუკიდებლად ქმნის წერით შრომას, სადაც აისახება პროგრამაზე სწავლისას მის მიერ შეძენილი
ცოდნა და უნარები; სამაგისტრო ნაშრომში ნათლად წარმოჩნდება, თუ რამდენად შეუძლია
გაანალიზოს იურისპრუდენციის ღირებულებები და რამდენად არის მზად თავად შეიტანოს წვლილი
ახალი ღირებულებების ფორმირებაში;



 სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლისას სტრატეგიული მენეჯმენტის სასწავლო კურსის
შესწავლა სტუდენტს მისცემს იმ ცოდნას, რომელიც მას გამოადგება, როგორც კერძო, ისე საჯარო
სექტორში საქმიანობისას, განსაკუთრებულად კი ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილების
განხორციელებისას;
 სამართლის სამაგისტრო პროგრამაში შეთავაზებული სასწავლო კურსების ნაწილი სამართლის
რამდენიმე დარგსა და ინსტიტუტს აერთიანებს (კერძოსა და საჯაროს - კონკურენციის სამართალი,
საერთაშორისო სამართალს, კერძოსა და საჯარო-საინვესტიციო სამართალი, საჯაროსა და
საერთაშორისოს - ენეგიის სამართლის ევროპეიზაცია და კლიმატის ცვლილება, საჯაროსა და
სისხლის სამართალს -საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართალწარმოების პრაქტიკა
- სისხლის სამართლის მატერიალურ და საპროცესო ნორმებთან დაკავშირებით);

 სამაგისტრო პროგრამაში შეთავაზებულია ისეთი არჩევითი კურსები, რომლებიც სტუდენტს
საშუალებას აძლევს სიღრმისეულად შეისწავლოს სამართლის კონკრეტული ინსტიტუტები,
თანამედროვე სასამართლო პრაქტიკის პრობლემები, თუ საქართველოში ახლადამოქმედებული
საერთაშორისო ნორმები.



სწავლისშედეგები

კურსდამთავრებულს უნდა ქონდეს შემდეგი ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციები:

ცოდნა და გაცნობიერება

აქვს არჩეული სამართლის დარგის/დარგების ღრმადასისტემურიცოდნა,
რაცაძლევსდასმულიკომპლექსურიპრობლემებისგადაწყვეტისახლებურიხედვისფორმირებისშესაძლ
ებლობას.
გაცნობიერებულიაქვსარჩეულისამართლისდარგს/დარგებსმიკუთვნებულისაკითხებისგადაჭრისგზე
ბი;
იცის სამართლებრივი კვლევის მეთოდოლოგია და სამართლებრივი სამეცნიერო ნაშრომის წერის
სტანდარტები;
იცნობს არჩეულ (გერმანული, ფრანგული, ინგლისურ-ამერიკული) სამართლის სისტემის
თავისებურებებს, აცნობიერებს შესაბამისი სამართლებრივი სისტემის კულტურას;
იცის იურიდიული რიტორიკისა და მჭერმეტყველების ოსტატობის ხერხები.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

სამართლის სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში მიღებული თეორიული ცოდნის, მართვის,
კვლევის, ქცევისა და განმარტების უახლესი მეთოდების გამოყენებით შეუძლია სამართლებრივი
პრობლემების კომპლექსური შეფასება, პრობლემების დამოუკიდებლად გადაწყვეტის
ორიგინალური გზების შემუშავება.აქტუალური მეთოდოლოგიის გამოყენებით,
დამოუკიდებელისამართლებრივი კვლევის განხორციელება შედარებითსამართლებრივი
მეთოდოლოგიის გამოყენებით, სამართლებრივი პრობლემების მრავალმხრივი ანალიზი,
იურიდიულ სისტემაში ცვლილებათა დინამიკის ანალიზი, პრობლემის გადაწყვეტის თეზისის
განვითარება და იურიდიული ფორმებით არგუმენტირება;
იურიდიული სტრუქტურის / ორგანიზაციის ხელმძღვანელობისა და მართვის თანამედროვე,
ეფექტური მეთოდების გამოყენება;
შეუძლია სამართლის სწავლების უნარ-ჩვევების გამოყენება, სამართლის დარგის აქტუალური
საკითხების სასწავლო მასალად ფორმირება.

დასკვნის უნარი

ახლებური საკანონმდებლო მოწესრიგების, სასამართლო პრაქტიკისა და/ან მეცნიერული მიდგომების
პირობებში შეუძლია ცვლილების ანალიზი და გამომდინარე შესაბამისი დასკვნის ჩამოყალიბება.
სამაგისტრო ნაშრომის შესრულებისას განხორციელებული კვლევისა და საკვლევი საკითხისა თუ
პრობლემის სირთულიდან გამომდინარე სტუდენტს ჩამოყალიბებული აქვს დასკვნის
დამოუკიდებლად გაკეთებისა და დაცვის უნარი;
ინტერდისციპლინური კვლევითი ნაშრომის შესრულებისას სტუდენტს გამოუმუშავდება უნარი
დააკავშიროს ერთი დარგი მეორეს და განივითაროსდარგთაშორისი პრობლემების კვლევის,
შეფასებისა და დასკვნის უნარი;



კომუნიკაციის უნარი

შეუძლიააკადემიურდაპროფესიულსაზოგადოებასწერილობითიდაზეპირიფორმითმშობლიურდაუცხ
ოურენებზეგადასცესსაკუთარი,დასაბუთებული, სამართლებრივიდასკვნებიდა
შესაბამისიარგუმენტები, ინოვაციური საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მეშვეობით,
აწარმოებს ეფექტურ კომუნიკაციას როგორც პროფესიულ, ისე არაიურიდიულ წრეებთან;

კურსდამთავრებულს აქვს კვალიფიციური იურისტისათვის აუცილებელი თვისებები, შეუძლია
მჭერმეტყველების ხელოვნების გამოყენებით სასამართლო დარბაზში გამოსვლა თუ
მოლაპარაკებების წარმოება, წარმოსათქმელი სიტყვის სწორად მომზადება, პროფესიული კამათის
ეფექტურად და შედეგიანად წარმართვა;
შეუძლია ეფექტური კომუნიკაცია ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილების განხორციელებისას;
სამართლებრივი იდეებისა და დარგის ცოდნისმიწოდება აუდიტორიასთან.

სწავლის უნარი

შეუძლია დამოუკიდებლად განსაზღვროს სამართლის დარგის კვლევით-მეთოდოლოგიური,
თეორიული კომპონენტებისა და პრაქტიკული გამოცდილების სინთეზი; გაიფართოოს ცოდნა
სამართლის სფეროს უახლეს მეთოდებზე დაყრდნობით, პირველადი წყაროების, ნორმატიული ბაზის,
სამეცნიერო სტატიებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების განზოგადებული ანალიზის
მეშვეობით.

ღირებულებები

მხარეთა ინტერესების სამართლიანად დაბალანსების უზრუნველსაყოფად შეუძლია არსებული
სამართლებრივი ღირებულებების ანალიზი და შეფასება;
შეუძლია საჭიროების შემთხვევაში, წვლილი შეიტანოს ახალი ღირებულებებისფორმირებაში;
შეუძლია თითოეულიდებულების განხილვა არა
სამართლისსისტემისინსტიტუტებისათუცნებათასისტემისგანიზოლირებულად და
სამართლებრივიწესრიგისათვისდამახასიათებელიფასეულობებისაგანდამოუკიდებლად, არამედ
მხარეთაინტერესებისსამართლიანადდაბალანსებისკრიტერიუმთანერთად.
აცნობიერებს სამართლის მეცნიერების კავშირს სხვა დარგებთან და პროფესიული საქმიანობის
პროცესში მოქმედებს სამართლის სფეროს საზოგადოებრივი ამოცანის გათვალისწინებით.



ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა



ზოგადი ინფორმაცია

 სწავლებისენა: ქართული

 სწავლისხანგრძლივობა: 2სემესტრი

 პროგრამის მოცულობა: 60 კრედიტი

 პროგრამის ხელმძღვანელი: ნინო ჭანკვეტაძე

პროგრამაზედაშვების წინაპირობა:

ა) სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის
მქონე პირი, რომელიც ერთიანი ეროვნული გამოცდებისმხოლოდ ზოგადი უნარების
(აზერბაიჯანულენოვანი/სომხურენოვანი/აფხაზურენოვანი/ოსურენოვანი)ტესტის
საფუძველზე სწავლის უფლებას მოიპოვებს შპს ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტში.

საგანმანათლებლო პროგრამაზე ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის
უფლება აქვთ:

ა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს და მოქალაქეობის არმქონე პირებს, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში
მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური განათლება;

ბ) საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი
ეკვივალენტური განათლება და სრული ზოგადი განათლების ბოლო 2 წელი ისწავლეს უცხო
ქვეყანაში.



პროგრამისმიზანი

პროგრამის მიზანია, ხელი შეუწყოს არაქართულენოვანი სტუდენტების ქართულ აკადემიურ
საზოგადოებაში ინტეგრაციას. მოამზადოს არაქართულენოვანი სტუდენტები იმდონეზე,
რომ მათ შეძლონ საბაკალავრო საფეხურის სასურველ პროგრამაზე სწავლის ქართულ ენაზე
გაგრძელება და მის ფარგლებში ქართულ ენაზე სასწავლო მასალის ათვისება; ქართული ენის
ცოდნისა და უნარების შემდგომი გაღრმავებადა გამდიდრება დამოუკიდებლად.დაეხმაროს
არაქართულენოვან სტუდენტებს, შეძლონ ინტეგრირება ქართულ აკადემიურ
საზოგადოებასა და სოციუმში მთლიანობაში, რათა მათ იგრძნონ თავი მულტიეროვნული
სახელმწიფოს სრულფასოვან წევრებად და აქტიური მონაწილეობა მიიღონ ქვეყნისა და
რეგიონის სოციალურ განვითარებაში.

პროგრამის ამოცანაა, ენობრივი კომპეტენციების ფორმირების პარალელურად სტუდენტებს
გააცნოს ქართული კულტურა და სოციო-კულტურული თავისებურებები; მისცეს
გარკვეული ცოდნა საქართველოს ისტორიასა და ტრადიციებზე; ასწავლოს ქართული
კულტურის ურთიერთმიმართება სხვა ქვეყნების კულტურასა და ტრადიციებთან.



სწავლისშედეგები

ცოდნა და გაცნობიერება

სასწავლო მასალის ათვისებისა და გაცნობიერების შედეგად, აქვს ლინგვისტური
კომპეტენციები (ფონეტიკა, მორფოლოგია, ლექსიკა და სინტაქსი), სოციოლინგვისტური
კომპეტენციები (მიმართვის ფორმები სხვადასხვა წრისა თუ ფენის საზოგადოებასთან),
პრაგმატული კომპეტენციები (სხადასხვა სიტუაციასა თუ გარემოში შესაბამისად მოქცევის
წესის ცოდნა).

