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programis xelmZRvaneli 

asoc. prof. n. rinkiaSvili 

saganmanaTlebo programis Sinaarsi da aRweriloba 

 

1. saganmanaTleblo programis saxelwodeba - sabuRaltro da sagadasaxado 

saqme. 

2. umaRlesi akademiuri ganaTlebis safexuri-bakalavriati 

3. saganmanaTleblo programis tipi  -sabakalavro 

4. swavlebis ena-qarTuli 

5. misaniWebeli kvalifikacia---- საბუღალტრო აღრიცხვის ბაკალავრი 

                                  

6. programis moculoba kreditebiT -240 krediti 

7. programaze daSvebis winapiroba- erTiani erovnuli gamocdebi 

 
ZiriTad  specialobaze studentTa Caricxvis winapiroba: 
 

studentTa minimaluri raodenoba jgufSi ganisazRvreba 8 studentiT, 
maqsimaluri – 25-iT. konkursis SemTxvevaSi jgufis dakompleqtebisas 
upiratesoba mieniWeba im students, visac aqvs maRali Sefaseba saganSi –
`sabuRaltro aRricxvis safuZvlebi”, romelic Seiswavleba I kursis pirvel 
semestrSi. xolo Tanabari qulebis SemTxvevaSi gaTvaliswinebuli iqneba 
studentis mier I semestrSi Cabarebuli yvela sagnis akademiuri moswreba.  
ZiriTadi specialobis arCeva xdeba I semestris bolos da specialoba iwyebs 
funqcionirebas II semestridan. 
 
8. saganmanaTleblo programis mizania ---- students misces saTanado codna 
buRaltruli aRricxvis saerTaSoriso standartebze, sagadasaxado saqmeze. 
finansur da mmarTvelobiT aRricxvaze, Tanamedrove sabuRaltro sainformacio 
sistemebze, auditze. gamoumuSaos profesiuli unar- Cvevebi, romlebic 
aucilebelia optimaluri gadawyvetis misaRebad, analizisa da praqtikuli 
azrovnebisaTvis. 
 
9. swavlis Sedegi: sabakalavro programa SesaZleblobas aZlevs students 
SeiZinos codna, gamoimuSaos Sesabamisi unarebi da moaxdinos maTi 
demonstrireba Semdegi mimarTulebiT: 
 
სწავლის შედეგი:  
ცოდნა და 
გაცნობიერება 

საბუღალტრო აღრიცხვის 
საერთაშორისო სტანდარტების 
ცოდნას;  საბუღალტრო 
აღრიცხვის მეთოდებისა და 
პრინციპების ცოდნა 

აცნობიერებს  საერთაშორისო 
სტანდარტების მოთხოვნათა  
შესაბამისად საბუღალტრო 
აღრიცხვა-ანგარიშგების  
წარმოებას 

ცოდნის 
პრაქტიკაში 
გამოყენების 
უნარი 

შეუძლია საერთაშორისო 
სტანდარტების 
გათვალისწინებით აუცილებელი 
საბუღალტრო ფორმების 
წარმოება.საბუღალტრო  
საინფორმაციო აღრიცხვის 
სისტემების გამოყენება;  

მიღებული თეორიული 
ცოდნის  საფუძველზე 
სტუდენტი შესძლებს 
მოახდინოს სამეურნეო 
ოპერაციების 
გატარება,შეადგინოს საცდელი 
ბალანსი,მოგება-ზარალის 



ბიუჯეტის მომზადება. 
 

ბალანსი . შეუძლია 
საქმიანობის ნებისმიერი 
დონეზე განსაზღვროს 
სახელმწიფო ბიუჯეტში 
საგადასახადო წესით შესატანი 
თანხის დაბეგვრის ბაზა 

დასკვნის 
უნარი 

საგადასახადო ურთიერთობებში 
პრობლემების გადაჭრისათვის 
სათანადო ცოდნის და 
მეთოდების გამოყენება 
-გადაწყვეტილების მიღების  
დასაბუთება და დაცვა. 
შეუძლია ინფორმაციული 
მონაცემების ანალიზი და 
შეფასება 

შეუძლია განსაზღვროს 
შეღავათები და გადასახადის 
ზუსტი თანხა. 
ელექტრონულ 
დოკუმენტებთან,ელექტრონუ
ლ ცხრილებთან მონაცემთა 
ბაზებთან მუშაობა. 
 

