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სასწავლო კურსები / მოდულები 

საფაკულტეტო  სასწავლო კურსები / მოდულები 

კო

დი 

 

კურსის/მოდულის 

სახელწოდება 

 

ECTS 

კრედიტე

ბი 

 

საკონტაქტო მუშაობის 

საათების რაოდენობა 

 

დამოუკი

დებელი 

მუშაობის 

საათების 

რაოდენო

ბა 

საგანზე/მოდულზე 

დაშვების 

წინაპირობა 

 

სწავლების 

სემესტრი 

(შემოდგომის/ 

გაზაფხულის) 

 

ლექტორი/ლექტორები 

 

სულ ლექცია 

სემინარ

ი/პრაქტ

იკული 

 
უცხო ენა 1 

5 125 0 90 35 
წინაპირობის გარეშე I შემოდგომის  

 
 

 უცხო ენა 2 5 125 0 90 35 უცხო ენა 1 II  გაზაფხულის  

 
უცხო ენა 3 

5 125 0 90 35 
უცხო ენა 2 III  შემოდგომის 

 
 

 უცხო ენა 4 5 125 0 90 35 უცხო ენა 3 IV გაზაფხულის  

 

მათემატიკა  

ეკონომიკისა და 

ბიზნესისთვის 1 

5 125 30 30 65 

წინაპირობის გარეშე 

I შემოდგომის თ. ზერეკიძე 

 

მათემატიკა  

ეკონომიკისა და 

ბიზნესისთვის 2 

5 125 30 30 65 

მათემატიკა  

ეკონომიკისა და 

ბიზნესისთვის 1 

II  გაზაფხულის თ. ზერეკიძე 

 
ალბათობის 

თეორია და 
5 125 30 45 50 

მათემატიკა  

ეკონომიკისა და 
II გაზაფხულის ო. ფურთუხია 



მათემატიკური 

სტატისტიკა 

ბიზნესისთვის 1 

 
მიკროეკონომიკის 

პრინციპები  
5 125 15 30 80 

წინაპირობის გარეშე I შემოდგომის 

 
ე. მექვაბიშვილი 

 
მაკროეკონომიკის 

პრინციპები  
5 125 15 30 80 

მიკროეკონომიკის 

პრინციპები  
II გაზაფხულის ე. მექვაბიშვილი 

სულ: 45        

 

თავისუფალი კრედიტები ( სასწავლო კურსები / მოდულები) 

კო

დი 
 კურსის/მოდულის 

სახელწოდება 
 

ECTS 

კრედიტე

ბი 
 

საკონტაქტო  მუშაობის 

საათების რაოდენობა 

დამოუკი

დებელი 

მუშაობის 

საათების 

რაოდენო

ბა 

საგანზე/მოდულზე 

დაშვების 

წინაპირობა 
 

სწავლების 

სემესტრი 

(შემოდგომის/ 

გაზაფხულის) 
 

ლექტორი/ლექტორები 
 

სულ ლექცია 

სემინარ

ი/პრაქტ

იკული 

1 სტუდენტს 

შეუძლია აირჩიოს 

ნებისმიერი 

ფაკულტეტის 

ნებისმიერი საგანი 

5      1 შემოდგომის 
 

2 

5      5 შემოდგომის 

 

სულ: 10        

მაპროფილებელი სასწავლო კურსები / მოდულები 

კო

დი 
 

კურსის/მოდულის 

სახელწოდება 
 

ECTS 

კრედიტე

ბი 
 

საკონტაქტო   

მუშაობის 

საათების რაოდენობა 

დამოუკი

დებელი 

მუშაობის 

საათების 

რაოდენო

ბა 

საგანზე/მოდულზე 

დაშვების 

წინაპირობა 
 

სწავლების 

სემესტრი 

(შემოდგომის/ 

გაზაფხულის) 
 

ლექტორი/ლექტორები 
 

სულ ლექცია 

სემინარ

ი/პრაქტ

იკული 

 
სავალდებულო სასწავლო კურსები 

 

1 

ბიზნესის 

ადმინისტრირების 

საფუძვლები 1 

(ბიზნესის გარემო) 

