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დამტკიცებულია თავისუფალი უნივერსიტეტის 
აკადემიური საბჭოს   2010 წლის 10  მაისის 

N 01/05 – 1/1  გადაწყვეტილებით 

ბიზნესის  სკოლა (ESM) 
 

პროგრამის  სახელწოდება  
ბიზნესის ადმინისტრირება ფინანსებში, მარკეტინგში და მენეჯმენტში 
 

მისანიჭებელი  კვალიფიკაცია  
ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი 

 
სწავლების  მოცულობა  კრედიტებით  
240 ECTS 

 
სწავლების  ენა  
ქართული 

 
საბაკალავრო  პროგრამის  მიზანი  
პროგრამის მიზანია მოამზადოს ისეთი ადამიანები, რომლებიც საბაზრო ეკონომიკის პირობებში 
დაიწყებენ ბიზნესის წარმოებას, ხელს შეუწყობენ და შეძლებენ ორგანიზაციების ეფექტურად 
მართვას და სხვადასხვა სახის ინოვაციების შეტანას ორგანიზაციების მართვასა და ბიზნესში, 
ბიზნეს იდეების რეპროდუქციას. 
 

პროგრამის მიზანია მისცეს საშუალება სტუდენტებს დაეუფლონ ბიზნესის მართვის ძირითად 
პრინციპებს, შეისწავლონ ბიზნესის ენა, გამოიმუშავონ ბაზარზე  ორიენტირებულ ხედვა  ბიზნესსა 
და მართვაზე. მიიღონ საბაზო ცოდნა და უნარები ბიზნესის ძირითად ფუნქციონალურ 
მიმართულებებში - მენეჯმენტში, მარკეტინგში, ფინანსებში, ადამიანური რესურსების მართვაში, 
ოპერაციების მართვაში. დაეუფლონ ბიზნესში არსებული პრობლემების გადაჭრისათვის საჭირო 
ანალიტიკურ ინსტრუმენტებს.  
 
პროგრამის მიზანია არის აგრეთვე პრაქტიკული უნარ-ჩვევების  განვითარება. ამ მიზნით, 
სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული იქნება გათამაშემული და სიმულირებული ბიზნესის 
პროექტები; ბიზნესის პრაქტიკუმი ოთხი წლის განმავლობაში; პრაქტიკა ორგანიზაციაში. 
 
შესაძლო  დასაქმების  სფეროები  
საბაკალავრო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს საშუალება ექნება 
იმუშაოს:  

• კერძო სექტორი (საკუთარი ბიზნესი, პროექტი). მათ შეუძლიათ დაიკავონ 
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პოზიციები კომპანიის დირექტორატში, ოპერაციულ მენეჯმენტში, ლოჯისტიკაში, 
გაყიდვებში და მარკეტინგში, კადრებში, ფინანსებში, მართვის საინფორმაციო 
სისტემებში და ბიზნესის სხვა ფუნქციონალურ არეებში; 

 

• სახელმწიფო და საერთაშორისო ორგანიზაციებში შესაბამისი ბიზნესის 
ფუნქციონალურ სფეროებში 

 

პროგრამაზე  დაშვების  წინაპირობა  
ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგებით 

 
საბაკალავრო  პროგრამის  სწავლის  შედეგები  (კომპეტენციები) 
საბაკალავრო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს ჩამოუყალიბდება ქვემოთ 
ჩამოთვლილი ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციები: 
ზოგადი  კომპეტენციები  

• კრიტიკული ანალიზის, მსჯელობისა და დებატის უნარი 
• მშობლიურ ენაზე პროფესიული წერისა და კომუნიკაციის უნარი 
• უცხოურ ენაზე (ინგლისური) წერისა და კომუნიკაციის უნარი 
• უცხო გარემოში ადაპტირებისა და მოქმედების უნარი  
• ჯგუფში მუშაობის უნარი 
• სწავლისა და ცოდნის მუდმივი განახლების უნარი 
• თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი 
• განსხვავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების დაფასებისა და პატივისცემის უნარი 

დარგობრივი  კომპეტენციები  

• აქვს ბიზნესის ფუნქციონალური სფეროების: ოპერაციული მენეჯმენტის, პროექტების 
მართვის, ლოგისტიკის, მარკეტინგისა და გაყიდვების, კადრების მართვის, ინანსებისა 
და ბუღალტერიის, ზოგადი მენეჯმენტის, მართვის საკომუნიკაციო და აინფორმაციო 
ტექნოლოგიების ცოდნა და აგრეთვე აცნობიერებს მათ ურთიერთზემოქმედებას; 

