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 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ეკონომიკის მაგისტრი  

                                                        Master of economics 
 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 
 პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: სამაგისტრო პროგრამაზე ჩაბარება შეუძლია არანაკლებ 
ბაკალავრის დამადასტურებელი დიპლომის მქონე ან მასთან გათანაბრებულ პირს, 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი საერთო სამაგისტრო გამოცდისა და 
ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამაზე გასაუბრების და უცხო ენის გამოცდის წარმატებით 
ჩაბარების შემთხვევაში. აბიტურიენტი უცხო ენის (გერმანული, ინგლისური, რუსული) 
გამოცდისგან თავისუფლდება საერთაშორისო სერთიფიკატის წარმოდგენის შემთხვევაში (B2 
დონე) ან უცხოენოვან უნივერსიტეტში სწავლების (მინიმუმ 1 სასწავლო წლის) 
დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენისას. 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: ეკონომიკის სამაგისტრო საგანმანათლებლო 
პროგრამის მიზანია შრომის ბაზრისათვის მაღალკვალიფიცირებული კადრების მომზადება, 
რომლებსაც ექნებათ ეკონომიკის  ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომლებიც იქნებიან 
კონკურენტუნარიანნი დასაქმების ბაზარზე  და ექნებათ შესაბამისი ცოდნა, კომპეტენციები 
და უნარ-ჩვევები სწავლის შემდგომ საფეხურზე გაგრძელებისათვის. 
 
 სწავლის შედეგი:  

http://www.bu.edu/
http://economics.ucsc.edu/
http://www.bentley.edu/%20%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98;%20%20http:/business.fullerton.edu/
http://www.bentley.edu/%20%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98;%20%20http:/business.fullerton.edu/
https://paulcollege.unh.edu/
mailto:rinkiashvili@gmail.com
mailto:nana.rinkiashvili@tesau.edu.ge


 
ცოდნა და გაცნობიერება; 

 სიღრმისეულად იცის კვლევის თანამედროვე მეთოდები და აცნობიერებს მათ 
მნიშვნელობას ბიზნესის  და ეკონომიკურ კვლევებში. კარგად ფლობს თანამედროვე 
ეტაპზე კვლევებში გამოყენებული მეთოდებს: ზოგად (საერთო) მეთოდებს 
(როგორიცაა ანალიზი და სინთეზი, ინდუქცია და დედუქცია და ა.შ.), ემპირიული 
დაკვირვების მეთოდებს (როგორიცაა დაკვირვება, ექსპერიმენტი, გაზომვა, 
მონიტორინგი, შედარება), მოდელირების მეთოდებს; აქვს უნარი მოახდინოს  
განზოგადება; საფუძვლიანად ფლობს კვლევის მეთოდებს.  

 სიღრმისეულად იცის :მოგების მაქსიმიზაციის მეთოდები; სახელმწიფო პოლიტიკის 
ინსტრუმენტები; მენეჯერული ეკონომიკის უმნიშვნელოვანესი ასპექტები;   

  იცის მსოფლიო ეკონომიკის საბაზისო მაჩვენებლები; შეუძლია დაახასიათოს 
გლობალიზაციის თეორიები; მოახდინოს ქვეყნების იდენტიფიცირება ბუნებრივ-
რესურსული პოტენციალისა და ეკონომიკური ზრდის მიხედვით; ახასიათებს 
ეკონომიკურ ციკლებს; 

 სიღრმისეულად აცნობიერებს მონეტარულ პოლიტიკას, და მისი ინსტრუმენტების 
მოქმედების მექანიზმს; კარგად აცნობიერებს ინფლაციურ პროცესთა გამომწვევ 
მიზეზებსა და შედეგებს, იცის ფასების სტაბილურობის მნიშვნელობა ქვეყნისათვის. 
 
 
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

 შეუძლია სწორად შეარჩიოს კვლევის მეთოდი, გამოიყენოს როგორც რაოდენობრივი, 
ასევე  თვისობრივი  მეთოდები  და  მოახდინოს მიღებული შედეგების ეკონომიკური 
ინტერპრეტაცია.  აქვს უნარი დაგეგმოს და პრაქტიკულად განახორციელოს 
კონკრეტული ობიექტის საფუძვლიანი კვლევა; შეუძლია საკვლევ მოვლენების 
მიზეზ-შედეგობრივი ანალიზი. შეუძლია კვლევის შედეგების არგუმენტირებული 
ანალიზი; მოდელირების მეთოდის გამოყენების შემთხვევაში  შესაბამისი მოდელის 
აგება  და შედეგების  ანალიზი. 

 დამოუკიდებლად შეუძლია მოთხოვნის პროგნოზირება;  მენეჯერული 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ეკონომიკური მეთოდების გამოყენება;  
რეალურ ეკონომიკური გარემოში მიზანმიმართული მენეჯერული 
გადაწყვეტილებების მიღება;  

 შეუძლია მსოფლიო ეკონომიკური პროცესების შეფასება;  გლობალური და 
ლოკალური ეკონომიკური საფრთხეების პროგნოზირება და ეკონომიკური 
პოლიტიკის  მართვის, რეგულირებისა და დაგეგმვის პროცესში მონაწილეობის 
მიღება. 