5 125 15 30 80 

წინაპირობის გარეშე 

1 შემოდგომის 

 
თ. შენგელია 

2 ბიზნესის 5 125 15 30 80 ბიზნესის 2 გაზაფხულის თ. შენგელია 



ადმინისტრირების 

საფუძვლები 2 

(ბიზნესის 

ორგანიზაცია და 

მართვა) 

ადმინისტრირების 

საფუძვლები 1 

(ბიზნესის გარემო) 

3 

ბუღალტერული 

აღრიცხვის 

საფუძვლები 

5 

125 15 30 80 

მიკროეკონომიკის 

პრინციპები  2 გაზაფხულის ე. ხარაბაძე 

4 

სტატისტიკა 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესისთვის 1 

5 

125 15 30 80 

მათემატიკა  

ეკონომიკისა და 

ბიზნესისთვის 1 

3 შემოდგომის ს. გელაშვილი 

5 

სტატისტიკა 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესისთვის 2 

5 

125 15 30 80 

სტატისტიკა 

ეკონომიკასა და 

ბიზნესისთვის 1 

4 შემოდგომის ს. გელაშვილი 

6 

ფინანსური 

აღრიცხვა  

 

10 

250 30 60 160 

ბუღალტერიული 

აღრიცხვის 

საფუძვლები 

3 შემოდგომა ე. ხარაბაძე 

7 

მენეჯმენტის 

საფუძვლები 

5 

125 15 30 80 

ბიზნესის  

ადმინისტრირების  

საფუძვლები 2 

(ბიზნესის 

ორგანიზაცია და 

მართვა) 

4 გაზაფხული დ. ნარმანია, ე. ჩოხელი 

8 

მარკეტინგი 1 

(მარკეტინგის 

საბაზისო კურსი) 

 

5 

125 15 30 80 

მიკროეკონომიკის 

პრინციპები  
4 გაზაფხული ნ. თოდუა 

9 

მარკეტინგი 2 

(მარკეტინგის 

კომპლექსი) 

 

5 

125 15 30 80 

მარკეტინგი 1 

(მარკეტინგის 

საბაზისო კურსი) 

 

5 შემოდგომა ნ. თოდუა 

10 

საერთაშორისო 

მარკეტინგი 

5 

125 15 30 80 

მარკეტინგი 1 

(მარკეტინგის 

საბაზისო კურსი) 

 

6 გაზაფხული ნ. თოდუა 

11 ფინანსური 5 125 15 30 80 მიკროეკონომიკის 5 შემოდგომა ი. კოვზანაძე 



ინსტიტუტები და 

ბაზრები 

პრინციპები  

12 

კორპორაციათა 

ფინანსები 

5 

125 15 30 80 

ფინანსური 

ინსტიტუტები და 

ბაზრები 

6 გაზაფხული 

ხ. ბარბაქაძე 

13 საჯარო ფინანსები 5 

125 15 30 80 

მიკროეკონომიკის 

პრინციპები  7 შემოდგომა 

მ. ჩიკვილაძე,  

ე. ჯგერენაია,  

თ. კოპალეიშვილი 

14 ოპერაციათა 

მენეჯმენტი 

5 
125 15 30 80 

მენეჯმენტის 

საფუძვლები 
5 შემოდგომა ე. ჩოხელი 

15 ადამიანური 

რესურსების 

მენეჯმენტი 

5 

125 15 30 80 

მენეჯმენტის 

საფუძვლები 6 გაზაფხული ნ. პაიჭაძე 

16 ბიზნეს–

ინფორმატიკა 

5 

125 0 45 80 

წინაპირობის გარეშე 

1 შემოდგომა 

ე. ლაგვილავა, ვ. 

გოგიჩაიშვილი, რ. 

სეთურიძე, დ. სიჭინავა, 

მ. ტიკიშვილი, თ. 

ჩალიგავა, თ. 