იცის გარკვეული დისციპლინებისთვის (ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, მედიცინა, ისტორია და
სხვა) დამახასიათებელი დარგობრივი ლექსიკა ქართულ ენაზე.

კურსდამთავრებული იცნობს ქართულ კულტურასა და სოციო-კულტურულ
თავისებურებებს; აქვს გარკვეული ცოდნა საქართველოს ისტორიასა და ტრადიციებზე; იცის
ქართული კულტურის ურთიერთმიმართება სხვა ქვეყნების კულტურასა და ტრადიციებთან.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

ფლობს ქართულ ენას საერთო ევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოს არანაკლებ B 2 დონეზე,
აღნიშნული ჩარჩოს შესაბამისად კომპეტენციათა 4 აღმწერის მიხედვით:

1. მოსმენა

კურსდამთავრებულს შეუძლია სალიტერატურო ნორმების ფარგლებში ისეთი სასაუბრო
მეტყველების (ცოცლი თუ ჩანაწერი) გაგება ნაცნობ ან უცნობ თემებზე, რომლებსაც იგი ეხება
პირად, საზოგადოებრივ, საგანმანათლებლო და პოფესიულ სეროებში ურთიერთობისას. მას
შეუძლია ლექციების/სემინარების შინაარსის, სატელევიზიო გადაცემების ძირითადი
შინაარსის გაგება. სტანდარტული მეტყველების მთავარი არსის გაგება. შეუძლია დეტალური
მონაცემების გაგება (მაგალითად, როგორ უნდა მოემზადოს გამოცდისთვის ან რაიმე
ღოძისძიებისთვის).

2. ლაპარაკი

კურსდამთავრებულს შეუძლია გარკვევით, ბუნებრივად და დაუბრკოლებლად ლაპარაკი და
საუბარში აქტიური მონაწილეობა ხმაურის მიუხედავად. შეუძლია საუბარი როგორც
საკუთარი, ისე შესასწავლი ენის მატარებელთან.შეუძლია დაიწყოს საუბარი, გამოთქვას აზრი
და სხვასაც დაუსვას შეკითხვები. შეუძლია დაიცვას საკუთარი მოსაზრებები. შეუძლია
დისკუსიის დროს გამოთქვას აზრი და მოიყვანოს არგუმენტები. შეუძლია ისაუბროს
აქტუალურ თემებზე. კურსდამთავრებულს შეუძლია წარმოადგინოს საკუთარი
შეხედულება/მოსაზრება გარკვეულ საკითხზე და წარმოაჩინოს მისი დადებითი და
უარყოფითი მხარეები; შეუძლია მარტივი, გამართული და აზრობრივად ჩამოყალიბებული
წინადადებებით ლაპარაკი საკუთარ გამოცდილებაზე, მიზნებსა და გეგმებზე; შეუძლია
თავისი აზრების მოკლედ გადმოცემა და დასაბუთება, შეუძლია წიგნის, სტატიის ან ფილმის
შინაარსის გადმოცემა და მისი შეფასება, დარგობრივ თემაზე პრეზენტაციის გაკეთება და



ზეპირი გამოცდის ჩაბარება. შეუძლია პრობლემის კრიტიკულად აღწერა და პრობლემური
სიტუაციიდან გამოსვლის დადებითი და უარყოფითი მხარეების ჩამოთვლა.

3. კითხვა

კურსდამთავრებულს შეუძლია წაიკითხოს და გაიგოს სხვადასხვა ტექსტი, საჭიროებისამებრ
გამოიყენოს ლექსიკონი. მას შეუძლია მთავარი ინფორმაციისა და ძირითადი საკითხების
გაგება თანამედროვე პრობლემებზე დაწერილი სტატიებიდან და ინტერნეტში მისთვის
საჭირო ინფორმაციის მოძიება, აგრეთვე, თანამედროვე ლიტერატურული ტექსტების გაგება.
შეუძლია თვალი გადაავლოს დიდი მოცულობის რთულ ტექსტს და გამოყოს მნიშვნელოვანი
დეტალები.შეუძლია კომპლექსური და გრძელი ტექსტების სწრაფად გადაკითხვა და
მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოძიება.

4. წერა

კურსდამთავრებულს შეუძლია პერსონალური წერილის დაწერა და მასში გრძნობების,
გამოცდილებებისა და მოვლენების გადმოცემა. შეუძლია საგნებისა და მოვლენების კარგი და
ცუდი მხარეების აღწერა. შეუძლია საკუთარი აზრის დასაბუთება. შეუძლია წერილობით
დავალების მომზადება და გამოცდის ჩაბარება წერილობით. მისთვის ნაცნობ თემებზე
აზრობრივად და გრამატიკულად გამართული ტექსტის დაწერა. საკუთარი
შთაბეჭდილებებისა და გამოცდილების გადმოცემა, მიმოწერა;
შეუძლია კარგად ჩამოყალიბებული, დეტალური ტექსტის დაწერა წაკითხული ან
მოსმენილი ინფორმაციის საფუძველზე.
შეუძლია პრობლემის არსის გადმოცემა, სისტემურად წარმოჩენა, მნიშვნელოვანი
საკითხების წინ წამოწევა და წერილობითი დისკუსიის გამართვა.

დასკვნის უნარი

კურსდამთავრებულს აქვს ქართული ენის გრამატიკული მასალის შესწავლის თუ ახალი
ლექსიკის ათვისებისას ანალიზის უნარი; მოპოვებული ინფორმაციის დამუშავების უნარი.
შემოქმედებითი ძიებისუნარი;არგუმენტირების, კრიტიკულიშეფასების,

სათანადოწერილობითიდასკვნის (შეჯამების) ჩამოყალიბებისუნარი;
სიტუაციაშიადაპტირებისადადამოუკიდებელიმუშაობისუნარი. აქვს დამოუკიდებლად
ინფორმაციის მოძიებისა (მათ შორის ინტერნეთით) და ეფექტურად დამუშავების უნარი
როგორც პირველადი, ისემეორადი საინფორმაციო წყაროებიდან.



კომუნიკაციის უნარი

კურსდამთავრებულს აქვს ზეპირი და წერითი კომუნიკაციის უნარი ქართულ ენაზე.
დისკუსიისას პროფესიული ლექსიკის გამოყენების უნარი. მასალის ლოგიკურად
ჩამოყალიბებისა და მისაღები ფორმულირებით გადმოცემის უნარი. საინფორმაციო
ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი.

შეუძლია ორიენტაცია ქართულენოვან გარემოში და წარმატებული კომუნიკაცია
ყოველდღიურ ცხოვრებაში.

სწავლის უნარი

კურსდამთავრებულს შეუძლია საკუთარი საჭიროებების დადგენა სასწავლო პროცესის
მანძილზე. იგი მუშაობს ენის ცოდნის გაღრმავებაზე, მოიძიებს ახალ საჭირო ინფორმაციას
დამოუკიდებლად.

კურსდამთავრებულს შეუძლია ისწავლოს ქართულ ენაზე აკადემიური განათლების
სწავლლის პირველ საფეხურზე, შესაბამისად წაიკითხოს და გაიგოს დარგობრივი
ლიტერატურა.

ღირებულებები

კურსდამთავრებულს შეუძლია ქართული ენობრივ-კულტურული თვითმყოფადობისა და
ღირებულებების დაფასება და პატივისცემა. არის ტოლერანტული სხვა კულტურისა და
ღირებულებების მიმართ. ჩამოყალიბებული აქვს სამოქალაქო ცნობიერება.

სტუდენტს აქვს ქართული ლიტერატურის, ტრადიციის, ისტორიის აღქმის და შეფასების
უნარი, რაც უვითარებს ინტერკულტურული ურთიერთობის ჩვევებს.



მედიცინის ფაკულტეტი



მედიცინის ფაკულტეტი

საბაკალავრო პროგრამები

ფარმაცია

ზოგადი ინფორმაცია

პროგრამის მიზნები

პროგრამის შედეგები

ერთსაფეხურიანი პროგრამები

მედიცინა (ინგლისურენოვანი)

ზოგადი ინფორმაცია

პროგრამის მიზნები

პროგრამის შედეგები

სტომატოლოგია

ზოგადი ინფორმაცია

პროგრამის მიზნები

პროგრამის შედეგები

სტომატოლოგია (ინგლისურენოვანი)

ზოგადი ინფორმაცია

პროგრამის მიზნები

პროგრამის შედეგები



საბაკალავრო პროგრამა

„ფარმაცია”



ზოგადი ინფორმაცია

 უმაღლესი აკადემიური განათლებისI საფეხური: ბაკალავრიატი

 სწავლებისენა: ქართული

 საგანმანათლებლოპროგრამისტიპი: აკადემიური

 მიმართულება: მედიცინა

 მისანიჭებელიკვალიფიკაცია: ფარმაციის ბაკალავრი

Bachelor of Pharmacy

 სწავლისხანგრძლივობა: 8 სემესტრი

 საბაკალავრო პროგრამის მოცულობა: 240 კრედიტი

 პროგრამის ხელმძღვანელი: ცისანა სულაქველიძე

ასოც. პროფესორი ცისანა გიორგაძე

საბაკალავრო პროგრამაზედაშვების წინაპირობა:
სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის
მქონე პირი, რომელიც ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე მიღებული ქულების
კოეფიციენტების რანჟირების საფუძველზე სწავლის უფლებას მოიპოვებს შპს ევროპის
სასწავლო უნივერსიტეტში.
საგანმანათლებლო პროგრამაზე ბაკალავრიატში ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის
გარეშე სწავლის უფლება დასაშვებია:

 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)
პირებისათვის ( გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწი

ლე
სტუდენტებისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტების

ა ),
რომლებიც უცხო ქვეყანაში ცხოვრობდნენ ბოლო 1 წლის ან მეტი ხნის განმავლობაში,
სწავლობენ / სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ კრედიტები / კვალიფიკაცია უცხო ქვეყა
ნაში ამ ქვეყნის კანონ-
მდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში .

პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან:



 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №10/ნ-ით (4.02.2010)
დამტკიცებული ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესისა და საფასურის დამტკიცების
შესახებ“ შესაბამისად მობილობის წესით ჩარიცხული სტუდენტები;

პროგრამისმიზანი

ფარმაციისსაბაკალავროპროგრამისმიზანიაკონკურენტუნარიანიდასათანადოკომპეტენციისმ
ქონეკვალიფიციურიფარმაცევტებისმომზადება.პროგრამაუზრუნველყოფსისეთიკურსდამთა
ვრებულთააზროვნების, ცოდნისდაპრაქტკულიუნარებისგამომუშავებას,
რაცაუცილებელიაპროფესიულისაქმიანობისწარმატებითწარმართვისათვის.