  შეუძლია ეკონომიკური საფრთხეების, რისკებისა და გამოწვევების 
ანალიზი;ეროვნული ინტერესებისა და პრიორიტეტების ანალიზი და სინთეზი. 
 
დასკვნის უნარი: 

 შეუძლია საკვლევი ობიექტის შესახებ ინფორმაციის შეგროვება, გადამუშავება;  
შეუძლია კვლევის შედეგების ლოგიკური  განზოგადება და დასკვნა. 

 შეუძლია დამოუკიდებლად  ინფორმაციის წყაროების ძიება და მოპოვება,არსებული 
ინფორმაციის გადამუშავების შედეგად მენეჯერული გადაწყვეტილებების მიღება; 



 შეუძლია საბაზისო ინფორმაციის საფუძველზე მსოფლიო ეკონომიკაში მიმდინარე 
ტენტენციების აღქმა, დინამიკის აღწერა და არგუმენტირებული დასკვნის გამოტანა; 

 გააჩნია  ეკონომიკის ანალიზის და შეფასების უნარი.  ანალიზის საფუძველზე 
დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება;  

 შეუძლია მდიდარი ინფორმაციული რესურსების გამოყენებით ეკონომიკისა და 
ბიზნესის სფეროებში ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასება და ქვეყნის 
განვითარების სამომავლო პროგრამების შედგენა. 
 
კომუნიკაციის უნარი 

 შეუძლია განხორციელებული კვლევის შედეგების მომზადება და ფართო 
აუდიტორიისათვის გადაცემა; გააჩნია პროფესიული პრეზენტაციის უნარი. 

 შეუძლია  საქმიანი ურთიერთობების განხორციელება სხვადასხვა დონეზე . 
 აქვს  ჯგუფური და ინდივიდუ-ალური მუშაობის უნარი; 
 ინტერნეტის, საქსტატის და სხვა   თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება; 
 შეუძლია თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

დანიშნულებისამებრ გამოყენება;  თანამშრომლობა ჯგუფის წევრებთან და 
ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღწევა;  

 ეკონომიკაში მიმდინარე მოვლენებზე   გააჩნია, საკუთარი შეხედულებების 
პრეზენტაციის უნარი;  

 აქვს  ჯგუფური და ინდივიდუ-ალური მუშაობის უნარი; შეუძლია ინფორმაციული 
რესურსების შეგროვება, დამუშავება და მიზნობრივად გამოყენება; კომუნიკაციისას 
იყენებს ინოვაციური ეკონომიკის ტერმინოლოგიას; 

 
სწავლის უნარი: 

 შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა რესურსების ფართო სპექტრის 
გამოყენებით; საკუთარი ცოდნის შეფასება და შემდგომი სწავლის საჭიროებების 
განსაზღვრა. 

 მიღებული ცოდნის ეფექტიანობის შეფასება, სწავლის პროცესისა და 
თვითმენეჯმენტის სწორი დაგეგმვა. 

 შეუძლია დამოუკიდებლად აითვისოს კვლევის თანამედროვე ტექნოლოგიები. 
პრეზენტაციები, სააუდიტორო დისკუსიები, ცოდნის შემოწმება ამოცანების, 
სავარჯიშოებისა და ტესტების ამოხსნით. 

 
ღირებულებები: 

 მაგისტრანტი ფლობს ბაზარზე კომპანიის ფასეულობათა დაცვის უნარებსა და 
შეუძლია ახალი ფასეულობების შემუშავება; 

  კომერციული შეთავაზების განხორციელებისას შეუძლია კომპანიის ღირებულებების 
დაცვა; 

 შეუძლია საწარმოს მმართველობით გადაწყვეტილებებზე საჭირო ღირებულებების 
ჩამოყალიბება და პრაქტიკული რეალიზაცია; 

 პატივს სცემს და იცავს  ფასეულობებსა და კორპორატიულ ღირებულებების; 



 
 

• სწავლის  შედეგების რუქა:  

 
 
 
სასწავლო კურსები 
/ მოდულები 

კომპეტენციების ჩამონათვალი 
 
 
ცოდნა და  
გაცნობიერე
ბა 

ცოდნის 
პრაქტიკაშ
ი 
გამოყენები
ს უნარი 
 

დასკვნ
ის 
უნარი 

კომუნიკა
ციის 
უნარი 
 

სწავლის 
უნარი 
 

ღირებ
ულებე
ბი 
 

კვლევის 
მეთოდები 

× × × × ×  

აკადემიური წერა   × × × × × × 
მიკროეკონომიკა × × × × ×  
მაკროეკონომიკა × × × × × × 
საჯარო ფინანსები × × × ×   
მენეჯერული 
ეკონომიკა 

× × × × × × 

მსოფლიო 
ეკონომიკა 

× × × × × × 

მაკროეკონომიკურ
ი პროგნოზირება 

× × × × ×  

მონეტარული 
პოლიტიკა     

× × × × ×  

პრაქტიკა × × × × × × 
სამაგისტრო 
ნაშრომი 

× × × ×  × 

ეკონომიკური 
უსაფრთხოება 

× × × × × × 

მმართველობითი 
აღრიცხვა-   

× × × ×  × 

ეროვნული 
ანგარიშთა 
სისტემა-   

× × × × ×  

საერთაშორისო 
საფინანსო და 
ეკონომიკური 
ორგანიზაციები 

× × × × × × 

კონკურენცია და 
კონკურენტული 
სტრატეგიები   

× × × × × × 

გლობალური  
ეკონომიკა   

× ×  ×  × 



ინოვაციური 
ეკონომიკა 

× × × × × × 

დარგობრივი 
(ინტენსიური) 
ინგლისური  ენა 1 

× × × × × × 

დარგობრივი 
(ინტენსიური) 
ინგლისური  ენა 2 

× × × × × × 

დარგობრივი 
(ინტენსიური) 
გერმანული ენა 2 

× × × × × × 

დარგობრივი 
(ინტენსიური) 
გერმანული ენა 2 

× × × × × × 

 

• სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/ფორმები: 
თეორიული კურსი (ლექცია) ორიენტირებულია ძირითადად შესასწავლი მასალის 
ძირითად ცნებებზე და დებულებებზე. შესასწავლი მეთოდები დაკავშირებულია 
შესაბამისი სპეციალიზაციების კონკრეტულ თემატიკებთან. აქტიურად ხდება 
სადემონსტრაციო საშუალებების გამოყენება და სტუდენტების ჩართვა დისკუსიებში. 
სწავლებისას ფართოდ გამოიყენება ინტერაქტიული მეთოდი. 
პრაქტიკულ მეცადინეობაზე ყურადღების კონცენტრირება ხდება ტიპური ამოცანების და 
ქეისების შესრულებაზე, რაც უზრუნველყოფს სტუდენტის მიერ შეძენილი ცოდნისა 
პრაქტიკაში გადატანის უნარ-ჩვევების განმტკიცებას.    
სემინარის დანიშნულებაა სტუდენტს  მიეცეს ლექციაზე მოსმენილი  და მის მიერ 
მომზადებულითემების გაღრმავების  საშუალება.  
დამოუკიდებელ სამუშაოების შესრულებით სტუდენტი ამოწმებს მასალის ათვისების 
ხარისხს. 
პრაქტიკა ემსახურება სტუდენტის მიერ მიღებული  თეორიული ცოდნის  პრაქტიკული 
გაღრმავებას და განმტკიცებას, იგი ავითარებს ცოდნის პრაქტიკაში გამოენების უნარს. 
 

სწავლის შედეგების მიღწევაში გამოიყენება  შემდეგი მეთოდები: 
 

 ვერბალური, ანუ  ზეპირსიტყვიერი მეთოდი. 
 ტექსტზე მუშაობის მეთოდი. 
 წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: 

ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების 
შედგენა, რეფერატის, ან ესეს შესრულება,  და ა.შ. 

 პრაქტიკული მეთოდები – აერთიანებს სწავლების ყველა იმ ფორმას, რომელიც 
სტუდენტს პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს უყალიბებს, აქ სტუდენტი შეძენილი 
ცოდნის საფუძველზე დამოუკიდებლად ასრულებს ამა თუ იმ აქტივობას,  

 დისკუსია/დებატები – ინტერაქტიური სწავლების ერთ–ერთი ყველაზე 
გავრცელებული მეთოდია. დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს 
სტუდენტთა ჩართულობის ხარისხსა და აქტივობას. დისკუსია შესაძლებელია 
გადაიზარდოს კამათში. ეს პროცესი არ  შემოიფარგლება მხოლოდ პროფესორის  



მიერ დასმული შეკითხვებით. ეს მეთოდი უვითარებს სტუდენტს კამათისა და 
საკუთარი აზრის დასაბუთების უნარს. 

 ჯგუფური  მუშაობა -  ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს სტუდენტთა 
ჯგუფებად დაყოფას და მათთვის სასწავლო დავალების მიცემას. ჯგუფის 
წევრები ინდივიდუალურად ამუშავებენ საკითხს და პარალელურად უზიარებენ 
მას ჯგუფის დანარჩენ წევრებს. დასახული ამოცანიდან გამომდინარე 
შესაძლებელია ჯგუფის მუშაობის პროცესში წევრებს შორის მოხდეს ფუნქციების 
გადანაწილება.  ეს სტრატეგია უზრუნველყოფს ყველა სტუდენტის  მაქსიმალურ 
ჩართულობას სასწავლო პროცესში. 

 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - სასწავლო მეთოდი, რომელიც 
ახალი ცოდნის მიღების და ინტეგრაციის პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს 
პრობლემას. 

 გონებრივი იერიში - ეს მეთოდი გულისხმობს კონკრეტული თემის ფარგლებში 
კონკრეტული საკითხის/პრობლემის შესახებ  მაქსიმალურად მეტი, სასურველია 
რადიკალურად განსხვავდებული, აზრის, იდეის ჩამოყალიბებასა და გამოთქმის 
ხელშეწყობას. აღნიშნული მეთოდი ხელს უწყობს პრობლემისადმი 
შემოქმედებითი მიდგომის განვითარებას. ეს მეთოდი ეფექტურია სტუდენტთა 
მრავალრიცხოვანი ჯგუფის არსებობის პირობებში და შედგება რამდენიმე 
ძირითადი ეტაპისგან:  
პრობლემის/საკითხის შემოქმედებითი კუთხით განსაზღვრა. 