კომუნიკაციის 
უნარი 

შუძლია 
ბუღალტერიასტან,გადასახადებთ
ან დაკავშირებულ   გარკვეულ 
საკითხებზე  დისკუსიაში 
მონაწილეობა.  

  -შეუძლიან საქმიანი 
დოკუმენტაციის მომზადება. 

სწავლის 
უნარი 

შეუძლია შემდგომში სწავლის 
საჭიროების  განსაზღვრა. 

-შეუძლია სწავლა გამოცდილ  
ბუღალტერების პრაქტიკულ 
მაგალითებზე დაყრდნობით 

ღირებულებებ
ი 

იცნობს პროფესიული 
საქმიანობისათვის 
დამახასიათებელ ღირებულებებს. 

ითვალისწინებს და პატივს 
სცემს პროფესიონალთა აზრს, 
აცნობიერებს ზუსტი და 
თანადროული მუშაობის 
აუცილებლობას საბუღალტრო 
აღრიცხვაში 

 
 

10. dasaqebis sferoebi: nebismier saxelmwifo da kerZo organizacia. 
 
11. saswavlo gegma 
 

sabuRaltro da sagadasaxado saqme 
sauniversiteto savaldebulo sagnebi 

(20 krediti) 
 

              safakulteto kurikulumi (25 krediti) 
 

sagani statusi krediti kreditebis ganawileba semestrebis 
mixedviT 

I II III IV V VI VII VIII 
ucxo ena      savaldebulo 15         

akademiuri 
wera     

savaldebulo 5         
 



 

 
damatebiTi (minor) specialoba 

60 krediti 
 

 
 

sauniversiteto (Tavisufali) arCeviTi sagnebi 
15 krediti 

 

sabuRaltro  da sagadasaxado saqme 
120 krediti 

 
sagnebis dasaxeleba kredit

ebi 
I II III IV V VI VII VIII 

savaldebulo sagnebi 95         

sabuRaltro aRricxva 5  5       
ekonomikuri Teoria  5  5       
fulis mimoqceva da krediti 5  5       
maTematika ekonomistebisaTvis 5  5       
statistikis zogadi Teoria 5  5       
Eekonomikis principebi 5   5      
firmis qonebis finans. aRricxva 5   5      
firmis kapitalisa da 
valdebulebebis finan. aRricxva  

5    5     

sagani statusi kredit
i 

kreditebis ganawileba semestrebis 
mixedviT 

I II III IV V VI VII VIII 
S. kursi ekonomikaSi    savaldebulo 5         

S. kursi 
JurnalistikaSi    

savaldebulo
- arCeviTi 

5         

S. kursi 
maTematikaSi  

savaldebulo
- arCeviTi 

5         

  S. kursi 
politologiaSi    

savaldebulo
-arCeviTi 

5         
 

S. kursi 
sociologiaSi     

savaldebulo
- arCeviTi 

5         

S. kursi soc. 
filosofiaSi     

savaldebulo
- arCeviTi 

5         

S. kursi 
buRaltruli 
aRricxvis 

safuZvlebSi     

savaldebulo
- arCeviTi 

5         

damatebiTi specialoba 
(minor) 

krediti kreditebis ganawileba semestrebis 
mixedviT 

I II III IV V VI VII VIII 
 60   10 10 10 10 10 10 

sauniversiteto (Tavisufali) 
arCeviTi 

krediti kreditebis ganawileba semestrebis 
mixedviT 

I II III IV V VI VII VIII 
 15    5 5 5   



saxelmwifo biujeti 5    5     
biznesis safuZvlebi 5    5     
sagadasaxado saqme 5     5    
sabuRaltro sainformacio 
sistemebi-orisi 

