


პროგრამა უზრუნველყოფს მმართველისთვის აუცილებელი ლიდერის თვისებების 
განვითარებას თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული უნარების შეძენა–გაღრმავების გზით. 
მასში გათვალისწინებულია დღევანდელი ბიზნესის სირთულეები და მათი დაძლევის გზები. 
სწავლის ასეთი მიდგომა ავითარებს პრობლემის დანახვისა და გადაჭრის უნარებს, კრიტიკულ 
და ლოგიკურ აზროვნებას; ამზადებს სტუდენტებს ყოველდღიური გამოწვევებისათვის, 
რომლებიც ბიზნესის წარმოებას თან ახლავს. 
თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრები გამოირჩევიან სწრაფი 
კარიერული წინსვლით. ისინი წარმატებებს აღწევენ, როგორც კომერციულ, ასევე 
არაკომერციულ და სახელმწიფო ორგანიზაციებში საქართველოში თუ მის ფარგლებს გარეთ. 
ბევრი მათგანი საკუთარი ბიზნესის მფლობელია.
სამაგისტრო პროგრამა დაყოფილია ოთხ სასწავლო მოდულად. ყოველი მოდულის ბოლოს 
მსმენელები ინდივიდუალურად აკეთებენ საკუთარ ბიზნესთან დაკავშირებულ, მოდულის 
თემატიკის შესაბამის, ინტეგრირებულ პროექტს, ხოლო მეოთხე მოდულის დასრულების შემდეგ 
– სადიპლომო პროექტს.

ვისთვის არის განკუთვნილი პროგრამა?
პროგრამა განკუთვნილია ფართო პროფილის მენეჯერებისათვის, აგრეთვე მათთვის, ვინც  
საკუთარი ბიზნესის წამოწყება ან/და განვითარება გადაწყვიტა.
 

ვის შეუძლია კონკურსში მონაწილეობა? 
კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია ნებისმიერი პროფესიის მქონე ადამიანს, რომელიც:  

» საერთო სამაგისტრო გამოცდებზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარს გადალახავს
» აქვს მინიმუმ 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება 
» ფლობს ინგლისურ ენას (Intermediate) 
» სამუშაო დონეზე ფლობს Microsoft Office-ის პროგრამებს (Word, Excel, Power Point)

 

მიღების პროცედურები:
» რეგისტრაცია გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებ–გვერდზე (www.naec.ge)
» საერთო სამაგისტრო გამოცდების ჩაბარება
» რეგისტრაცია თავისუფალი უნივერსიტეტის ვებ–გვერდზე (www.freeuni.edu.ge) 26 აგვისტოს 

ჩათვლით. 
» გასაუბრება თავისუფალ უნივერსიტეტში, რომელიც ჩატარდება აგვისტოს ბოლოს,  

სექტემბრის დასაწყისში. 
 

სწავლის ხანგრძლივობა და განრიგი
პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს 18 თვეს.
ლექციები ტარდება კვირაში ოთხჯერ:

» სამი სამუშაო დღე: 19:00 – 21:45 
» შაბათი: 10:00 – 16:00 

სამაგისტრო პროგრამის სრული საფასური შეადგენს 6600 ევროს.

პროგრამა ორიენტირებულია ოპერაციების მენეჯერებისთვის აუცილებელი ცოდნისა და 
უნარების შეძენა–განვითარებაზე. ეს კი – შესაბამისი პროცესების განხორციელებისთვის 
საჭირო თანამედროვე მეთოდების, სტრატეგიების, ინფორმაციული ტექნოლოგიების 
ათვისებისა და სიმულაციების გამოყენებით მიიღწევა. პროგრამის ფარგლებში ისწავლება 
ისეთი მნიშვნელოვანი თემები, როგორებიცაა: მიწოდების ჯაჭვის, მარაგების, სიმძლავრეებისა 
და ხარისხის მართვა.
ოპერაციების მართვა გულისხმობს იმ პროცესების დიზაინს, დაგეგმვას, შესრულებასა და 
კონტროლს, რომლებიც უზრუნველყოფენ მომხმარებლისთვის სასურველი პროდუქტის, ან 
მომსახურების მიწოდებას. ეს, თავის მხრივ, აუმჯობესებს კომპანიის იმიჯს, ზრდის მის 
კონკურენტუნარიანობასა და მოთხოვნას მის მიერ შეთავაზებულ პროდუქტზე. ამდენად, 
ოპერაციების მენეჯერებს ორგანიზაციის წარმატებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ.
პროგრამის კურსდამთავრებული  შეძლებს, როგორც ბიზნესის, ისე არაკომერციული 
ორგანიზაციების ოპერაციების წარმატებით მართვას და, ამ გზით, მათი პროდუქტიულობის, 
ეფექტიანობისა და მომგებიანობის მაჩვენებლების გაუმჯობესებას.