ფარმაციისსაბაკალავროსაგანმანათლებლოპროგრამაორიენტირებულიაცოდნის,
უნარებისადაკომპეტენციების, პროფესიულიდაპიროვნულიპასუხისმგებლობის, პრო-
ფესიულიგანვითარებისადასწავლისგაგრძელების, პროფესიულიეთიკურინორმე-
ბისდაცვისადაღირებულებებისდასამკვიდრებლადსწრაფვისმოტივაციისჩამოყალიბებაზე,
რათაფარმაციისბაკალავრისაკა-
დემიურიხარისხისმქონეპირმაშეძლოსფარმაციისსფეროშიმიმდინარედაფარმაციისსფეროსთ
ანდაკავშირებულიპროცესებისმართვადაპრაქტიკაშიგამოყენება.

პროგრამასრულიადშეესაბამებაევროპის სასწავლო
უნივერსიტეტისმისიას,კერძოდორიენტირებულიასტუდენტზედაშეუძლიააღზარდოსარსებ
ულიგამოწვევებისშესატყვისიღირებულებებისმატარებელიკვალიფიციურიკადრებიჯანდაცვ
ისმიმართულებით.



სწავლის შედეგები

საბაკალავრო პროგრამით დასახული მიზნების თანმიმდევრული და სრულფასოვანი
განხორციელება უზრუნველყოფს უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოს პირველი
საფეხურის (ბაკალავრიატის) კვალიფიკაციათა აღმწერის შესაბამისი სწავლის შედეგების
მიღწევას:

ცოდნა და გაცნობიერება

სტუდენტმა იცის:

- ფარმაციის დარგში მთავარი პრინციპები, თეორიები, კონცეფციები, მეთოდები და
გამოყენებული უახლესი ტექნოლოგიები;
- წამალთა დამზადების, ქიმიური შედგენილობის, მოქმედების, დოზირების, გვერდითი
ეფექტების, შენახვის ვადების, დამზადების და მათი გამოყენების წესები;
- სამკურნალო საშუალებების მომზადებასა და კეთილხარისხოვნებას შორის
ურთიერთდამოკიდებულება;
- სამკურნალო საშუალებების ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების გათვალისწინებით მათი
სწორი შენახვის წესები;
- სამკურნალო პრეპარატების ქიმიური და ფარმაკოლოგიური ჯგუფები, მათი მოქმედების
მექანიზმი, ფარმაკოლოგიური ეფექტები;
- ფარმაცევტული პროდუქციის დამზადებისა და ანალიზის დროს გამოყენებული
აპარატურასთან მუშაობის წესები;
- სხვადასხვა ჯგუფის მედიკამენტების კლასიფიცირება, ნომენკლატურა, წამლის
დამზადების, სტანდარტიზაციის, შენახვის, გაცემის, გამოყენების წესები;
- სამედიცინო-ფარმაცევტული ტერმინოლოგია;
- ფარმაციის დარგში დოკუმენტაციის და საქმის წარმოების წესები;
- ფარმაცევტული ბიზნესის, მენეჯმენტის, მარკეტინგის მართვის და საბაზრო ეკონომიკის
საფუძვლები.

აცნობიერებს

- სამკურნალო საშუალებების მომზადებასა და კეთილხარისხოვნებას შორის კავშირს
წამლის შექმნის, ხარისხის შეფასების და მიმოქცევის ნებისმიერ ეტაპზე;
- ლაბორატორიებში და საწარმოებში მუშაობისას უსაფრთხოების წესების დაცვის
აუცილებლობას.



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

შეუძლია:
- სამკურნალო საშუალებებთან მუშაობის სწორი წესების დაცვა, მათი ფიზიკურ-
ქიმიური თვისებების გათვალისწინებით შესაბამისი მეთოდების გამოყენებით, ანალიზის
პრაქტიკულად განხორციელება, მიღებული მონაცემების გაანალიზება;
- სამკურნალო საშუალებების ქიმიური და ბიოლოგიური ანალიზი, ხარისხის
განსაზღვრა: ქრომატოგრაფიული, სპექტროფოტომეტრული, ელექტროქიმიური და სხვა
მეთოდების გამოყენებით;
- ფარმაცევტული პროდუქციის ნორმატულ-ტექნიკური დოკუმენტაციის (ნტდ)
შესაბამისად წარმოება, აპარატურა-დანადგარების და ხელსაწყოების უსაფრთხოდ
ექსპლუატაცია;
- წამლის მარაგების კეთილხარისხოვნების, შენახვის, და ვარგისობის ვადების დადგენა
არსებული მეთოდების და წესების გამოყენებით;
- ფარმაცევტული ბიზნესის, მენეჯმენტის და მარკეტინგის მეთოდების გამოყენება
პრაქტიკულ საქმიანობაში;
- ფარმაცევტული პროფესიული საქმიანობისათვის არსებული საინფორმაციო
ტექნოლოგიების მოძიება, ათვისება, დამუშავება და პრაქტიკაში გამოყენება.

დასკვნის უნარი

შეუძლია:
- დამოუკიდებლად ან ჯგუფში მუშაობისას ფარმაცევტული საქმიანობის პროცესში
მიღებული შედეგების, მონაცემების გააზრება და სწორი დასკვნის გაკეთება;
- პრობლემების კრიტიკულად შეფასება-ანალიზი, მსჯელობის საფუძველზე მოსაზრების
ჩამოყალიბება და არგუმენტირებული დასკვნის გაკეთება;
- ანალიზის სხვადასხვა მეთოდების გამოყენებით სამკურნალო საშუალებათა იგივეობის
და კეთილხარისხოვნების დადგენის საფუძველზე დასკვნის გაკეთება;
- პროფესიულ თემებზე მიღებული ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზი, რეზუმირების
საფუძველზე სწორი დასკვნის გაკეთება;
- სამუშაო დროის დაგეგმვა, პროცესების წარმართვა, შემოწმება-შეფასების,
არგუმენტირებული დასკვნის გამოტანა და ანგარიშის სწორად შედგენა.



კომუნიკაციის უნარი

შეუძლია

- ინდივიდუალურად ან ჯგუფში მუშაობისას იდეების, არსებული პრობლემებისა და
მათი გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ზეპირი
წარდგენა;
- იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების, წინადადებისა და
მოსაზრებების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის
გადაცემა სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისთვის როგორც წერილობითი, ისე
ზეპირი ფორმით ქართულ და ინგლისურ ენებზე;
- ლათუნურ ენაზე შედგენილი ნორმატიული დოკუმენტის (რეცეპრის) წაკითხვა და
გაგება;
- დიალოგის წარმართვა, საქმიან დისკუსიაში მონაწილეობა, სხვადასხვა თემებზე საუბარი
და საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა, დასაბუთება და მოსაზრებების გადმოცე-
მასპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ქართულ და ინგლისურ ენაზე;
- ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროებით, მათ შორის ინტერნეტ-რესურსებით სარგებლობა,
ინფორმაციის და მასალების მოძიება;
- ორგანიზაციის სტრუქტურულ, ორგანიზაციულ, ტექნიკურ და სხვ. საკითხებთან
დაკავშირებული დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება და პრეზენტაცია;
- საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება - საინ-
ფორმაციო ბაზებთან, პროგრამებთან, ელექტრონულ დოკუმენტებთან, ცხრილებთან, მონა-
ცემთა ბაზებთან მუშაობა და საქმიანი დოკუმენტების შედგენა, ანგარიშების და
პრეზენტაციების მომზადება.

სწავლის უნარი

შეუძლია

- ბაკალავრიატის საფეხურზე მიღებული ცოდნის ადეკვატური შეფასება, ცოდნისა და
უნარების სრულყოფის მიზნით სხვადასხვა რესურსის, მათ შორის საინფორმაციო-
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროების და დარგობრივი
ლიტერატურის გამოყენება;
- მოწინავე საერთაშორისო გამოცდილების გამოყენების და ინოვაციების
გათვალისწინებით ბაკალავრიატის საფეხურზე მიღებული კომპეტენციების სრულყოფის
მოტივაციის საფუძველზე საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და
მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა.
- აქვს პროფესიული ზრდის მიზნით შემდგომ საფეხურზე სწავლის და დამოუკიდებლად
სასწავლო კომპონენტების შერჩევის უნარი



ღირებულებები

გათავისებული აქვს

- ტექნოლოგიის დაცვის აუცილებლობა ხარისხიანი წამლის ფორმის შექმნისას;
- სამამულო პრეპარატების არსენალის გაზრდისა და მოსახლეობის მოთხოვნილებათა
დაკმაყოფილების მნიშვნელობა ქვეყნის განვითარების საქმეში;
- პროფესიული პასუხისმგებლობა და იცავს სათანადო ეთიკურ ნორმებს და სამართლებრივ
პრინციპებს წამლის კეთილხარისხოვნების მიზნით;
- ღირებულების ფორმირების პროცესში სტუდენტი აცნობიერებს პროფესიულ
პასუხისმგებლობას, მომხმარებლის ინტერესების დაცვას;
- გათავისებული აქვს ტოქსიკურ, ნარკოტიკულ და გამაბრუებელ ნივთიერებებთან
მუშაობის პროცესში პროფესიული და მორალური პასუხისმგებლობა.



დიპლომირებული მედიკოსის

(ინგლისურენოვანი)

ერთსაფეხურიანისაგანმანათლებლო პროგრამა



ზოგადი ინფორმაცია

 უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური:
ერთსაფეხურიანისაგანმანათლებლოპროგრამა, რომლის გავლის შედეგად მინიჭებული

აკადემიური ხარისხი შეესაბამება უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურს.

 სწავლებისენა: ინგლისური

 საგანმანათლებლოპროგრამისტიპი: აკადემიური

 მიმართულება: ჯანდაცვა

 მისანიჭებელიკვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი

(Medical doctor, MD)

 სწავლისხანგრძლივობა: 12სემესტრი

 პროგრამის მოცულობა: 360 კრედიტი

 პროგრამის ხელმძღვანელი: ზაზა ავალიანი

ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამაზედაშვების წინაპირობა:

სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის
მქონე პირი, რომელიც ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე კანონმდებლობით განსაზღვრული
მინიმალური ბარიერის დაძლევის და მიღებული ქულების კოეფიციენტებით რანჟირების
საფუძველზე მოიპოვებს შპს ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტშისწავლისუფლებას.

ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე წინამდებარე პროგრამაზე სწავლის
უფლება აქვთ:

 უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს და მოქალაქეობის არმქონე პირებს, რომლებმაც უცხო
ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური განათლება;
 საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი
ეკვივალენტური განათლება და სრული ზოგადი განათლების ბოლო 2 წელი ისწავლეს უცხო
ქვეყანაში;
 პირებისათვის ( გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე ს
ტუდენტებისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა ), რომ
ლებიც უცხო ქვეყანაში ცხოვრობდნენ ბოლო 1 წლის ან მეტი ხნის განმავლობაში , სწავლობენ
/ სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ კრედიტები / კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კ

ანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში .



პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან:

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №10/ნ-ით (4.02.2010)
დამტკიცებული ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესისა და საფასურის დამტკიცების
შესახებ“შესაბამისად მობილობის წესით ჩარიცხული სტუდენტები; ასევე მობილობით
შეუძლიათ ისარგებლონ სტუდენტებმა, რომლებიც უცხო ქვეყანაში ცხოვრობდნენ ბოლო 2ან
მეტი წლისგანმავლობაში და სწავლობენ უცხო ქვეყანაში ამქვეყნის
კანონმდებლობისშესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.

გარდა ზემოაღნიშნულისა პროგრამაზე ჩარიცხვის აუცილებელი წინაპირობაა ინგლისური
ენის ცოდნა B2 დონეზე, დადასტურებული საერთაშორისო სერტიფიკატით ან ესუ-ში
ჩაბარებული გამოცდა.



პროგრამის მიზანი

სპეციალისტის მომზადება ჯანდაცვის სფეროში პრაქტიკული ხასიათისპროფესიული
საქმიანობისათვის. კურსდამთავრებულთათვის არა მარტო თეორიული ცოდნის მიცემა,
არამედ კლინიკური უნარებისგამომუშავება და ამ პროფესიისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი
ეთიკური ღირებულებების ჩამოყალიბება. სწავლისადა სწავლების მაღალი ხარისხის
უზრუნველყოფით ისეთი სპეციალისტების აღზრდა,რომლებსაც თეორიული და
პრაქტიკული ცოდნის ინტეგრაციის საფუძველზე ეცოდინებათ პაციენტებისა და
საზოგადოების ჯანმრთელობის გაუმჯობესების გზები, აითვისებენ რა ნორმასა და
პათოლოგიაში:
 ადამიანის ორგანიზმის ძირითად ფიზიკურ, ქიმიურ, ბიოლოგიურ და ფიზიოლოგიურ
კანონზომიერებებს, პროცესებსა და მოვლენებს;
 უჯრედების, ქსოვილების, ორგანოებისა და ორგანოთა სისტემებისაგებულებას,
ტოპოგრაფიას და განვითარებას , მათ ფუნქციასთან კავშირში;
 სიცოცხლის წარმოშობისა და განვითარების ზოგად კანონზომიერებებს, გენეტიკის და
ორგანიზმის ცხოველქმედების კანონებს;
 სამკურნალო პრეპარატებისა და ფორმების ძირითად მახასიათებლებს, მათ
კლასიფიკაციას, ფარმაკოდინამიკასა და ფარმაკოკინეტიკას;
 დიაგნოსტიკის, პაციენტთა მკურნალობისადა დაავადებათა პროფილაქტიკის
პრაქტიკული ამოცანების ამოხსნის პროფესიულ ალგორითმებს, სამკურნალო-
დიაგნოსტიკურ აპარატურასთან მუშაობის წესებს;
 სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოებისა და პაციენტთან და კოლეგებთან პროფესიული
კომუნიკაციის ხერხებს, მათ შორის უცხო ენაზე, ზეპირად და წერილობითი ფორმით;
პროგრამის მიზანია განუვითაროს სტუდენტებს ჰიგიენისა და საზოგადოებისათვის
უსაფრთხო და ჯანსაღი გარემოს დაცვის ღირებულებები, გაათავისებინოს მათ უწყვეტი
სამედიცინო განათლებისა და პროფესიული განვითარების აუცილებლობა.



სწავლის შედეგები

დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამით დასახული მიზნების
თანმიმდევრული და სრულფასოვანი განხორციელება უზრუნველყოფს უმაღლესი
განათლების ერთსაფეხურიანი პროგრამისათვის დამახასიათებელი, მედიცინის
დარგობრივი კვალიფიკაციის აღმწერის შესაბამისად გათვალისიწინებული სწავლის
შედეგების მიღწევას, რომლებიც კომპეტენციის დონით უთანაბრდება მეორე საფეხურის
(მაგისტრის) კვალიფიკაციის დონეს.

დარგობრივი და ზოგადი კომპეტენციები:

ცოდნა და გაცნობიერება

დიპლომირებულ მედიკოსს აქვს საბაზო საბუნებისმეტყველო, ქცევითი, სოციალური და
კლინიკური მეცნიერებების ღრმა და სისტემური ცოდნა; სამეცნიერო კვლევის წარმოების
მეთოდოლოგიის ცოდნა;სამეცნიერო კვლევის წარმართვის ეთიკის პრინციპების ცოდნა.იცის
წამლების ძირითადი ჯგუფები, მათი დანიშვნის პრინციპები პათოლოგიური
მდგომარეობებისა და დაავადებების მიხედვით; აქვს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის
შესახებ ღრმა ცოდნა და აცნობიერებს ექიმის როლს ამ სისტემაში; აქვს ეთიკური და
სამართლებრივი პრინციპების ღრმა ცოდნა; აცნობიერებს კომპლექსური კლინიკური
პრობლემების გადაჭრის გზებს.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

მიღებული ცოდნის საფუძველზე კურსდამთავრებულს შეუძლია კლინიკური შემთხვევების,
მათ შორის გადაუდებელი სამედიცინო მდგომარეობების, შეფასება, პაციენტისთვის
კონსულტაციის გაწევა, ანამნეზის შეკრება, გამოკვლევების დანიშვნა, შესაბამისი წამლებისა
და სხვა სამკურნალო ღონისძიებების კლინიკურ კონტექსტთან დაკავშირება, პაციენტისთვის
მკურნალობის პოტენციური სარგებლისა და რისკის შეფასება; შეუძლია პრაქტიკულ
საქმიანობაში ბიომედიცინის მიეცნიერებების მიღწევათა გამოყენება; ჯანმრთელობის
ხელშეწყობის ღონისძიებების განხორციელება, საზოგადოებრივიჯანდაცვის საკითხებში
ჩართვა, ჯანდაცვის სისტემაში ეფექტური მუშაობა;ინფექციის გავრცელების აღკვეთის
ღონისძიებების გატარება; საკუთარი ჯანმრთელობის პრობლემების გაცნობიერება და
პროფესიულ მოვალეობებთანმიმართებით საკუთარი ჯანმრთელობის შეფასება, შეუძლია
სწავლის პროცესში გამომუშავებული კლინიკური უნარ-ჩვევების
დემონსტრირებაამოუკიდებლად, სიმულატორებზე ან ზედამხედველობის ქვეშ,
სახელდობრ:
 წნევის გაზომვა (დამოუკიდებლად)

• ვენეპუნქცია (სიმულატორზე)



• ლუმბალური პუნქცია (სიმულატორზე)

• ვენაში კათეტერის ჩადგმა (სიმულატორზე)

• სამკურნალო საშუალებების ვენაში შეყვანა და ინფუზიის მოწყობილობის გამოყენება

 (სიმულატორზე ან ზედამხედველობით)

• ინექციის გაკეთება კანქვეშ და კუნთში (სიმულატორზე ან ზედამხედველობით)

• ჟანგბადის მიწოდება (დამოუკიდებლად)

• პაციენტების ტრანსპორტირება და მათთან მოპყრობა (დამოუკიდებლად)

• ნაკერის დადება (სიმულატორზე)

• სისხლის ტრანსფუზია (სიმულატორზე )

• შარდის ბუშტის კათეტერიზაცია (სიმულატორზე)

• შარდის ანალიზის გაკეთება (დამოუკიდებლად)

• ელექტროკარდიოგრამის გადაღება (დამოუკიდებლად)

• ელექტროკარდიოგრამის ინტერპრეტაცია (დამოუკიდებლად)

 სასუნთქი სისტემის ფუნქციური ტესტების ჩატარება (დამოუკიდებლად)

დასკვნის უნარი

პროგრამის კურსდამთავრებულს აქვს ღრმა კლინიკური აზროვნება, შეუძლია კვლევის
არასრული და წინააღმდეგობრივი მონაცემების კრიტიკული ანალიზი, დიფერენციული
დიაგნოზის ჩატარება, დიაგნოზის ჩამოყალიბება და დასაბუთება მტკიცებულებებზე
დაფუძნებული პრინციპების,უნარებისა და ცოდნის გამოყენებით.

კომუნიკაციის უნარი

დიპლომირებულ მედიკოსს შეუძლია სამედიცინო კონტექსტში ეფექტურიწერილობითი
(სამედიცინო ჩანაწერების ჩათვლით) და ზეპირი ფორმით კომუნიკაცია: პაციენტთან,
კოლეგებთან, ცუდი ამბის შეტყობინებისას, ნათესავებთან, შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირებთან, კომუნიკაცია ინფორმირებული თანხმობის მისაღებად,
კომუნიკაციაკონფლიქტის შემთხვევაში, კომუნიკაცია დამხმარე პირის საშუალებით,
კომუნიკაცია სამართალდამცავ ორგანოებსა და მასმედიასთან, ეფექტური კომუნიკაცია
ნებისმიერ პირთან, განურჩევლად მისი სოციალური,კულტურული, რელიგიური ან
ეთნიკური კუთვნილებისა. აქვს დაკვირვების,მოსმენის, კითხვების დასმის, აგრეთვე,
არავერბალურიკომუნიკაციის უნარი.



სწავლის უნარი

კურსდამთავრებულს შეუძლია სასწავლო-საინფორმაციო რესურსების სრულისპექტრის
გამოყენება, საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა; აქვს დროის ორგანიზების,
პრიორიტეტების შერჩევის, ვადების დაცვისა და შეთანხმებული სამუშაოსშესრულების
უნარი. შეუძლია სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოპოვება, დამუშავება და მისი
კრიტიკულად შეფასება; აცნობიერებს ცოდნის განუწყვეტელი განახლებისა და უწყვეტი
პროფესიული განვითარების აუცილებლობას; აქვს საკუთარი ცოდნისადა უნარ-ჩვევების
ობიექტურად შეფასების უნარი.

ღირებულებები

კურსდამთავრებულს აქვს მედიცინის კონტექსტში ეთიკური და სამართლებრივი
პრინციპების ცოდნა, შეუძლია პაციენტის უფლებების დაცვა; პროფესიულ კონტექსტში
მოლაპარაკების წარმართვა და კონფლიქტების მოგვარებაში მონაწილეობა ნებისმიერ
პირთან, განურჩევლად მისი სოციალური, კულტურული, რელიგიური ან ეთნიკური
კუთვნილებისა. პაციენტთან და კოლეგებთან ურთიერთობისას ხელმძღვანელობს
სამართლიანობის, სოციალური და დემოკრატიული ფასეულობების გათვალისწინებით.

ანალიზისა და სინთეზის უნარი
დიპლომირებულ მედიკოსს შეუძლია რთული, არასრული და წინააღმდეგობრივი
მონაცემების კრიტიკულად შეფასება, მათიდამოუკიდებელი ანალიზი, ანალიზის შედეგების
გასაგებად გადმოცემა და შემდგომ მათიგამოყენება. შეუძლია ახალი ინფორმაციისადმი
კრიტიკულად მიდგომა, სხვადასხვა მონაცემისგაანალიზება, შეჯამება, ინტეგრაცია,
დასკვნის გამოტანა, მიღებული შედეგების ანალიზისასმტკიცებულებების და/ან
საწინააღმდეგო არგუმენტების მოყვანა.