          დროის გარკვეულ მონაკვეთში აუდიტორიისგან საკითხის ირგვლივ არსებული             
იდეების კრიტიკის გარეშე ჩანიშვნა (ძირითადად დაფაზე). 
გამორიცხვის გზით იმ იდეების გამორჩევა, რომლებიც ყველაზე მეტ შესაბამისობას 
ავლენს დასმულ საკითხთან. 
კვლევის მიზანთან  იდეის შესაბამისობის დასადგენად შეფასების კრიტერიუმების 
განსაზღვრა. 
შერჩეული იდეების შეფასება წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმებით. 
უმაღლესი შეფასების მქონე იდეის, როგორც დასახული პრობლემის გადაჭრის 
საუკეთესო საშუალების გამოვლენა. 
 როლური და სიტუაციური თამაშები - სცენარის მიხედვით 

განხორციელებული როლური თამაშები სტუდენტებს საშუალებას აძლევს 
სხვადასხვა პოზიციიდან შეხედოს საკითხს და ეხმარება მათ ალტერნატიული 
თვალსაზრისის ჩამოყალიბებაში. ისევე როგორც  დისკუსია, როლური 
თამაშებიც უყალიბებს სტუდენტს საკუთარი პოზიციის დამოუკიდებლად 
გამოთქმისა და კამათში მისი დაცვის  უნარს.   

 ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი. 
სწავლების ინდუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი ცოდნის ისეთ 
ფორმას, როდესაც სწავლის პროცესში აზრის მსვლელობა კერძოდან კონკრეტულისაკენ, 
ფაქტებიდან განზოგადებისაკენ არის მიმართული, ანუ მასალის გადმოცემისას პროცესი 
მიმდინარეობს კონკრეტულიდან ზოგადისაკენ. 

სწავლების დედუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი ცოდნის 
გადაცემის ისეთ ფორმას, რომელიც ზოგად ცოდნაზე დაყრდნობით ახალი ცოდნის 
აღმოჩენის ლოგიკურ პროცესს წარმოადგენს, ანუ პროცესი მიმდინარეობს ზოგადიდან 
კონკრეტულისაკენ. 



სასწავლო პროცესში ანალიზის მეთოდი გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი 
მთლიანის, შემადგენელ ნაწილებად დაშლაში, ამით მარტივდება რთული პრობლების 
შიგნით არსებული ცალკეული საკითხების დეტალური გაშუქება. 

სინთეზის მეთოდი გულისხმობს შებრუნებულ პროცედურას, ანუ ცალკეული საკითხების 
დაჯგუფებით ერთი მთლიანის შედგენას.ეს მეთოდი ხელსუწყობს  პრობლების, როგორც 
მთელის დანახვის უნარის განვითარებას.   

 დემონსტრირების მეთოდი – ეს მეთოდი ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენას 
გულისხმობს.   შედეგის მიიღწევის თვალსაზრისით ის საკმაოდ ეფექტურია., ხშირ 
შემთხვევაში უმჯობესია, მასალა ერთდროულად  აუდიო და  ვიზუალური გზით 
მივაწოდოთ სტუდენტებს. შესასწავლი მასალის დემონსტრირება შესაძლებელია 
განხორციელდეს როგორც მასწავლებლის, ისე სტუდენტის მიერ. ეს მეთოდი 
გვეხმარება თვალსაჩინო გავხადოთ სასწავლო მასალის აღქმის  სხვადასხვა საფეხური, 
დავაკონკრეტოთ, თუ რისი შესრულება მოუწევთ სტუდენტებს დამოუკიდებლად; 
ამავე დროს, ეს სტრატეგია ვიზუალურად წარმოაჩენს საკითხის/პრობლემის არსს.  

 ახსნა–განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. 
პროფესორს მასალის გადმოცემისას მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის 
დაწვრილებით განხილვაც ხდება მოცემული თემის ფარგლებში. 

 ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს პროფესორისა და სტუდენტის 
აქტიურ ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას 
იძენს თეორიული მასალის პრაქტიკული ინტერპრეტაცია. 

 
• დასაქმების სფერო: ეკონომიკის მაგისტრ შეუძლია  დასაქმებას როგორც სახელმწიფო, 

ისე    საერთაშორისო, კერძო და არასამთავრობო სექტორში.  სწავლის გაგრძელების 
მსურველებს  შეუძლიათ სწავლა განაგრძოს დოქტორანტურაში. 

• მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა: იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, კაბინეტ-
ლაბორატორიები, აუდიტორიები და თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი 
ბიბლიოთეკა, რომელიც გამდიდრებულია  უახლესი ბეჭდური და ელექტრონული 
წიგნადი ფონდით, უწყვეტი ინტერნეტი და თანამედროვე ტექნოლოგიები, 
პროფესორ-მასწავლებელთა სალექციო კურსები, პირადი ბიბლიოთეკა და რიდერები, 
უნივერსიტეტის კომპიუტერული ცენტრები და სხვა. 

• სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:  

შეფასების  სისტემა უშვებს: 
 ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 
1)   (A) ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი; 
2)   (B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%; 
3)   (C)  კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%; 
4)   (D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%; 
5)   (E)  საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%; 
ბ) ორი სახის უარყოფით  შეფასებას: 



1)  (FX)  ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს 
ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა  სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით 
დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება. 
2)  (F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ 
სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან 
აქვს შესასწავლი. 
 შეფასებების მიღება ხდება შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის 
შეფასების დაჯამების საფუძველზე. 
 