5     5    

sabuRaltro sainformacio 
sistemebi info 

5      5   

zogadi auditi  5      5   
praqtikuli auditi  5       5  
mmarTvelobiTi informacia 5       5  
mmarTvelobiTi aRricxva  5        5 
biznes eTika 5       5  
gadasaxadi da sagadasaxado 
dabegvra 

5      5   

savaldebulo arCeviTi sagnebi 15         

ekonomikuri informatika 
statistika ekonomikisa da 
biznesisaTvis 

5 
5 

  5      

fasiani qaRaldebi da birJebi 
sabanko saqme 

5 
5 

    
 

5    

finansuri angariSgeba  
finansuri kontroli 

5 
 
5 

      5  

sabakalavro naSromi 10        10 

sul 120  25 15 15 15 15 20 15 

                                             
sabuRaltro  da sagadasaxado saqme 

(bakalavriati) 
2010-2014 sasw. weli 

240 krediti 
 

sagnebis dasaxeleba kredit
ebi 

I II III IV V VI VII VIII 

sauniversiteto sagnebi 20         

Uucxo ena 15 5 5 5      
Aakademiuri wera 5    5     

safakulteto savaldebulo 
sagani 

5         

Sesavali  kursi ekonomikaSi 5 5        

safakulteto savaldebulo 
arCeviTi sagnebi 

20         

Sesavali kursi JurnalistikaSi 5  
 
 
 
20 

       

Sesavali kursi politologiaSi 5        

Sesavali kursi sociologiaSi 5        

Sesavali kursi sabuRaltro 
aRricxvis safuZvlebSi 

5        

Sesavali  kursi filosofiaSi 5        

Sesavali kursi maTematikaSi 5        

Sesavali soc. filosofiaSi 5        



savaldebulo sagnebi 95         

sabuRaltro aRricxva 5  5       
ekonomikuri Teoria  5  5       
fulis mimoqceva da krediti 5  5       
maTematika ekonomistebisaTvis 5  5       
statistikis zogadi Teoria 5  5       
Eekonomikis principebi 5   5      
firmis qonebis finans. aRricxva 5   5      
firmis kapitalisa da 
valdebulebebis finan. aRricxva  

5    5     

saxelmwifo biujeti 5    5     
biznesis safuZvlebi 5    5     
sagadasaxado saqme 5     5    
sabuRaltro sainformacio 
sistemebi- orisi 

5     5    

sabuRaltro sainformacio 
sistemebi-info 

5      5   

zogadi auditi  5      5   
Praqtikuli auditi  5       5  
mmarTvelobiTi informacia 5       5  
mmarTvelobiTi aRricxva           
biznes eTika 5       5  
gadasaxadi da sagadasaxado 
dabegvra 

      5   

savaldebulo arCeviTi sagnebi 15         

ekonomikuri informatika 
statistika ekonomikisa da 
biznesisaTvis 

5 
5 

  5      

fasiani qaRaldebi da birJebi 
sabanko saqme 

5 
5 

    
 

5    

finansuri angariSgeba  

 საჯარო ფინანსები 
5 
5 

      5  

sabakalavro naSromi 10        10 

minor 60   10 10 10 10 10 10 

Tavisufali kreditebi 15    5 5 5   

sul 240 30 30 30 35 30 30 30 25 

 
                
             sagnebis ganawileba semestrebis mixedviT 

specialoba da sagadasaxado saqme 
 

 

s
em
es

t
r
i 

sagnebis dasaxeleba sagnis statusi kredi
tebi 

Kkredite
bis 

raodeno
ba 

      



 
 
II 

ucxo ena 
fulis mimoqceva da krediti 
ekonomikuri Teoria  
buRaltruli aRricxva 
maTematika ekonomistebisaTvis 
statistikis zogadi Teoria 

savaldebulo 
savaldebulo 
savaldebulo 
savaldebulo 
savaldebulo 
savaldebulo 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

 
 
30 

II
 d

o
ne
 

 
 
 
 
III 

ucxo ena 
firmis qonebis finansuri 
aRricxva  
ekonomikis principebi 

savaldebulo 
savaldebulo 
savaldebulo 

5 
5 
5 

 
 
 
 
30 ekonomikuri informatika 

statistika ekonomikisa da 
biznesisaTvis 
------------------------------------------------------ 
minor 

saval-arCev. 
saval-arCev. 
 