ინფორმაციის მართვა
შეუძლია სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოპოვება, დიდი მოცულობის
ინფორმაციისდამუშავება და მისი კრიტიკულად შეფასება. პროფესიული საქმიანობისას აქვს
მოძიებულიინფორმაციის გამოყენების უნარი.

პრობლემის გადაჭრა/გადაწყვეტილების მიღება
დამოუკიდებლად შეუძლია კომპლექსური პრობლემების განსაზღვრა, ჩამოყალიბება,
მისიგადაჭრის გზების განსაზღვრა, მოსალოდნელი შედეგების ანალიზი და
საბოლოოგადაწყვეტილების მიღება. იცნობს და საჭიროების შემთხვევაში ეფექტურად
იყენებს დამატებითრესურსებს საკუთარი სპეციალობის ფარგლებში.



ჯგუფში მუშაობის უნარი
პროგრამის კურსდამთავრებულს აქვს ჯგუფში მუშაობის უნარი, როგორც რიგით წევრს,

ასევე ლიდერს. შეუძლია ამოცანებისმკაფიოდ ფორმულირება, ჯგუფის წევრებთან
შეთანხმება, მათი საქმიანობის კოორდინაცია დაჯგუფის წევრთა შესაძლებლობების
ადეკვატურად შეფასება, კონფლიქტური და ფორსმაჟორულისიტუაციების მართვა.

ახალ გარემოსთან ადაპტაციის უნარი
კურსდამთავრებულს აქვს კოლექტივში პრაქტიკული მუშაობის ჩვევები, პროფესიული
სუბორდინაციის/ ადაპტაციის უნარი,ახალი ტექნოლოგიების ათვისების უნარი.

დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი
აქვს დროის ორგანიზების, პრიორიტეტების შერჩევის, ვადების დაცვისა და შეთანხმებული
სამუშაოს შესრულების უნარი. შეუძლია თავის საქმიანობასთან დაკავშირებული
რესურსებისსწორად დაგეგმვა. პასუხს აგებს შესრულებულ სამუშაოზე და შეუძლია მისი
შეფასება და კრიტიკა.



სტომატოლოგიის

ერთსაფეხურიანი

საგანმანათლებლო პროგრამა



ზოგადი ინფორმაცია

 უმაღლესი აკადემიური განათლებისსაფეხური:ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო

პროგრამა

 სწავლებისენა: ქართული

 საგანმანათლებლოპროგრამისტიპი: აკადემიური

 მიმართულება: ჯანდაცვა

 მისანიჭებელიკვალიფიკაცია: დიპლომირებული სტომატოლოგი

 სწავლისხანგრძლივობა: 10 სემესტრი

 პროგრამის მოცულობა: 300 კრედიტი

 პროგრამის ხელმძღვანელი: მაია შანიძე

ერთსაფეხურიან საგანმანათლბელო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
ა) სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის
მქონე პირი, რომელიც ერთიან ეროვნული გამოცდებზე მიღებული ქულების
კოეფიციენტების რანჟირების საფუძველზე სწავლის უფლებას მოიპოვებს შპს ევროპის
სასწავლო უნივერსიტეტში.

საგანმანათლებლო პროგრამაზე ბაკალავრიატში ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის
გარეშე სწავლის უფლება დასაშვებია:
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)პირებისათვის ( გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე ს
ტუდენტებისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა ), რომ
ლებიც უცხო ქვეყანაში ცხოვრობდნენ ბოლო 1 წლის ან მეტი ხნის განმავლობაში , სწავლობენ
/ სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ კრედიტები / კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კ

ანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.
პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან:
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №10/ნ-ით (4.02.2010)
დამტკიცებული ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესისა და საფასურის დამტკიცების
შესახებ“ შესაბამისად მობილობის წესით ჩარიცხული სტუდენტები;



პროგრამის მიზანი

პროგრამა მიზნად ისახავს შრომის ბაზარზე არსებული თანამედროვე მოთხოვნების
შესაბამისად, ჩამოაყალიბოს სტომატოლოგიის დარგში თეორიული და პრაქტიკული
კომპეტენციების მქონე კვალიფიკაციის მფლობელი, რომელიც შეძლებს წარმატებით
გაიაროს პროფესიული განვითარების საგანმანათლებლო პროგრამა და ჩამოყალიბდეს
შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიან სპეციალისტად. პროგრამის მიზანია გამოუმუშავოს
სტუდენტს პრაქტიკული უნარები სტომატოლოგიის სხვადასხვა დარგში, კერძოდ, პროგრამა
მოიცავს სტომატოლოგიური საგნების ბლოკებს, მათ შორის: ბავშვთა თერაპიულ
სტომატოლოგიას, ქირურგიულ სტომატოლოგიას, ორთოპედიულ სტომატოლოგიას,
ორთოდონტიას. სტომატოლოგიური საგანმანათლებლო კურსების ფარგლებში
გათვალისწინებულია საფანტომო ლაბორატორიაში აქტიური მუშაობა, როლური თამაში და
ა.შ., რაც უზრუნველყოფს სტუდენტების უშუალო კონტაქტს სტომატოლოგიური კვლევის
ობიექტთან, ინსტრუმენტებთან და მასალებთან უშუალოდ კლინიკაში და პრაქტიკული
უნარების გამომუშავებას სტომატოლოგიის სხვადასხვა დარგში.
პროგრამის მიზანია უზრუნველყოს სტუდენტის მომზადება წარმატებული პროფესიული
კარიერისთვის, რისთვისაც მნიშვნელოვანია, დარგობრივ ცოდნასთან და უნარებთან ერთად,
მას ჩამოუყალიბოს კარგი ლოგიკური და კრიტიკული აზროვნების, ასევე, ეფექტური
კომუნიკაციის უნარები როგორც ქართულ, ასევე ინგლისურ ენაზე.



სწავლის შედეგები

დარგობრივი და ზოგადი კომპეტენციები
სტომატოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამით დასახული მიზნების თანმიმდევრული და
სრულფასოვანი განხორციელება უზრუნველყოფს უმაღლესი განათლების
კვალიფიკაციათაჩარჩოსმეორე საფეხურის (მაგისტრის) კვალიფიკაციათა აღმწერის
შესაბამისი სწავლის შედეგების მიღწევას:

ცოდნა და გაცნობიერება

კურსდამთავრებულმა იცის:

 ადამიანის ორგანიზმის სისტემები, მისი შემადგენელი ერთეულები, განვითარების
თავისებურებები, ქსოვილები, ფუნქციები, მათი ურთიერთკავშირი; ადამიანის ორგანიზმისა
და მისი შემადგენელი ელემენტების ანატომიური, პათანატომიური, ფიზიოლოგიური,
პათფიზიოლოგიური თავისებურებები სიღრმისეულ დონეზე;
ცოცხალორგნიზმშიმიმდინარებიოქიმიურიპროცესები, ბიონაერთები, მათი კლასიფიკაცია
და მეტაბოლიზმი; ნივთირებათაცვლისპროცესებიდაციკლებიადამიანისორგანიზმში;
ცოცხალი ორგანიზმის ქსოვილოვანი სტრუქტურები; მისი შემადგენლი ელემენტები,
რომელიც საშუალებას მისცემს ორგანიზმი განიხილოს როგორც ერთიანი სისტემა და
განსაზღვროს ადამიანის ორგანიზმში მიმდინარე პათოლოგიური პროცესის საფუძველი;
 სტომატოლოგიური სამსახურის ორგანიზაციის პრინციპები, სტომატოლოგიურ
დანადგარების, ინსტრუმენტების აგებულება, დანიშნულება, ექსპლუატაციის წესები;
ასეპტიკისა და ანტისეპტიკის პრინციპები; სანიტარული და ჰიგიენური ნორმები;
 მოზრდილთა და ბავშვთა ასაკში სტომატოლოგიურ დაავადებათა პრევენციის მეთოდები
და საშუალებები;
 სტომატოლოგიური დაავადებების ეტიოლოგიის, პათოგენეზის, კლასიფიკაციის,
დიაგნოსტიკისა და დიფერენციალური დიაგნოსტიკის, კლინიკური მიმდინარეობის,
მკურნალობის, პროფილაქტიკისა და ეპიდემიოლოგიის თანამედროვე ასპექტები, თერაპიულ
და ქირურგიულ დაავადებებთან კორელაციაში მათი განხილვა.
 კარიესული და არაკარიესული დეფექტების, პულპიტებისა და პერიოდონტიტების,
პაროდონტის ქსოვილებში მიმდინარე პროცესების, პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის
დაავადებების ღრმა და სისტემურ დონეზე ცოდნა,რომელიც საშუალებას მისცემს
წარმოდგენილი სიმპტომების, ინსტრუმენულ–ლაბორატორიული კვლევის შედეგების
ანალიზისა და დიფერენციალური დიაგნოსტიკის საფუძველზე დასვას დიაგნოზი,
განსაზღვროს მკურნალობის რელევანტური მეთოდი.
 ღრმა და სისტემურ დონეზე პირის ღრუსა და ყბა-სახის მიდამოს რბილი და მაგარი
ქსოვილების ტრავმული დაზიანებები, ანთებითი პროცესები; ოდონტოგენური,
არაოდონტოგენური და სპეციფიური ანთებადი დაავადებები, სიმსივნური დაავადებების



თანამედროვე თერაპიული, ქირურგიული, აღდგენითი და პლასტიკური, ორთოპედიული
მკურნალობის  მეთოდები, დაავადებების გართულებების მართვის პრინციპები, რომელიც
საშუალებას მისცემს შეიმუშავოს ეფექტური მკურნალობის გეგმა.
 ბავშვთა ასაკში ორგანიზმის ასაკობრივი თავისებურებების, თანდაყოლილი და შეძენილი
დაავადებების განვითარების კანონზომიერებების ცოდნაზე დაყრდნობით რელევანტური
თერაპიული, ქირურგიული, ორთოდონტიული რაციონალური მკურნალობის ჩატარება.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

კურსდამთავრებულს შეუძლია:

 ანამნეზის შეკრება, ობიექტური გამოკვლევა, ინსტრუმენტული გამოკვლევების ჩატარება,
გამოკვლევის დამხმარე მეთოდების შედეგების გაანალიზება და ინტერპრეტაცია, ანალიზსა
და მონაცემების სინთეზი, დიფდიაგნოზის ჩატარება, დიაგნოზის დასმა; პაციენტის
ფსიქოლოგიური მდგომარეობის შეფასება.
 პირის ღრუს მაგარი და რბილი ქსოვილების დაავადებების დროს ავადმყოფის
ფიზიკურიგამოკვლევა, ანამნეზის შეკრება, ინსტრუმენტული და ლაბორატორიული
მეთოდებით გამოკვლევის შედეგების ანალიზისა და სინთეზის საფუძველზე
დიფერენციალური დიაგნოზის გაკეთება და დიაგნოზის განსაზღვრა, მკურნალობის
მეთოდის შემუშავება და სამკურნალო პროცედურების ჩატარება; ფანტომზე
დამოუკიდებლად ოპერაციული ოდონტოლოგიისა და ენდოდონტიური მანიპულაციების
ჩატარება: კბილის მაგარი და რბილი ქსოვილების ინსტრუმენტაცია, დამუშავება და
დაბჟენის ოპერაციების შესრულება, ოპერაციული ტექნიკის გამოყენება, საბჟენ-
სარესტავრაციო მასალების ადეკვატურად შერჩევა, საბჟენი მასალების მომზადება და
გამოყენება.
 ორთოპედიული გამოკვლევების ჩატარება, დაზიანების ხარისხისა და ტიპის დადგენა,
დიაგნოზისდასმა, რელევანტურიკონსტრუქციისდაგეგმარება და შემუშავება, მოდელების
ჩამოსხმა, აპარატის დაყენება;პროთეზირებისათვის მომზადება და მასალების შერჩვა;
ანაბეჭდის აღება, საპროთეზო მოდელების დამზადება; ანტროპომეტრიული გაზომვა;
ბავშვთა ასაკის ორთოდონტიული და ქირურგიული კომპლექსური მკურნალობის გეგმის
შემუშავება; ორთოდონტიული აპარატების შერჩევა;კონსტრუქციების მორგება;
რენტგენოლოგიური კვლევის ფორმის შერჩვა და შედეგების ანალიზი;
 ბავშვთა პირის ღრუს მდგომარეობის შეფასება, პროფილაქტიკური და
ჰიგიენურისაშუალებების გამოყენება ფანტომებზე; მოსახლეობასთან ჰიგიენური და
პროფილაქტიკური მეთოდებისა და საშუალებების შესახებ საუბრის ჩატარება.
 ზოგადი და ადგილობრივი გაუტკივარების პრინციპებისა და მეთოდების გამოყენება;
გაუტკივარების გართულებების მართვა; ოპერაციული მეთოდების ტექნიკური
დემონსტრაცია ფანტომზე;



 ორთოდონტიული გამოკვლევის მეთოდების გამოყენება და დაზიანების ტიპისა და
ხარისხის განსაზღვრა, გამოკვლევის შედეგების ანალიზი, მონაცემების სინთეზი,
მკურნალობის ოპტიმალური მეთოდის შერჩევა, დაზიანების კორექციის მიზნით აპარატის
ტიპის განსაზღვრა და მორგება, ორთოდონტიული და ქირურგიული მკურნალობის
მეთოდის განსაზღვრა, პროფილაქტიკური ღონისძიებებისა და რეკომენდაციების
შემუშავება;

დასკვნის უნარი

კურსდამთავრებულს შეუძლია:

 გამოკვლევის შედეგების კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დიაგნოზისა და
მკურნალობის მეთოდის განსაზღვრის მიზნით დიფერენციალური დიაგნოზის ჩატარება,
არგუმენტირებული დასკვნის ჩამოყალიბება;
 ბავშვთა და მოზარდილთა პირის ღრუს მდგომარეობის გამოკვლევასა და შეფასებას
ინდექსებისგამოყენებით; პროფილაქტიკური ღონისძიებების განსაზღვრას.
 მორფოლოგიური მონაცემების,  ლაბორატორიული ანალიზების საფუძველზე
ორგანიზმში მიმდინარე დარღვევების დადგენა, დაზიანების ხარისხის კლასიფიცირება,
დიფერენციალური დიაგნოზის ჩატარება, დიაგნოზის განსაზღვრა;
 კონკრეტული სიტუაციიდან და დიაგნოზიდან გამომდინარე მკურნალობის გეგმის
შემუშავება და სამკურნალო საშუალებისრელევანტურადდანიშვნა;
 საანესთეზიოსაშუალებისრელევანტურადდაუსაფრთხოდგამოყენება;
 სიტუაციისშეფასება და შესაბამისიპროფილაქტიკურიდა ჰიგიენური
ღონისძიებებისგანსაზღვრა;
 სამედიცინო სფეროში ლიტერატურის ანალიზის საფუძველზე რეფერატის/მიმოხილვის
დაწერა;
 გამოყენებული ლიტერატურული წყაროების კრიტიკულად შეფასება, დასკვნების
გაკეთება და პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენება;

კომუნიკაციის უნარი

კურსდამთავრებულს შეუძლია:

 პაციენტის ფსიქოლოგიური და ხასიათობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით
მასთან ეფექტური ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაცია, ანამნეზის მოგროვება და
წერილობითი ფორმით რეგისტრაცია; კლინიკური ჩანაწერების, ანამნეზის სრულად
რეგისტრაცია და შენახვა;
 სასწავლოკურსითგათვალისწინებულსაკითხებზეშესძლებსკომუნიკაციასროგორცსპეცია
ლისტთან, ისე არასპეციალისთთან,
შეძლებსსაკუთარიკრიტიკულიშეხედულებებისგადმოცემასადადაცვას;



 საჭიროებისშემთხვევაშიშეუძლიაპაციენტთანდაკავშირებითკოორდინაციასპეციალისტებ
თანდაერთობლივგადაწყვეტილებაშიმონაწილეობის მიღება.
 გამოკვლევის შედეგების რეგისტრაცია; სანიტარული განათლების ჩატარება –
ავადმყოფთან უშუალო კონტაქტი, ჯგუფური დისკუსიების წარმართვა, სანიტარული და
სამედიცინო ცოდნის გავრცელება.
 აზრის სწორად შეჯერება და საკუთარი პოზიციის გამოხატვა;
 პრაქტიკულ საქმიანობაში თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება;
 მიზნობრივად ინფორმაციის მოძიება, შენახვა და მისი რელევანტურად გამოყენება;

უცხო ენაზე კომუნიკაციის უნარი

ინგლისურ ენაზე კომუნიკაციის უნარი:

 შეუძლია გამოიყენოს B2.2 დონეზე 4 ძირითადი ენობრივი უნარ-ჩვევა: კითხვა, წერა,
მოსმენა, საუბარი;
 კითხვა: B2.2 დონის შესაბამისი მხატვრული, ინფორმაციული და სხვა  ხასიათის ტექსტის
წაკითხვა და შინაარსის გაგება; კითხვის სხვადასხვა სახის  ფლობა: ჩუმი კითხვა, სწრაფი
კითხვა, გაცნობითი, შერჩევითი და ინტენსიური კითხვა; გარკვევით და გამართულად
ნაცნობი ტექსტის წაკითხვა შესაბამისი კითხვის წესებისა და ინტონაციის დაცვით;
 წერა: ორთოგრაფიულად, გრამატიკულად და აზრობრივად სწორად წერის უნარ-ჩვევების
ჩამოყალიბება, საქმიანი მიმოწერის ჩვევების ჩამოყალიბება (დაწეროს ოფიციალური
წერილი, თხზულება და ესე). სტუდენტი შეძლებს წერისას გამოიყენოს ნასწავლი ლექსიკური
ერთეულები, დარგობრივი ტერმინები, და ფორმალური კონსტრუქციები, ტექსტის ამა თუ იმ
სახეობის სტრუქტურული მახასიათებლები;
 მოსმენა: აუთენტური ინგლისური მეტყველების გაგება, ყურადღების კონცენტრაციის
უნარის გაუმჯობესება, მოსმენილი მასალიდან ზოგადი და კონკრეტული ინფორმაციის
გაგება და მისი შინაარსის გადმოცემა. უცხოენოვან თანამოსაუბრეთა შორის ყოფით და
საინფორმაციო ტექნოლოგიების თემებზე მიმდინარე ინტერაქციის გაგება (დიალოგი,
ინტერვიუ); ზოგადი შინაარსის გასაგებად  ნაცნობ ლექსიკაზე დაყრდნობით ამოიცნოს
კონტექსტი;
 საუბარი: შეუძლია სხვადასხვა კომპლექსური ზოგადი და დარგობრივი თემატიკის
ირგვლივ ლექსიკური და გრამატიკული ნორმატივების დაცვით საუბარი. საკუთარი
მოსაზრების გამოხატვა განვლილი ლექსიკური მასალის გამოყენებით. დიალოგის გამართვა,
როლური გათამაშება, საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან დაკავშირებულ პრობლემურ
საკითხებზე მსჯელობა-კამათი (მონოლოგური/ დიალოგური).



სწავლის უნარი

კურსდამთავრებულს შეუძლია:

 კლინიკური კურსის სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერებას და თავისი
სწავლის პროცესის სტრატეგიული დაგეგმვა;
 საინფორმაციო ტექნოლოგიების საშუალებით ინფორმაციის მოძიება და ცოდნის
გამდიდრება.
 საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით;
 შეგნებული ექნება უწყვეტი სტომატოლოგიური განათლებისა და პროფესიული
განვითარების აუცილებლობა.
 საკუთარ პროფესიულ შესაძლებლობების შეფასება და ცოდნის გაფართოება საჭირო
მიმართულებით.
 პაციენტის ფსიქოლოგიური და ხასიათობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით
მასთან ეფექტური ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაცია, ანამნეზის მოგროვება და
წერილობითი ფორმით რეგისტრაცია.
 საინფორმაციო ტექნოლოგიების საშუალებით  ინფორმაციის მოძიებას და  ცოდნის
გამდიდრებას.

ღირებულებები

კურსდამთავრებულს შეუძლია:

 სტომატოლოგიური სამსახურის აუცილებლობა მოსახლეობის ჯანმრთელობის
შენარჩუნება/აღდგენისა და პროფილაქტიკისათვის;
 ჯანმრთელობის პრობლემის გაცნობიერება და პროფესიულ მოვალეობებთან მიმართებაში
მისი შეფასება;
 ჯანდაცვის ხელშემწყობი ღონისძიებების აუცილებლობა და მასში მონაწილეობის
მიღების სურვილი;
 ჰიგიენური ნორმების დაცვის აუცილებლობა ადამინის ჯანმრთელობის შენარჩუნებისა და
დაავადებების პრევენციისათვის;
 საკუთარი თავისა და სხვების დამოკიდებულების შეფასება პროფესიულ
საქმიანობისთვის დამახასიათებელ ღირებულებებთან და სხვებისთვის გაზიარება.
 საკუთარი კომპეტენციის არეალის განსაზღვრა და პროფესიული ეთიკის ფარგლებში
მუშაობა;
 პროფესიული ეთიკის ფარგლებში პაციენტის ინტერესებისა  და კონფიდენციალურობის
დაცვა;



 კანონმდებოლობით გათვალისწინებულნორმების დაცვა პროფესიული საქმიანობის
წარმოების პროცესში;
 გააცნობიეროსპროფესიული,
ეთიკურიდასამართლებრივინორმებიდადაიცვასისინიყოველდღიურპროფესიულსაქმიანობა
ში; მონაწილეობას მიიღებს სტომატოლოგიის სფეროს ღირებულებების ფორმირების
პროცესში.
 პროფესიული ეთიკის ფარგლებში დაიცვას პაციენტის ინტერესები და
კონფიდენციალურობა.
 ღირებულებათა სისტემის გათვალისწინებით  საკუთარი კომპეტენციის არეალის
განსაზღვრსა და პროფესიული ეთიკის ფარგლებში მუშაობას.
 მონაწილეობის  მიღებას სამედიცინო სფეროსა და საზოგადოდ ეთიკური ღირებულებების
ფორმირების პროცესში.