შუალედური, დასკვნითი და დამატებითი გამოცდები ტარდება წერილობითი 
ფორმით (უცხო ენაში შესაძლებელია შერეულად - წერილობითი და ზეპირი ფორმით 
ერთად) უნივერსიტეტის ერთიანი საგამოცდო ცენტრის მეშვეობით, რომელიც 
მუშაობს შესაბამისი დებულების მიხედვით. 
       სტუდენტის მიერ გაწეული შრომის შეფასება უნდა ითვალისწინებდეს: 
ა) შუალედურ შეფასებებს; 
ბ) დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. 
       სტუდენტის მიერ გაწეული შრომის შეფასება მოიცავს: 
შუალედურ შეფასებებს და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. ამასთან, დასკვნითი 
კომპონენტი შეფასება შესაძლებელია მაქსიმუმ 40 % -ით., ხოლო შუალედური 
კომპონენტები - არანაკლებ  60%. აქედან   20 % ეთმობა შუალედურ გამოცდას, 5 % - 10 
% პრეზენტაციას/ რეფერატს. დარჩენილი რაოდენობა სასწავლო  კურსის ავტორს 
შეუძლია გაანაწილოს საკუთარი შეხედულებისამებრ. 
1. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება აქვთ იმ სტუდენტს, რომელლის მიერ  

მიღებული შუალედური შეფასებების საერთო რაოდენობისა და დასკვნითი 
კომპონენტის მაქსიმალური ოდენობის ჯამი  არანაკლებ  51 %  იქნება. 

2. ფინალური შეფასება ხდება შუალედური და დასკვნითი კომპონენტების 
დაჯამების საფუძველზე. 

3. შუალედური და დასკვნითი გამოცდის შედეგები ცნობილი გახდება  გამოცდიდან  
მაქსიმუმ 7 სამუშაო დღის განმავლობაში. 

4. დასკვნით და შესაბამის დამატებით გამოცდას შორის შუალედი უნდა იყოს 
არანაკლებ 10 დღისა. 

 
კრედიტის მინიჭების პირობაა მინიმუმ 51 ქულის დაგროვება. 
 

  
 

• სწავლების ორგანიზების თავისებურებები: სამაგისტრო პროგრამით 
გათვალიწინებული 120 კრედიტი გადანაწილებულია 2 აკადემიური წლის 4 
სემესტრზე, აქედან: 80 კრედიტი ეთმობა სასწავლო კომპონენტს,  10 კრედიტი 
პრაქტიკას, 30 კრედიტი სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებასა და საჯარო დაცვას. 
პროგრამა შედგება სავალდებულო და არჩევითი  სასწავლო კურსისაგან. 
ინტერნაციონლიზაციის გაღრმავების მიზნით სასწავლო პროგრამა  სტუდენტებს 
სთავაზობს  არჩევით სასწავლო კურსებს: დარგობრივ უცხო ენას  (გერმანული, 
ინგლისური), და გლობალურ ეკონომიკას (ინგლისურ ენა). 

• სამეცნიერო კვლევის ელემენტები: პროგრამაში კვლევით კომპონენტს დათმობილი 
აქვს 40 კრედიტი მ.შ. 10 კრედიტი პრაქტიკას, სამაგისტრო ნაშრომს  30 კრედიტი. 



აღნიშნული კვლევითი კომპონენტების მიზანია მაგისტრანტმა ეკონომიკის 
უახლესი მიღწევების გათვალისწინებით და შეძენილი დარგობრივი ცოდნისა და 
უნარ-ჩვევების გამოყენებით: სისტემური სახით წარმოადგინოს პროგრამაზე 
სწავლის მანძილზე მიღებული თეორიული ცოდნა, პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და 
ღირებულებები; შეიძინოს სამაგისტრო დონის შესაბამისი კვლევის 
დამოუკიდებლად განხორციელების უნარი, შეძლოს პრობლემის დასმა, მისი 
განხორციელების გზებისა და სტრატეგიების შერჩევა და დასახული პრობლემის 
კომპლექსურად, ზუსტად, ეფექტურად და პროფესიულ დონეზე გადაჭრა; 
მოახდინოს მიღებული შედეგების მაღალ აკადემიურ დონეზე, აკადემიური 
სტანდარტებისა და პატიოსნების პრინციპების გათლისწინებით, წერილობით 
მომზადება და პროფესიონალების წინაშე ზეპირად გადმოცემა, თანამედროვე 
ტექნოლოგიებისა და ვიზუალური საშუალებების გამოყენებით. 