მელქოშვილი 

17 ბიზნეს–

სამართალი 

5 
125 15 30 80 

წინაპირობის გარეშე 
6 გაზაფხული თ. ჩაჩანიძე 

18 საერთაშორისო 

ბიზნესი 

5 

125 15 30 80 

ბიზნესის 

ადმინისტრირების 

საფუძვლები 2 

(ბიზნესის 

ორგანიზაცია და 

მართვა) 

7 შემოდგომა ე.  ლეკაშვილი 

სუ

ლ 

 
95        

 არჩევითი სასწავლო კურსები ( შვიდი მოდულიდან სტუდენტი ირჩევს ერთს) 

 

1 მოდული 

საბუღალტრო 

აღრიცხვა 

20      
7 შემოდგომა 

8  გაზაფხული 
 

2 მოდული 

მარკეტინგი 
20      

7 შემოდგომა 

8  გაზაფხული 
 



3 მოდული 

მენეჯმენტი 
20      

7 შემოდგომა 

8  გაზაფხული 
 

4 მოდული 

ფინანსები და 

საბანკო საქმე 20      
7 შემოდგომა 

  8  გაზაფხული 
 

5 მოდული 

ტურიზმისა და 

მასპინძლობის 

მენეჯმენტი 

20      
7 შემოდგომა 

8  გაზაფხული 
 

6 მოდული 

საერთაშორისო 

ბიზნესი 

20      
7 შემოდგომა 

8  გაზაფხული 
 

7 მოდული 

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების 

მენეჯმენტი 

20      
7 შემოდგომა 

8  გაზაფხული 
 

სუ

ლ 

 
20        

 მოდული:  საბუღალტრო აღრიცხვა 

 

 

 

1 ბუღალტრული 

აღრიცხვა 

კომერციულ 

ბანკებში 

5 30 15 15 95 

ბუღალტრული 

აღრიცხვის 

საფუძვლები 

7 შემოდგომა 

 
ი. ჭილაძე 

2 ბუღალტრული 

აღრიცხვა საჯარო 

სამართლის 

სუბიექტებში 

5 30 15 15 95 

ფინანსური აღრიცხვა  

7 შემოდგომა 

 
მ. ვარდიაშვილი 

3 ეკონომიკური 

ანალიზი 
5 30 15 15 95 

ფინანსური აღრიცხვა  
8  გაზაფხული მ. ჯიქია 

4 აუდიტის 

საფუძვლები 
5 30 15 15 95 

ფინანსური აღრიცხვა  
8  გაზაფხული ნ. სრესელი 



სუ

ლ 

 
20        

 მოდული: მარკეტინგი   30/95 

1ლექცი

ა/1სემი

ნარი 

1 მარკეტინგული 

კვლევის 

პრინციპები 

5 

30 15 15 95 

მარკეტინგი 1 

(მარკეტინგის 

საბაზისო კურსი) 

 

7 შემოდგომა 

 
ე. უროტაძე 

2 მომხმარებელთა 

ქცევა I 

5 

30 15 15 95 

მარკეტინგი 1 

(მარკეტინგის 

საბაზისო კურსი) 

 

7 შემოდგომა 

 
მ. ვეშაგური 

3 რეკლამა 5 

30 15 15 95 

მარკეტინგი 2 

(მარკეტინგის 

კომპლექსი) 

 

8  გაზაფხული ჩ. ჯაში 

4 ინტერნეტ–

მარკეტინგი 

5 

30 15 15 95 

მარკეტინგი 2 

(მარკეტინგის 

კომპლექსი) 

 

8  გაზაფხული ნ.თოდუა 

სუ

ლ 

 20 
       

 მოდული:  მენეჯმენტი 

 

 

1 სტრატეგიული 

მენეჯმენტის 

საფუძვლები 

5 30 15 15 95 

მენეჯმენტის 

საფუძვლები 
7 შემოდგომა 

 

ე. ჩოხელი 

ბ. რამიშვილი 

2 ორგანიზაციული 

ქცევა 

 

5 30 15 15 95 

მენეჯმენტის 

საფუძვლები 
7 შემოდგომა 

 
ნ. ფარესაშვილი 

3 პროექტების 

მართვა 

 

5 30 15 15 95 

მენეჯმენტის 

საფუძვლები 8  გაზაფხული 
გ. შიხაშვილი 

ვ. კიკუტაძე 



4 საზოგადოებრივი 

ადმინისტრირება 
5 30 15 15 95 

მენეჯმენტის 

საფუძვლები 
8  გაზაფხული 

დ. ნარმანია 

ვ. კიკუტაძე 

სუ

ლ 

 
20        

 მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე 

 