• ფლობს სათანადო ტერმინოლოგიასა და ბიზნესის სფეროში მუშაობისათვის აუცილებელ 
რაოდენობრივ და სტატისტიკურ მეთოდებს; 

• აქვს ცოდნა ორგანიზაციების ეროვნულ და გლობალური ეკონომიკური გარემოს შესახებ; 
• ორგანიზაციაში პროცესების მართვის ძირითადი უნარები: პროცესების იდენტიფიცირება, 

ეფექტიანობის გაზომვა, ბიზნეს–პროცესის მონაწილეების განსაზღვრა და სხვა; 
• ძირითადი მარკეტინგული უნარები: მარკეტინგული მონაცემების შეგროვება და 

გაანალიზება, ბაზრის შესაძლებლობების განსაზღვრა და შესაბამისი ქმედებების 
განხორციელება და სხვა; 

• ძირითადი ფინანსური უნარები: ანგარიშების მომზადება და წადგენა, ფინანსური 
დოკუმენტების ინტერპრეტაცია, ფინანსური ინფორმაციის ანალიზი და ანგარიშების 
მომზადება, საბუღალტრო აღრიცხვის სისტემების გამოყენება, ბიუჯეტის მომზადება 
დასხვა; 

• პროექტების მართვის უნარი: მიზნის ფორმულირება; მიზნების, ამოცანებისა და 
შედეგების ურთიერთკავშირის განსაზღვრა; დროითი ჩარჩოების დაგეგმვა და მართვა; 
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• ორგანიზაციის ან ფუნქციონალური სფეროს წინაშე მდგარი პრობლემის 
იდენტიფიცირებისა და დიაგნოსტირების უნარი. პრობლემის გადასაჭრელად 
შესაბამისი მეთოდების გამოყენების, მათი დასაბუთებისა და დაცვის უნარი; 
გადაწყვეტილების მიღების მიზნების და კრიტერიუმების ფორმულირების უნარი; 

• პროფესიული პასუხისმგებლობა და ეთიკის გაცნობიერება, მდგრადი განვითარების  
ძირითად პრინციპების ცოდნა. 

• თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გადატანის უნარი. 
 

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალვრო პროგრამისთვის გაწერილი და განსავითარებელი 
კომპეტეციები აძლევენ სტუდენტებს საშუალებას მიაღწიონ ცოდნის, უნარებისა, და 
ღირებულებების იმ დონეს, რომელის შეესაბამება ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოში პირველი 
საფეხურისთვის განსაზღვრულ ექვს კრიტერიუმს. 
 
ცოდნა  და  გაცნობიერება  

• აქვს ბიზნესის ფუნქციონალური სფეროების: ოპერაციული მენეჯმენტის, პროექტების 
• მართვის, ლოგისტიკის, მარკეტინგისა და გაყიდვების, კადრების მართვის, ინანსებისა 
• და ბუღალტერიის, ზოგადი მენეჯმენტის, მართვის საკომუნიკაციო და საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების ცოდნა და აგრეთვე აცნობიერებს მათ ურთიერთზემოქმედებას; 
• ფლობს სათანადო ტერმინოლოგიასა და ბიზნესის სფეროში მუშაობისათვის აუცილებელ 

რაოდენობრივ და სტატისტიკურ მეთოდებს; 
• აქვს ცოდნა ორგანიზაციების ეროვნულ და გლობალური ეკონომიკური გარემოს შესახებ; 
• ორგანიზაციაში პროცესების მართვის ძირითადი უნარები: პროცესების იდენტიფიცირება, 

ეფექტიანობის გაზომვა, ბიზნეს–პროცესის მონაწილეების განსაზღვრა და სხვა; 
• ძირითადი მარკეტინგული უნარები: მარკეტინგული მონაცემების შეგროვება და 

გაანალიზება, ბაზრის შესაძლებლობების განსაზღვრა და შესაბამისი 
ქმედებებისგანხორციელება და სხვა; 

• ძირითადი ფინანსური უნარები: ანგარიშების მომზადება და წადგენა, ფინანსური 
დოკუმენტების ინტერპრეტაცია, ფინანსური ინფორმაციის ანალიზი და ანგარიშების 
მომზადება, საბუღალტრო აღრიცხვის სისტემების გამოყენება, ბიუჯეტის მომზადება 
დასხვა; 

• პროექტების მართვის უნარი: მიზნის ფორმულირება; მიზნების, ამოცანებისა და შედეგების 
ურთიერთკავშირის განსაზღვრა; დროითი ჩარჩოების დაგეგმვა და მართვა; 