 
• მისაღები გამოცდის პროგრამა:  იხ დანართი 4   



სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა: “ეკონომიკა” სასწავლო გეგმა 
                                                                                                                                                                           დანართი №2 
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 სავალდებულო 
კომპონენტები 

   60               

1 კვლევის მეთოდები სავალდ
ებულო 

SBLS2ER
M 

 10 10    15 30   2 2 2 51 199 250 

2 აკადემიური წერა   სავალდ
ებულო 

U.2.AW  5 5    15 15   2 2 2 36 89 125 

3 მიკროეკონომიკა სავალდ
ებულო 

SBLS2E
MI 

 10 10    15   30 2 2 2 51 199 250 

4 მაკროეკონომიკა სავალდ
ებულო 

SBLS2E
MA 

SBL
S2E

10  10   15   30 2 2 2 51 199 250 



1 მაკროეკონომიკა და კვლევის მეთოდები 

MI 

5 საჯარო ფინანსები სავალდ
ებულო 

SBLS2EP
F 

 10  10   15   15 2 2 2 36 201 250 

6 მენეჯერული ეკონომიკა სავალდ
ებულო 

SBLSEE
ME 

 5  5   15   15 2 2 2 36 89 125 

7 მაკროეკონომიკური 
პროგნოზირება 

სავალდ
ებულო 

SBLS2E
MP 

SBL
S2E
MA 

5   5  15 15   2 2 2 36 89 125 

8 მსოფლიო ეკონომიკა სავალდ
ებულო 

SBLS2E
WE 

 5   5  15   15 2 2 2 36 89 125 

 სამეცნიერო კომპონენტი სავალდ
ებულო 

  40               

9 

 

პრაქტიკა სავალდ
ებულო 

SBLS2E
P 

1 10   10   150     2 152 98 250 

                                                           



2  
სტუდენტი დაიშვება სამაგისტრო ნაშრომის დაცვაზე თუ მას შესრულებული აქვს შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამის 
ყველა სხვა მოთხოვნა, არა აქვს ფინანსური და აკადემიური დავალიანება და აქვს ხელმძღვანელისა და რეცენზენტის 
შუამდგომლობა, რათა ნაშრომი დაშვებულ იქნას დაცვაზე.  
 

 

 

10 სამაგისტრო ნაშრომი სავალდ
ებულო 

SBLS2E
MW 

2 30    30  30       720 750 

 არჩევითი სასწავლო 
კომპონენტები 

   20 5 5 10            

11 მონეტარული პოლიტიკა     არჩევი
თი 

SBLS2E
MPO 

SBL
S2E
MA 

5     15   15 2 2 2 36 89 125 

12 

 

ეკონომიკური 
უსაფრთხოება 

არჩევი
თი 

SBLS2EE
S 

 5     15   15 2 2 2 36 89 125 

13 მმართველობითი 
აღრიცხვა 

არჩევი
თი 

SBLS2E
MAC 

 5     15 30   2 2 2 51 84 125 

14 ეროვნული ანგარიშთა 
სისტემა 

არჩევი
თი 

SBLS2E
NAS 

 5     15   15 2 2 2 36 89 125 

15 ინოვაციური ეკონომიკა   არჩევი
თი 

SBLS2EI
E 

 5     15   15 2 2 2 36 89 125 

                                                           



16 საერთაშორისო 
საფინანსო და 
ეკონომიკური 
ორგანიზაციები 

არჩევი
თი 

SBLS2E
IFEO 

 5     15   15 2 2 2 36 89 125 

17 კონკურენცია და 
კონკურენტული 
სტრატეგიები   

არჩევი
თი 

SLBS2E
CCS 

 5     15   15 2 2 2 36 89 125 

18 გლობალური ეკონომიკა  არჩევი
თი 

SBLS2E
GE 

- 5     15   15 2 2 2 36 89 125 

19 დარგობრივი 
(ინტენსიური)  
ინგლისური  ენა1 

 

არჩევი
თი 

SBLS2E
SIFL1E 

U.1
E.4 
 
 

5     15 30   2 1 2 50 75 125 

20 დარგობრივი 
(ინტენსიური)ინგლისურ
ი ენა2 

 

არჩევი
თი 

SBLS2E
SIFL2E 

SBL
S2E
SIF
L1E 

5     15 30   2 1 2 50 75 125 

21 დარგობრივი 
(ინტენსიური) 
გერმანული  ენა 1 

არჩევი
თი 

SBLS2E
SIFL1G 

U.1
D.4 

5     15 30   2 1 2 50 75 125 

22 დარგობრივი 
(ინტენსიური) 
გერმანული ენა 

 

არჩევი
თი 

SBLS2E
SIFL2G 

SBL
S2E
SIF
L1G 

5     15 30   2 1 2 50 75 125 



 

სულ:   12
0 

30 30 30 30           



          დანართი №3 
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა: “ეკონომიკის” სასწავლო გეგმის 

დამატებითი ცხრილი 

№ 

მოდული
/ 

სასწავლო 
კურსი 

კოდი 
სემესტრ

ი 
კრედიტი 

სტატუს
ი 

პრერეკვიზიტ
ი 

ლექტორ(ებ)
ი  

ძირითადი 
ლიტერატურა  

1 კვლევის 
მეთოდებ
ი 

SBLS2
ERM 

II 10 სავალდ
ებულო 

-------- ეკონომიკის
დოქტორი 
ლ.თოთლაძე 

თოთლაძე ლ. 
კვლევის 
მეთოდები 
ეკონომიკასა და 
ბიზნესში. 
ლექციების 
კურსი-
ელექტრონული 
ვერსია.   
 