სტომატოლოგიის

ერთსაფეხურიანი

ინგლისურენოვანი

საგანმანათლებლო პროგრამა



ზოგადი ინფორმაცია

უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური: ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო
პროგრამა

სწავლებისენა: ინგლისური

საგანმანათლებლოპროგრამისტიპი: აკადემიური

მიმართულება: ჯანდაცვა

მისანიჭებელიკვალიფიკაცია: დიპლომირებული სტომატოლოგი

სწავლისხანგრძლივობა: 10სემესტრი

პროგრამის მოცულობა: 300 კრედიტი

პროგრამის ხელმძღვანელი: ქეთევან ნანობაშვილი, მაია შანიძე

ერთსაფეხურიან საგანმანათლბელო პროგრამაზედაშვების წინაპირობა:

ა) სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის
მქონე პირი, რომელიც ერთიან ეროვნული გამოცდებზე მიღებული ქულების
კოეფიციენტების რანჟირების საფუძველზე სწავლის უფლებას მოიპოვებს შპს ევროპის
სასწავლო უნივერსიტეტში.

ბ)ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ინგლისური ენის ჩაბარება მინიმალური კომპეტენციის
ზღვარით 50%+1.

პროგრამაზე ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლება აქვთ
უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის 52 მუხლის 3-ე პუნქტის შესაბამისად:

ა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს და მოქალაქეობის არმქონე პირებს, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში
მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური განათლება;

ბ) საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი
ეკვივალენტური განათლება და სრული ზოგადი განათლების ბოლო 2 წელი ისწავლეს უცხო
ქვეყანაში;

გ)პირებისათვის ( გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე ს
ტუდენტებისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა ), რომ
ლებიც უცხო ქვეყანაში ცხოვრობდნენ ბოლო 1 წლის ან მეტი ხნის განმავლობაში , სწავლობენ
/ სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ კრედიტები / კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კ

ანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში .

* ამ პირობით ჩასარიცხი პირები ვალდებული არიან წარმოადგინონ ინგლისური ენის
ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი (CEFRB2, IELTSexam –5, BEC examandCELSexam–
Vantage, Cambridgeexam–FCE, PritmanESOLInternational, TOEIC–541, TOEFL–500(paper -based),



173(computer –based), 61(internet-based) ან გაიარონ უნივერსიტეტის ბაზაზე ტესტირება (B2
დონე).

პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან:

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №10/ნ-ით (4.02.2010)
დამტკიცებული ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესისა და საფასურის დამტკიცების
შესახებ“ შესაბამისად მობილობის წესით ჩარიცხულ სტუდენტები;



პროგრამისმიზანი

პროგრამა მიზნად ისახავს შრომის ბაზარზე არსებული თანამედროვე მოთხოვნების
შესაბამისად, ჩამოაყალიბოს სტომატოლოგიის დარგში თეორიული და პრაქტიკული
კომპეტენციების მქონე კვალიფიკაციის მფლობელი, რომელიც შეძლებს წარმატებით
გაიაროს პროფესიული განვითარების საგანმანათლებლო პროგრამა და ჩამოყალიბდეს
შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიან სპეციალისტად. პროგრამის მიზანია გამოუმუშავოს
სტუდენტს პრაქტიკული უნარები სტომატოლოგიის სხვადასხვა დარგში, კერძოდ, პროგრამა
მოიცავს სტომატოლოგიური საგნების ბლოკებს, მათ შორის: მოზრდილთა და ბავშვთა
თერაპიულ სტომატოლოგიას, ქირურგიულ სტომატოლოგიას, ორთოპედიულ
სტომატოლოგიას, ორთოდონტიას. სტომატოლოგიური საგანმანათლებლო კურსების
ფარგლებში გათვალისწინებულია საფანტომო ლაბორიაში აქტიური მუშაობა, როლური
თამაშიდა ა.შ., რაც უზრუნველყოფს სტუდენტების უშუალო კონტაქტს სტომატოლოგიური
კვლევის ობიექტთან, ინსტრუმენტებთან და მასალებთან და პრაქტიკული უნარების
გამომუშავებას სტომატოლოგიის სხვადასხვა დარგში.
პროგრამის მიზანია უზრუნველყოს სტუდენტის მომზადება წარმატებული პროფესიული
კარიერისთვის,რისთვისაც მნიშვნელოვანია, დარგობრივ ცოდნასთან და უნარებთან ერთად,
მას ჩამოუყალიბოს კარგი ლოგიკური და კრიტიკული აზროვნების, ასევე, ეფექტური
კომუნიკაციის უნარები ინგლისურ ენაზე.



ცოდნა და გაცნობიერება

კურსდამთავრებულს აქვს ღრმა სისტემური ცოდნა:

 ადამიანის ორგანიზმის სისტემები, მისი შემადგენელი ერთეულები, განვითარების
თავისებურებები, ქსოვილები, ფუნქციები, მათი ურთიერთკავშირი; ადამიანის ორგანიზმისა
და მისი შემადგენელი ელემენტების ანატომიური, პათანატომიური, ფიზიოლოგიური,
პათფიზიოლოგიური თავისებურებები სიღრმისეულ
დონეზე;ცოცხალორგნიზმშიმიმდინარებიოქიმიურიპროცესები, ბიონაერთები, მათი
კლასიფიკაციადამეტაბოლიზმი;
ნივთირებათაცვლისპროცესებიდაციკლებიადამიანისორგანიზმში; ცოცხალი ორგანიზმის
ქსოვილოვანი სტრუქტურები;მისი შემადგენლი ელემენტები, რომელიც საშუალებას მისცემს
ორგანიზმი განიხილოს როგორც ერთიანი სისტემა და განსაზღვროს პათოლოგიური
პროცესის მიმდინარეობის საფუძველი;
 სტომატოლოგიური სამსახურის ორგანიზაციის პრინციპები, სტომატოლოგიურ
დანადგარების, ინსტრუმენტების აგებულება, დანიშნულება, ექსპლუატაციის წესები;
ასეპტიკისა და ანტისეპტიკის პრინციპები; სანიტარული და ჰიგიენური ნორმები;
 მოზრდილთა და ბავშვთაასაკში სტომატოლოგიურ დაავადებათა პრევენციის მეთოდები
და საშუალებები;
 სტომატოლოგიური დაავადებების ეტიოლოგიის, პათოგენეზის, კლასიფიკაციის,
დიაგნოსტიკისა და დიფერენციალური დიაგნოსტიკის კლინიკური მიმდინარეობის,
მკურნალობის, პროფილაქტიკისა და ეპიდემიოლოგიის თანამედროვე ასპექტები.
 კარიესული და არაკარიესული დეფექტების, პულპიტებისა და პერიოდონტიტების,
პაროდონტის ქსოვილებში მიმდინარე პროცესების, პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის
დაავადებების ღრმა და სისტემურ დონეზე ცოდნა,რომელიც საშუალებას მისცემს
წარმოდგენილი სიმპტომების, ინსტრუმენულ–ლაბორატორიული კვლევის შედეგების
ანალიზის და დიფერენციალური დიაგნოსტიკის საფუძველზე დასვას დიაგნოზი,
განსაზღვროს მკურნალობის რელევანტური მეთოდი.

 პირის ღრუსა და ყბა-სახის მიდამოს რბილი და მაგარი ქსოვილების ტრავმული
დაზიანებები, ანთებითი პროცესები; ოდონტოგენური, არაოდონტოგენური და სპეციფიური
ანთებადი დაავადებები, სიმსივნური დაავადებების თანამედროვე თერაპიული,
ორთოპედიული, ქირურგიული, აღდგენითი და პლასტიკური მკურნალობის მეთოდები,
დაავადებების გართულებების მართვის პრინციპები, რომელიც საშუალებას მისცემს
შეიმუშავოს ეფექტური მკურნალობის გეგმა.
 ბავშვთა ასაკში ორგანიზმის ასაკობრივი თავისებურებების, თანდაყოლილი და შეძენილი
დაავადებების განვითარების კანონზომიერებების ცოდნაზე დაყრდნობით რელევანტური
თერაპიული, ქირურგიული, ორთოდონტიული რაციონალური მკურნალობის ჩატარება.
 ეპიდემიოლოგიური კვლევის მეთოდები და დაავადების გავრცელების თავისებურებები;
მონაცემთა შეგროვების, დამუშავების, დაჯგუფებისა და ანალიზის მეთოდები; •
ანტიეპიდემიური ღონისძიებების ორგანიზაცია, დაგეგმვა და პრევენციის პრინციპები.



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

კურსდამთავრებულს შეუძლია:

 ანამნეზის შეკრებას, გამოკვლევას, ინსტრუმენტული გამოკვლევების ჩატარებას,
გამოკვლევის დამხმარე მეთოდების შედეგების გაანალიზებასა და ინტერპრეტაციას,
ანალიზსა და მონაცემების სინთეზს, დიფდიაგნოზის ჩატარებას, დიაგნოზის დასმას;
პაციენტის ფსიქოლოგიური მდგომარეობისშეფასებას.
 პირის ღრუს მაგარი და რბილი ქსოვილების დაავადებების დროს ავადმყოფის
ფიზიკურიგამოკვლევა, ანამნეზის შეკრება, ინსტრუმენტული და ლაბორატორიული
მეთოდებით გამოკვლევის შედეგების ანალიზისა და სინთეზის საფუძველზე
დიფერენციალური დიაგნოზის გაკეთება და დიაგნოზის განსაზღვრა, მკურნალობის
მეთოდის შემუშავებას და სამკურნალო პროცედურებისჩატარებას; ფანტომზე
დამოუკიდებლად ოპერაციული ოდონტოლოგიისა და ენდოდონტიური მანიპულაციების
ჩატარება: კბილის მაგარი და რბილი ქსოვილების დამუსაღრუს ინსტრუმენტაციას,
დამუშავებასა და დაბჟენის ოპერაციების შესრულებას, ოპერაციული ტექნიკის გამოყენებას,
საბჟენ-სარესტავრაციო მასალების ადეკვატურად შერჩევას, საბჟენი მასალების მომზადებასა
და გამოყენებას.
 ორთოპედიული გამოკვლევების ჩატარება, დაზიანების ხარისხისა და ტიპის დადგენა,
დიაგნოზისდასმა, რელევანტურიკონსტრუქციისდაგეგმარება და შემუშავება, მოდელების
ჩამოსხმა, აპარატის დაყენებას;პროთეზირებისათვის მომზადება და მასალების შერჩვა;
ანაბეჭდის აღება, საპროთეზო მოდელების დამზადება; ანტროპომეტრიული გაზომვა;
ბავშვთა ასაკის ორთოდონტიული და ქირურგიული კომპლექსური მკურნალობის გეგმის
შემუშავება; ორთოდონტიული აპარატების შერჩევა;კონსტრუქციების მორგება;
რენტგენოლოგიური კვლევის ფორმის შერჩვა და შედეგების ანალიზი;
 ბავშვთა პირის ღრუს მდგომარეობის შეფასება, პროფილაქტიკური და ჰიგიენური
საშუალებების გამოყენება ფანტომებზე; მოსახლეობასთან ჰიგიენური და პროფილაქტიკური
მეთოდებისა და საშუალებების შესახებ საუბრის ჩატარება.
 ზოგადი და ადგილობრივი გაუტკივარების პრინციპებისა და მეთოდების გამოყენებას;
გაუტკივარების გართულებების მართვას; ოპერაციული მეთოდების ტექნიკურ
დემონსტრაციას ფანტომზე;
 ორთოდონტიული გამოკვლევის მეთოდების გამოყენება და დაზიანების ტიპისა და
ხარისხის განსაზღვრა, გამოკვლევის შედეგების ანალიზი, მონაცემების სინთეზი,
მკურნალობის ოპტიმალური მეთოდის შერჩევა, დაზიანების კორექციის მიზნით აპარატის
ტიპის განსაზღვრა და მორგება, ორთოდონტიული და ქირურგიული მკურნალობის
მეთოდის განსაზღვრა, პროფილაქტიკური ღონისძიებებისა და რეკომენდაციების შემუსავება;
 ეპიდემიოლოგიური კვლევის მეთოდების გამოყენებას და დაავადების გავრცელების
თავისებურებების განსაზღვრას; მონაცემთა შეგროვებას, დამუშავებას, დაჯგუფებასა და
ანალიზს; ანტიეპიდემიური ღონისძიებების დაგეგმვას ეპიდემიის პრევენციის მიზნით;
სტატისტიკური მეთოდების გამოყენებით მკურნალობის მეთოდების და პროფილაქტიკურ
ღონისძიებათა ეფექტურობის შეფასებას.



დასკვნის უნარი

კურსდამთავრებულს შეუძლია:

 გამოკვლევის შედეგების კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დიფერენციალური
დიაგნოზის ჩატარებას, არგუმენტირებული დასკვნის ჩამოყალიბებას დიაგნოზისა და
მკურნალობის მეთოდის განსაზღვრის მიზნით;
 ბავშვთა და მოზარდთა პირის ღრუს მდგომარეობის გამოკვლევასა და შეფასებას
ინდექსების გამოყენებით; პროფილაქტიკური ღონისძიებების განსაზღვრას.
 მორფოლოგიური მონაცემების, ლაბორატორიული ანალიზების საფუძველზე
ორგანიზმში მიმდინარე დარღვევების დადგენა, დაზიანების ხარისხის კლასიფიცირება,
დიფერენციალური დიაგნოზის ჩატარება, დიაგნოზის განსაზღვრა;
 კონკრეტული სიტუაციიდან და დიაგნოზიდან გამომდინარე მკურნალობის გეგმის
შემუშავება და სამკურნალო საშუალების რელევანტურად დანიშვნა;
 საანესთეზიო საშუალების რელევანტურად და უსაფრთხოდ გამოყენება;
 სიტუაციის შეფასება და შესაბამისი პროფილაქტიკური და ჰიგიენური ღონისძიებების
განსაზღვრა;
 სამედიცინო სფეროში ლიტერატურის ანალიზის საფუძველზე რეფერატის/მიმოხილვის
დაწერა;
 გამოყენებული ლიტერატურული წყაროების კრიტიკულად შეფასება, დასკვნების
გაკეთება და პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენება;
 დამოუკიდებლად შეუძლია კომპლექსური პრობლემების განსაზღვრა, ჩამოყალიბება,
მისი გადაჭრის გზების განსაზღვრა, მოსალოდნელი შედეგების ანალიზი და საბოლოო
გადაწყვეტილების მიღება. შესაბამისი წყაროებიდან მონაცემთა მოპოვება, დამუშავება და
მათი ანალიზის საფუძველზე მოვლენათა შორის სტატისტიკური კავშირის დადგენა, მიზეზ-
შედეგობრივ დამოკიდებულებაზე შესაბამისი დასკვნის გამოტანა.

კომუნიკაციის უნარი

კურსდამთავრებულს შეუძლია:

 პაციენტის ფსიქოლოგიური და ხასიათობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით
მასთან ეფექტური ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაცია ინგლისურ ენაზე, ანამნეზის
მოგროვება და წერილობითი ფორმით რეგისტრაცია; კლინიკური ჩანაწერების, ანამნეზის
სრულად რეგისტრაცია და შენახვა;
 სასწავლო კურსით გათვალისწინებულ საკითხებზე შესძლებს კომუნიკაციას როგორც
სპეციალისტთან, ისე არასპეციალისტთან, შესძლებს საკუთარი კრიტიკული შეხედულებების
გადმოცემასა და დაცვას;
 საჭიროების შემთხვევაში შეუძლია პაციენტთან დაკავშირებით კოორდინაცია
სპეციალისტებთან და ერთობლივ გადაწყვეტილებაში მონაწილეობის მიღება.
 გამოკვლევის შედეგების რეგისტრაცია; სანიტარული განათლების ჩატარებას –
ავადმყოფთან უშუალო კონტაქტს, ჯგუფური დისკუსიების წარმართვას, სანიტარული და
სამედიცინო ცოდნის გავრცელებას.
 აზრის სწორად შეჯერება და საკუთარი პოზიციის გამოხატვა;



 პრაქტიკულ საქმიანობაში თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება;
 მიზნობრივად ინფორმაციის მოძიება, შენახვა და მისი რელევანტურად გამოყენება;

სწავლის უნარი

კურსდამთავრებულს შეუძლია:

 თანამედროვე ტექნოლოგიური საშუალებების გამოყენებით ინფორმაციის მოძიება და
ცოდნის გაფართოვება საჭირო მიმართულებით.
 კლინიკური კურსის სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერებას და თავისი
სწავლის პროცესის სტრატეგიულ დაგეგმვას;
 შეძლებს საკუთარი სწავლის პროცესის მართვას რესურსების ფართო სპექტრის
გამოყენებით;
 მუდმივი სტომატოლოგიური განათლების, „სწავლის მთელი ცხოვრების მანძილზე“
აუცილებლობის გაცნობიერება, იღწვოდეს პროფესიული განვითარებისაკენ.
 შეძლებს საკუთარი ცოდნისშეფასებას და შემდგომი სწავლის საჭიროების განსაზღვრას;
 შეაფასოს საკუთარ პროფესიულ შესაძლებლობებს და შეძლებს ცოდნის გაფართოებას
საჭირო მიმართულებით.

ღირებულებები

კურსდამთავრებულს შეუძლია:

 სტომატოლოგიური სამსახურის მნიშვნელობის გაცნობიერება მოსახლეობის
ჯანმრთელობის შენარჩუნება/აღდგენისა და პროფილაქტიკისათვის;
 ჯანმრთელობის პრობლემის გაცნობიერება და პროფესიულ მოვალეობებთან მიმართებაში
მისი შეფასება;
 ჯანდაცვის ხელშემწყობი ღონისძიებების აუცილებლობის გაცნობიერება და მასში
მონაწილეობის მიღების სურვილი;
 ჰიგიენური ნორმების დაცვის აუცილებლობა ადამინის ჯანმრთელობის შენარჩუნებისა და
დაავადებების პრევენციისათვის;
 საკუთარი თავისა და სხვების დამოკიდებულებას შეფასება პროფესიულ საქმიანობისთვის
დამახასიათებელ ღირებულებებთან და სხვებისთვის გაზიარება.
 საკუთარი კომპეტენციის არეალის განსაზღვრა და პროფესიული ეთიკის ფარგლებში
მუშაობა;
 პროფესიული ეთიკის ფარგლებში პაციენტის ინტერესების და კონფიდენციალურობის
დაცვა;
 კანონმდებოლობით გათვალისწინებულნორმების დაცვა პროფესიული საქმიანობის
წარმოების პროცესში;
 გააცნობიეროსპროფესიული,
ეთიკურიდასამართლებრივინორმებიდადაიცვასისინიყოველდღიურპროფესიულსაქმიანობა
ში;
 პროფესიული ეთიკის ფარგლებში დაიცვას პაციენტის ინტერესები და
კონფიდენციალურობა.



შეფასების სისტემა



სტუდენტისცოდნისშეფასებისსისტემა

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა შეესაბამება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3 ბრძანებით დამტკიცებულ „უმაღლესი საგანმანათლებლო
პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესს“, რომელიც ითვალისწინებს:

ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას:

(A) ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;
(B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%;
(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%;
(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%;
(E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%;

ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას:

(FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი
მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით  დამატებით გამოცდაზე  ერთხელ
გასვლის უფლება.
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ
ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.

დასკვნით გამოცდაზე დაშვების წინაპირობა: დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა
სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის
გათვალისწინებით უგროვდება 51 ქულა.

სტუდენტს უარყოფითი შეფასების (FX) მიღების შემთხვევაში დამატებით გამოცდაზე გასვლის
უფლება აქვს იმავე სემესტრში. დასკვნით და შესაბამის დამატებით გამოცდას შორის შუალედი უნდა
იყოს არა ნაკლებ 10 დღისა.

სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება შეადგენს 100 ქულას. რომელიც ნაწილდება შუალედური
სემესტრული შეფასებია და დასკვნითი გამოცდის შეფასებებს შორის

შუალედური შეფასება დაყოფილია კომპონენტებად:
 აქტივობა - სამუშაო ჯგუფში მუშაობა/სემინარულ/პრაქტიკულ/ლაბორატორიულ

მეცადინეობაზე შესრულებული სამუშაო, რეფერატის მომზადება პრეზენტაცია, ქვიზი და სხვ.
(კონკრეტდება სილაბუსებში)

 შუალედური გამოცდა

სტუდენტი დასკვნით გამოცდაზე დაიშვება, თუ მას შუალედურ (სემესტრულ) შეფასებებისა და
დასკვითი გამოცდით გათვალისიწნებული შეფასების ჯამით უგროვდება არანაკლებ 51 ქულა



საკონტაქტო ინფორმაცია

თბილისი, 0141, დ. გურამიშვილისგამზ. № 76

ტელეფონი: (+995 32) 2 000 171;

(+995 32) 2 141 181;

(+995 32) 2 143 583;

(+995 596) 171 171;

ფაქსი: (+995 032) 214 35 83

ელ-ფოსტა: info@esu.edu.ge