 
ცოდნის  პრაქტიკაში  გამოყენების  უნარი  

• ორგანიზაციის ან ფუნქციონალური სფეროს წინაშე მდგარი პრობლემის 
იდენტიფიცირებისა და დიაგნოსტირების უნარი. პრობლემის გადასაჭრელადშესაბამისი 
მეთოდების გამოყენების, მათი დასაბუთებისა და დაცვის უნარი; გადაწყვეტილების 
მიღების მიზნების და კრიტერიუმების ფორმულირების უნარი; 

• ბიზნესის ცოდნის თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გადატანის უნარი; 
 
დასკვნის  უნარი  

• კრიტიკული ანალიზის, მსჯელობისა და დებატისუნარი 
 
კომუნიკაციის  უნარი  
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• მშობლიურ ენაზე პროფესიული წერისა და კომუნიკაციისუნარი 
• უცხოურ ენაზე (ინგლისური) წერისა და კომუნიკაციის უნარი 
• ჯგუფში მუშაობისუნარი 
• თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი 

 
სწავლის  უნარი  

• სწავლისა და ცოდნის მუდმივი განახლების უნარი 
• უცხო გარემოში ადაპტირებისა და მოქმედების უნარი 

 
ღირებულებები  

• განსხვავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების დაფასებისა და პატივისცემის უნარი 
• პროფესიული პასუხისმგებლობა და ეთიკის გაცნობიერება, მდგრადი განვითარების  

ძირითად პრინციპების ცოდნა. 
 

სწავლის  შედეგების  მიღწევის  მეთოდი  
სწავლის შედეგების მისაღწევად გამოიყენება შემდეგი მეთოდები:  ლექცია, სემინარი, 
კომპიუტერული ლაბორატორია, პრაქტიკული მეცადინეობები და სიმულაციები, პრაქტიკა, 
სამუშაო პრაქტიკა, საქმიანი თამაშები. 
მიღწეული სწავლის შედეგების გაზომვისას გამოიყენება როგორც მაფორმირებელი ისე 
შემაჯამებელი შეფასების ფორმები. ესენია: საშინაო დავალებები, ტესტები, ზეპირი და წერითი 
გამოცდა, პრეზენტაცია, ესეები, ქეისის წერითი გარჩევა, ქეისებზე დისკუსია,  ანგარიშები, 
დღიურები და სხვა.  
 
სტუდენტის  ცოდნის  შეფასების  სისტემა  
1. კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ სილაბუსით დაგეგმილი  სწავლის 

შედეგების მიღწევის შემდეგ, რაც გამოიხატება ერთ-ერთი დადებითი შეფასებით. 
2. სტუდენტის გაწეული შრომის შეფასება გარკვეული შეფარდებით ითვალისწინებს (სილაბუსში 

უნდა იყოს მითითებული შესაბამისი კომპონენტების წონები): 
ა) შუალედურ შეფასებებს; 
ბ) დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. 

3. სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება 100 ქულის ტოლია. 
4. დასკვნითი გამოცდა არ უნდა შეფასდეს 40 ქულაზე მეტით. 
5. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური 
შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით უგროვდება  51 
ქულა. 

6. სტუდენტის საბოლოო შეფასების მიზნებისათვის, განისაზღვრება იმ სტუდენტთა დასკვნით 
გამოცდაზე გასვლის ვალდებულების საკითხი, რომელთაც  შუალედური  შეფასებებით 
მიღებული აქვთ დადებითი შეფასებისათვის საკმარისი ქულათა ჯამი. 

7. შეფასების სისტემა უშვებს: 
ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

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

ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას: 
ბ.ა) (FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს 

ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით   
დამატებით გამოცდაზე  ერთხელ გასვლის უფლება.  

ბ.ბ) (F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ 
ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი 
 
სასწავლო  გეგმა  (კურიკულუმი) 
კურიკულუმი შედგება რამდენიმე კომპონენტისგან-მოდულისგან:  
 კომპონენტი ECTS  
 საუნივერსიტეტო ზოგადი განათლების საგნები 52  
 ბიზნესის ზოგადი განათლების საგნები 34  
 ბიზნესის საბაზო განათლების საგნები  23  
 ბიზნესის პრაქტიკული განათლების განათლება 18  
 ბიზნესის ძირითადი განათლების საგნები 64   
 ბიზნესის კონცენტრაციის საგნები 34  
 ბიზნესის არჩევითი საგნები    15  

 
 

 

დანართები: დეტალური კურიკულუმი, სემესტრული გეგმა, კომტენეციების მატრიცა, სილაბუსები 
	  