 

2 აკადემიუ
რი წერა   

U.2.A
W 

I 5 სავალდ
ებულო 

------ ასოც.პროფ. 
ნ. კახაშვილი 

წულაძე, ლ. 
(2006). 
აკადემიური 
წერა. თბილისი: 
სოციალურ 
მეცნიერებათა 
ცენტრი. 
ჯაგოდნიშვილ
ი, თ.    და 
ჯაგოდნიშვილ
ი, ი.  
ვარდიაშვილი, 
მ.  (2008).  
აკადემიური 
წერა კვლევისა 
და წერის 
სახელმძღვანე
ლო.  თბილისი:  
უნივერსალი 
გოჩიტაშვილი, 
ქ., შაბაშვილი, გ. 
და შარაშენიძე, 
ნ. (2007). 
აკადემიური 
წერა. თბილისი: 
გამომცემლობა 
„საიმედო“ 
 



3 მიკროეკ
ონომიკა 

SBLS2
EMI 

I 10 სავალდ
ებულო 

-------- ეკ.დოქტორი 
თ. 
როსტიაშვი
ლი 

h. l. variani 
– 
mikroekonom
ika 
Tanamedrove 
midgoma, 

wigni 1; წიგნი 
2.  gamomc. 
diogene 
1998w gv. 

 
4 მაკროეკო

ნომიკა 
SBLS2
EMA 

II 10 სავალდ
ებულო 

მიკროეკონომ
იკა 

ასოც.პროფ.ნ
.რინკიაშვილ
ი 

ბლანშარი ო.  
(2010). 
მაკროეკონომიკა
, მეხუთე 
გამოცემა, 
თბილისის 
უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა.  
(უნის 
ბიბლიოთეკა) 

5 საჯარო 
ფინანსებ
ი 

SBLS2
EPF 

I 10 სავალდ
ებულო 

---------- ასოც.პროფ.მ
.ალადაშვილ
ი 

როუზენი -  
საჯარო 
ფინანსები,( 
PDF) . 
 

 
6 მენეჯერ

ული 
ეკონომიკ
ა 

SBLS2
EME 

II 5 სავალდ
ებულო 

----------- ეკონომიკის 
მეცნიერება
თა 
დოქტორი  
ლ.ჩაგელიშვ
ილი-აგლაძე 

Wilkinson,  Nick, 
Managerial 
Economics A 
Problem-Solving 
Approach, 
Cambridge 
University - (ელ 
ვერსია) 
(მიმდინარეობს 
მოცემული 
სახელმძღვანელ
ოს ქართული 
ვერსიის 
მომზადება) 

7 მაკროეკო
ნომიკურ
ი 
პროგნოზ
ირება-   

SBLS2
EMP 

III 5 სავალდ
ებულო 

მაკროეკონომ
იკა 

ეკონომიკის 
დოქტორი 
ლ.თოთლაძე 

თოთლაძე ლ.   
მაკროეკონომიკ
ური 
პროგნოზირება. 
ლექციების 
კურსი. რიდერი 
 



8 მსოფლი
ო 
ეკონომიკ
ა 

SBLS2
EWE 

III 5 სავალდ. --------- ეკონომიკის 
მეცნიერება
თა 
დოქტორი  
ლ.ჩაგელიშვ
ილი-აგლაძე 

გუროვა, ი.პ., 
(2014), 
მსოფლიო 
ეკონომიკა;  

 
9 მონეტარ

ული 
პოლიტიკ
ა     

SBLS2
EMP 

 5 არჩ. მაკროეკონომ
იკა 

ეკონომიკის 
დოქტორი 
ლ.თოთლაძე 

ბლანშარი 
ოლივიე.  
მაკროეკონომიკა
.მეხუთე 
გამოცემა,  
თბილისი. 
2010.(ელ.ვერსია
) 

10 

 

ეკონომიკ
ური 
უსაფრთხ
ოება 

SBLS2
EES 

 5 არჩევ. ----------------
--- 

ეკონომიკის.
დოქტორი რ. 
დალაქიშვი
ლი- 

ალადაშვილი, 
ბ., (2011), 
ეკონომიკური 
უსაფრთხოება: 
თეორია, 
მეთოდოლოგია 
და პრაქტიკა, 
თბილისი. 
 

11 მმართვე
ლობითი 
აღრიცხვა 

SBLS2
EMA
C 

 5 არჩე 
ვ. 

-------------- ეკონომიკის 
მეცნიერება
თა 
დოქტორი  
ლ.ჩაგელიშვ
ილი-აგლაძე 

ენტონი ა. 
ატკინსონი; 
რობერტ ს. 
კაპლანი; ელა 
მეა ასტამურა; ს. 
მარკ იანგი - 
‘’მმართველობი
თი აღრიცხვა’’ 
მეხუთე 
გამოცემა. 
თბილისი 2009 
2. ი. ჭილაძე – 
მმართველობით
ი აღრიცხვა; თბ. 
2010 (ელ. 
ვერსია) 

12 ეროვნულ
ი 
ანგარიშთ
ა სისტემა 

SBLS2
ESAS 

 5 არჩევთ. ---- ასოც.პროფე
სორი 
ნ.ხიზანიშვი
ლი 

მარშავა, ქ., 
მინდორაშვილი, 
მ., (2009), 
ეროვნულ 
ანგარიშთა 
სისტემა, თბ.  
კბილაძე, დ., 



(2011), 
ეროვნულ 
ანგარიშთა 
სისტემა, თბ. 