------------------------------- 

5 
 
10 
 

 
 
 

IV 

firmis kapitalisa da 
valdebulebis finansuri 
aRricxva 
saxelmwifo biujeti 
akademiuri wera 
biznesis safuZvlebi 
------------------------------------------------------ 
minor 
----------------------------------------------- 
Tavisufali  

 
 
savaldebulo 
savaldebulo 
savaldebulo 
savaldebulo 
------------------------------- 
 
------------------------------ 
 

 
 
5 
5 
5 
5 
 
10 
 
5 

 
 
 
35 
 

 
 

II
I 
d
o
ne
 

 
 
 
 
V 

sagadasaxado saqme 
sabuRaltro sainformac. 
sistemebi –orisi 
------------------------------------------------------ 
minor 
----------------------------------------------- 
Tavisufali 

savaldebulo 
 
savaldebulo 
------------------------------- 
 
------------------------------- 

5 
 
5 
10 
 
5 

 
 
 
 
 
30 

fasiani qaRaldebi da birJebi 
sabanko saqme 

saval-arCev. 
saval-arCev 
 

5 
 

 
 

VI 

 zogadi auditi  
sabuRaltro sainformacio 
sistemebi –info 
gadasaxadi da sagadasaxado 
dabegvra 
 
------------------------------------------------------ 
minor 
----------------------------------------------- 
Tavisufali 

savaldebulo  
 
savaldebulo 
savaldebulo 
------------------------------ 
 
------------------------------- 

5 
 
5 
5 
 
10 
 
5 

 
 
 
30 

   

IV
 d

o
ne
 

 
 
 
 

VII 

mmarTvelobiTi ineormacia 
biznes eTika 
 praktikuli auditi  
 
finansuri angariSgeba 

საჯარო ფინანსები 
 
------------------------------------------------------- 

savaldebulo 
savaldebulo. 
savaldebulo 
 
saval-arCev. 
savald.-arCev. 
 
----------------------------- 

5 
5 
5 
 
5 
 
 
 

 
 

30 



 
 

12.  სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:  
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით. 

მინიმალურ ქულას წარმოადგენს 51 
შეფასება ხორციელდება 2 კომპონენტის საფუძველზე:  
1) შუალედური შეფასება - შედგება 2 შუალედური წერისა (30 ქულა), 4 ზეპირი   
    გამოკითხვისა (20 ქულა) და ზეპირი პრეზენტაციისაგან (10 ქულა);  
2) დასკვნითი გამოცდა - ხორციელდება წერით ან ზეპირი ფორმით (მაქსიმუმ 40 ქულა). 

დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება მიეცემა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური 
შეფასებების მაქსიმალური 60 ქულიდან უგროვდება მინიმუმ 11 ქულა, ხოლო თუ სტუდენტს 
შუალედურ შეფასებებში უგროვდება მინიმუმ 51 ქულა, მაშინ მან თვითონ გადაწყვიტოს 
დასკვნით გამოცდაზე გასვლის საკითხი, რის შესახებაც დროულად აცნობოს შესაბამისი 
ფაკულტეტის დეკანატს. 
შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია სილაბუსების მიხედვით 
 

91-100% A ფრიადი 
81-90% B ძალიან კარგი 
71-80% C კარგი 
61-70% D საშუალო 
51-60% E დამაკმაყოფილებელი 
41-50% FX არადამაკმაყოფილებელი (რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს 

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

0-40% F ჩაიჭრა (რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ 
არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი).  

 
 

 
13.silabusebi: (ix. calke). 
 