 

1 საბანკო საქმე 1 

5 30 15 15 95 

ფინანსური 

ინსტიტუტები და 

ბაზრები 

7 შემოდგომა 

 
ი. კოვზანაძე 

2 საბანკო საქმე 2 5 30 15 15 95 საბანკო საქმე 1 8  გაზაფხული ი. კოვზანაძე 

3 სადაზღვევო საქმე 

5 30 15 15 95 

ფინანსური 

ინსტიტუტები და 

ბაზრები 

7 შემოდგომა 

 
ნ. კაკაშვილი 

4 გადასახადები და 

დაბეგვრა 5 30 15 15 95 

ფინანსური 

ინსიტიტები და 

ბაზრები 

8  გაზაფხული 
მ. ჩიკვილაძე, თ. 

კოპალეიშვილი 

სუ

ლ 

 
20        

 მოდული: ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი 

 

 

1 შესავალი 

ტურიზმისა და 

მასპინძლობის 

მენეჯმენტში 1 

 

5 30 15 15 95 

წინა პირობა არა აქვს 

7 შემოდგომა 

 
მ. მარგველაშვილი 

2 შესავალი 

ტურიზმისა და 

მასპინძლობის 

მენეჯმენტში 2 

5 30 15 15 95 

შესავალი ტურიზმისა 

და მასპინძლობის 

მენეჯმენტში 1 
8  გაზაფხული მ. მარგველაშვილი 

3 ტურიზმის 

ეკონომიკა 

 

5 30 15 15 95 

მაკროეკონომიკის 

პრინციპები 7 შემოდგომა მ. მარგველაშვილი 

4 ტურიზმის 5 30 15 15 95 შესავალი ტურიზმისა 8  გაზაფხული მ. მარგველაშვილი 



დაგეგმვა და 

მენეჯმენტი 

 

და მასპინძლობის 

მენეჯმენტში 1 

სუ

ლ 

 
20        

 მოდული: საერთაშორისო ბიზნესი 

 

 

1 ევროკავშირის 

ბიზნესის გარემო 
5 30 15 15 95 

ბიზნესის 

ადმინისტრირების 

საფუძვლები 1 

(ბიზნესის გარემო) 

7 შემოდგომა რ. ფუტკარაძე 

2 საერთაშორისო 

საფინანსო 

საკრედიტო 

ურთიერთობები 

5 30 15 15 95 

ბიზნესის 

ადინისტრირების 

საფუძვლები 1 

(ბიზნესის გარემო) 

7 შემოდგომა ი. მესხია 

3 საერთაშორისო 

ბიზნესის მართვა 
5 30 15 15 95 

ბიზნესის 

ადმინისტრირების 

საფუძვლები 1 

(ბიზნესის გარემო) 

8  გაზაფხული ხ. ბერიშვილი 

4 ორგანიზაციის 

თეორია 
5 30 15 15 95 

ბიზნესის 

ადმინისტრირების 

საფუძვლები  1 

(ბიზნესის გარემო) 

8  გაზაფხული ლ. ქადაგიშვილი 

სუ

ლ 

 
20        

 მოდული:  ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტი 

 

1 ალგორითმიზაცი

ის საფუძვლები 

და 

დაპროგრამების 

თანამედროვე 

საშუალებები 

 

5 30 15 15 95 

ბიზნეს–ინფორმატიკა 

7 შემოდგომა დ. სიჭინავა 

2 ეკონომიკური 5 30 15 15 95 ბიზნეს–ინფორმატიკა 7 შემოდგომა ე. ლაგვილავა, მ. 



საინფორმაციო 

სისტემების 

თეორია 

 

კონიაშვილი 

3 ეკონომიკური 

საინფორმაციო 

სისტემების 

დაპროექტება 

 

5 30 15 15 95 

ბიზნეს–ინფორმატიკა 

8  გაზაფხული 
ე. ლეგვილავა, მ. 