ვისთვის არის განკუთვნილი პროგრამა? 
პროგრამა განკუთვნილია მენეჯერებისთვის, რომელთა პასუხისმგებლობაა მთლიანი 
ორგანიზაციის, ან მისი ცალკეული დეპარტამენტის ოპერაციების მართვა.  
 

ვის შეუძლია კონკურსში მონაწილეობა? 
კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია ნებისმიერი პროფესიის მქონე ადამიანს, რომელიც:  

» საერთო  სამაგისტრო გამოცდებზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარს გადალახავს
» ფლობს ინგლისურ ენას (Intermediate) 
» სამუშაო დონეზე ფლობს Microsoft Office-ის პროგრამებს (Word, Excel, Power Point)

 

მიღების პროცედურები:
» რეგისტრაცია გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებ–გვერდზე (www.naec.ge)
» საერთო სამაგისტრო გამოცდების ჩაბარება
» რეგისტრაცია თავისუფალი უნივერსიტეტის ვებ–გვერდზე (www.freeuni.edu.ge) 26 აგვისტოს 

ჩათვლით. 
» გასაუბრება თავისუფალ უნივერსიტეტში, რომელიც ჩატარდება აგვისტოს ბოლოს,  

სექტემბრის დასაწყისში. 
 

სწავლის ხანგრძლივობა და განრიგი
პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს 15 თვეს.
ლექციები ტარდება კვირაში ოთხჯერ:

» სამი სამუშაო დღე: 19:00 – 21:45 
» შაბათი: 10:00 – 16:00

სამაგისტრო პროგრამის სრული საფასური შეადგენს 3950 ევროს.
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 ჩემი არჩევანი ESM–ის მაგრისტრატურაზე 
 დიდი ხნის წინ შევაჩერე. სანამ ჩავაბარებდი, 
დიდი  სურვილი მქონდა, რომ საკუთარი ბიზნესი 
მქონოდა. სწავლის პერიოდში მიღებულმა  
თეორიულმა ცოდნამ, პრაქტიკულ გამოცდილე-
ბასთან  ერთად  გაგვიმყარა რწმენა, რომ ჩამო-
გვეყალიბებინა ჩვენი სამშენებლო კომპანია
მე და ჩემს ორ პარტნიორს, რომლებიც ჩემ-
თან ერთად სწავლობდნენ მაგისტრატურაში.

ბაადურ ურუშაძე
სამშენებლო კომპანია „დომუს დეველოპმენტი“, პარტნიორი / დამფუძნებელი

გოჩა არსიაშვილი
მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „ბი კრედიტი“, დირექტორი

 მაგისტრატურამ  ის ცოდნა და უნარები მომცა,
 რასაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში აქტიურად 
ვიყენებ. მათ შორისაა სტრესულ სიტუაციაში სწრაფი 
გადაწყვეტილების მიღებისა და გუნდური მუშაობის 
უნარები; თავდაჯერებულობა და კრეატიულობა. 
სწორედ ამიტომ, მაგისტრატურის დასრულების 
შემდგომ, ყველას თამამად ვურჩევ ESM-ში
ჩაბარებას, რადგან დარწმუნებული ვარ, რომ 
ეს მათ ცხოვრებაში წარმატებას მოუტანს!

თეა სხიერელი
გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს წარმომადგენლობა,
კონსულტანტი კომუნიკაციის საკითხებში

 მაგისტრატურაში ჩაბარებისას მე მქონდა სამი
 მთავარი მოლოდინი: მინდოდა მიმეღო ხარის-
ხიანი განათლება, შემეძინა საჭირო კონტაქტები
და მომეპოვებინა ახალი იდეები ბიზნესისათვის. 
ვთვლი, რომ  სამივე მიზანი მიღწეულია. დღეს
ბევრად უფრო დარწმუნებული ვარ საკუთარ თავში:  
როდესაც ვდგები ამა თუ იმ ბიზნეს-გამოწვევის 
წინაშე, თამამად შემიძლია შევაფასო რეალური
პრობლემები  და სწრაფადცვლად გარემოში
ოპტიმალური გადაწყვეტილებები მივიღო.