 
14.materialur-teqnikuri baza: i. gogebaSvilis saxelobis Telavis saxelmwifo 
universitetis ekonomikis kaTedra, kaTedris profesor-TanamSromelTa 
saleqcio kursebi da riderebi, universitetis  kompiuteruli centri da 
biblioTeka. 
 
adamianuri resursebi: 
 

1. prof. lavrenti CiburdaniZe; 

minor 
 

10 

 
 
 
 

VIII 

mmarTvelobiTi aRricxva  savaldebulo 5  
 
 
25 
 

minor 
 

 10 

 
sabakalavro naSromi 

  
  10 



2. prof. diana mWedliSvili; 
3. asoc. prof. nana rinkiaSvili; 
4. asoc. prof. anzor javaxiSvili; 
5. asoc. prof. irma SioSvili; 
6. asoc. prof. nanuli xizaniSvili; 
7. asoc. prof. svimon oxanaSvili; 
8. mowveuli doqtori, giorgi kiparoiZe; 
9. mowveuli doqtori, Tamar avbewvaSvili; 
10. mowveuli maswavlebeli, Tamar SaSviaSvili; 

    11. მოწვ. მასწ. elza uTaliSvili; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



# sagnis dasaxeleba 

კრ
ედ

იტ
ებ

ის
 რ

აო
დ

ენ
ო

ბა
 კრტდიტების განაწილება სემესტრების 

მიხედვით 

სუ
ლ
 ს

აა
თ

ებ
ი 

საათები საათები კვირაში სემესტრების მიხედვით 

I II III IV მათ შორის I II III IV 

 I II III IV V VI VII VIII სა
კო

ნტ
აქ

ტ
ო
 

ლ
ექ

ცი
ა 

სე
მი

ნა
რ

ი 

I  II  III  IV  V  VI 
 
VII 

VIII 

1 sabuRaltro aRricxva 5   5             125 45 15 30   3             

2 
ekonomikuri Teoria 
nawili I 

5   5             125 30 15 15   2             

3 
fulis mimoqceva da 
krediti 5   5             125 30 15 15   2             

4 
maTematika 
ekonomistebisaTvis 5   5             125 45 15 30   3             

5 სტატისტიკის ზოგადი თეორია 5   5             250 30 15 15   2             

6 ekonomikis principebi 5     5           125 30 15 15     2           

7 ფირმის ქონების ფინანს აღრიცხვ. 5     5           125 30 15 15     2           

8 
ფირმის კაპიტ. ვალდებ. 
ფინანს.აღრიცხვა 

5       5         125 30 15 15       2         

9 saxelmwifo biujeti 5       5         125 30 15 15       2         

10 biznesis safuZvlebi 5       5         125 30 15 15       2         

11 sagadasaxado saqme 5         5       125 30 15 15         2       

12 

sabuRaltro 
sainformacio sistemebi-
orisi 

5         5       125 30 15 15         3       



 

13 

sabuRaltro 
sainformacio sistemebi -
info 

5           5     125 30 15 15           3     

14  zogadi auditi  
5           5     125 30 15 15           2     

15  Ppraqtikuli auditi  
5             5   125 30 15 15             2   

16 
mmarTvelobiTi 
informacia 5 

          

  

5   

125 30 15 15 

          

  

3   

17 mmarTvelobiTi aRricxva  5 
          

  
  5 

125 30 15 15 
          

  
  3 

18 biznes eTika 5 
          

  
5   

125 30 15 15 
          

  
2   

19 
gadasaxadi da 
sagadasaxado dabegvra 

5 
          

5 
    

125 30 15 15 
          

2 
    

20 ekonomikuri informatika 5 
    5     

  
    

125 30 15 15 
    2     

  
    

21                                             

22 
fasiani qaRaldebi da 
birJebi 

5 
        5 

  
    

125 30 15 15 
        2 

  
    

23 sabanko saqme                                           

24 finansuri angariSgeba  5 
          

  
    

125 30 15 15 
          

2 
    

25 finansuri kontroli                                           

26 
საბაკალავრო ნაშრომი 

10 
          

  
    

250       
          

  
    

27   120 
  25 15 15 15 

  
    

        
          

  
    

                                              

                      