კონიაშვილი 

4 მონაცემთა 

ბაზების 

დაპროექტება და 

მართვა 

 

5 30 15 15 95 

ბიზნეს-

ინფორმატიკა 

 ან  

ეკონომიკური 

ინფორმატიკა 

 

8  გაზაფხული თ. მელქოშვილი 

სუ

ლ 

 
20        

 დამატებითი სპეციალობის სასწავლო კურსები 

 

სუ

ლ 

 60 

(10 

კრედიტი 

თითოეულ 

სემესტრში) 

  
3,5,7 შემოდგომა 

4,6,8 გაზაფხული 
 

პრაქტიკა 

  

ECTS 

კრედიტები 
 

საკონტაქტო  მუშაობის 

საათების რაოდენობა 

დამოუკიდე

ბელი 

მუშაობის 

საათების 

რაოდენობა 

პრაქტიკის 

სტატუსი 

(სავალდებულო/ა

რჩევითი) 
 

დაშვების 

წინაპირობა 

სწავლების 

სემესტრი/ს

ემესტრები 
 

პრაქტიკის 

ხელმძღვანელი 
 

 
პრაქტიკა 5 75 50 სავალდებულო 

შესაბამისი 

მოდულის  5 

VIII 

გაზაფხულ
 



კრედიტის 

ათვისება 

ის 

 

საბაკალავრო ნაშრომი 

 
საბაკალავრო 

ნაშრომი 
 

ECTS 

კრედიტები 
 

საკონტაქტო  მუშაობის 

საათების რაოდენობა 

დამოუკიდე

ბელი 

მუშაობის 

საათების 

რაოდენობა 

საბაკალავრო 

ნაშრომის 

სტატუსი 

(სავალდებულ

ო/არჩევითი) 

დაშვების 

წინაპირობა 

სწავლების 

სემესტრი/ს

ემესტრები 
 

საბაკალავრო 

ნაშრომების 

ხელმძღვანელები 
 

 საბაკალავრო 

ნაშრომი 

5 30 95 სავალდებულ

ო 

შესაბამისი 

მოდულის  10 

კრედიტის ათვისება 

VIII 

გაზაფხულ

ის 

 

სულ ძირითად 

სპეციალობაზე 

180       
 

დამატებითი 

სპეციალობა 

60       
 

სულ: 240       
 

 

სასწავლო პროგრამის ხელმძღვანელის ხელმოწერა:                

 

ფაკულტეტის   ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის ხელმოწერა:                   

 

ფაკულტეტის  სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსის ხელმოწერა:    

 

ფაკულტეტის დეკანის ხელმოწერა:                

 

 

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის ხელმოწერა:      

 

თარიღი:                                                 ფაკულტეტის ბეჭედი          



ამონაწერი 

თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბჭოს 

სხდომის  #16 ოქმიდან 

                                                     26.12.2013 

 

მოისმინეს: ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამაში ცვლილების შესახებ (სასწავლო კურსზე –  ,,მონაცემთა 

ბაზების დაპროექტება და მართვა“ დაშვების წინაპირობის ცვლილება) 

(ხარისხის უზრუნველყოფის  სამსახურის უფროსი სპეციალისტი ნ. პაპაჩაშვილი) 

აზრი გამოთქვეს: პროფ. ნ. თოდუამ, პროფ. რ. გველესიანმა, პროფ. ე. მექვაბიშვილმა, პროფ. მ. ტუხაშვილმა. 

        გაიმართა კენჭისყრა 

კენჭისყრის შედეგები:  დადებითი – 30; 

          წინააღმდეგი – 0. 

 დაადგინეს:  შევიდეს ცვლილება ბიზნესის ადმინისტრირების 2011-15, 2012-16, 2013-17 წლების საბაკალავრო პროგრამებში 

და სასწავლო კურსზე –  ,,მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და მართვა“  დაშვების წინაპირობა შეიცვალოს 

შემდეგნაირად - „ბიზნეს-ინფორმატიკა“ ან „ეკონომიკური ინფორმატიკა“. 

 

ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე, 

ასოცირებული  პროფესორი:                                                            თ. ბერიძე 

ფაკულტეტის სწავლული მდივანი,   

ასოცირებული  პროფესორი:                                                             ხ. ბარბაქაძე 

 