13 ინოვაცი
ური 
ეკონომიკ
ა   

SBLS2
EIE 

 5 არჩევთ. ---------------- ეკონომიკის 
მეცნიერება
თა 
დოქტორი 
ლ.ჩაგელიშვ
ილი 

ლ.ჩიქავა, 
ინოვაციური 
ეკონომიკა - 
2006 

А.А. Голубев -  
Экономика и 
управление 
инновационной 
деятелбностью, 
2012 

 
14 საერთაშ

ორისო 
საფინანს
ო და 
ეკონომიკ
ური 
ორგანიზ
აციები 

SBLS2
EIFE
O 

 5 არჩევ. -------- ეკონომიკის 
მეცნიერება
თა 
დოქტორი 
ლ.ჩაგელიშვ
ილი 

ე. ლეკაშვილი - 
საერთაშორისო 
და რეგიონული 
ეკონომიკური 
ორგანიზაციები. 
თსუ.  2012 

15 კონკურენ
ცია და 
კონკურენ
ტული 
სტრატეგ
იები   

SBLS2
ECCS 

 5 არჩევი
თი 

-------- ეკონომიკის.
დოქტორი.რ.
დალაქიშვი
ლი 

რ. 
დალაქიშვილი-
კონკურენტული 
სტრატეგიები(სა
ლექციო კურსი-
რიდერი) 2011 

16 გლობალ
ური 
ბიზნეს 
ეკონომიკ
ა 

SBLS2
EGE 

 5 არჩ -------------- ეკონ.მეცნ. 
დოქტ. 

Rugman, A.M. 
and Collinson, S. 
(2008) 
International 
Business. Harlow: 
FT/Prentice Hall 
(ISBN: 0-273-
70174-6). 
 

17 დარგობრ
ივი 
(ინტენსი
ური)ინგ

SBLS2
ESIFL
1E 

 5 არჩევი
თი 

U.1E.4 შორენა 
ლაზვიაშვი
ლი, 
ასისტენტ 

Cotton D., 
Market Leader., 
Busines English 
Course book. 



ლისური 
ენა 1 

 

პროფესორი 
 

Intermediate. 
"Pearson", 
Longmen  
 

18 დარგობრ
ივი 
(ინტენსი
ური)ინგ
ლისური 
ენა 2 

 

SBLS2
ESIFL
2E 

 5 არჩევი
თი 

SBLS2ESIFL1E შორენა 
ლაზვიაშვი
ლი, 
ასისტენტ 
პროფესორი 
 

Cotton D., 
Market Leader., 
Busines English 
Course book. 
Intermediate. 
"Pearson", 
Longmen  
 

19 დარგობრ
ივი 
(ინტენსი
ური)გერმ
ანული 
ენა1  

 

SBLS2
ESIFL
1G 

 5 არჩევი
თი 

U.1D.4 მანანა 
ნაპირელი, 
ასოცირებუ
ლი 
პროფესორი 

Buhlmann, R. 
Fearns, A. (2008)  
Wirtschaftsdeutsc
h von  A-Z   Berlin 
–München-Wien 
Zürich  New-York 

20 დარგობრ
ივი 
(ინტენსი
ური)გერმ
ანული 
ენა 2 

SBLS2
ESIFL
2G 

 5 არჩევი
თი 

SBLS2ESIFL1G მანანა 
ნაპირელი, 
ასოცირებუ
ლი 
პროფესორი 

Buhlmann, R. 
Fearns, A. (2008)  
Wirtschaftsdeutsc
h von  A-Z   Berlin 
–München-Wien 
Zürich  New-York 

 
 
 

• სასწავლო კურსების პროგრამები (სილაბუსები) იხ დანართი 5 
• პროგრამის ხელმძღვანელ(ებ)ის CV ასოცირებული პროფესორი ნანა რინკიაშვილი, 

СV იხ. http://www.tesau.edu.ge/failebi/cv/socebi/nana%20rinkiashvili.pdf  
იხ.დანართი  6 

• ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი 
ადამიანური რესურსის შესახებ  

№ სასწავლო კურსების 
დასახელება 

ლექტორის 
გვარი, სახელი 

კვალიფიკაცია დაკავებული 
თანამდებობა 

1.  მიკროეკონომიკა როსტიაშვილი 
თამარი 

ეკონომიკის 
დოქტორი 

მოწვეული  
დოქტორი 

http://www.tesau.edu.ge/failebi/cv/socebi/nana%20rinkiashvili.pdf


2.   მაკროეკონომიკა რინკიაშვილი 
ნანა 

ეკონომიკის 
დოქტორი 

ასოც.პროფესორი 

3.  კვლევის მეთოდები თოთლაძე ლია ეკონომიკის 
დოქტორი 

მოწვეული  
დოქტორი 

4.  საჯარო ფინანსები ალადაშვილი 
მაია 

სოციალურ 
მეცნიერებათა 
დოქტორი 
ეკონომიკაში 

ასოც.პროფესორი 

5.  მენეჯერული ეკონომიკა ჩაგელიშვილი-
აგლაძე  ლალი 

ეკონომიკურ 
მეცნიერებათა 
დოქტორი 

მოწვეული  
დოქტორი 

6.  მაკროეკონომიკური 
პროგნოზირება-   

თოთლაძე ლია ეკონომიკის 
დოქტორი 

მოწვეული  
დოქტორი 

7.  მსოფლიო ეკონომიკა ჩაგელიშვილი-
აგლაძე  ლალი 

ეკონომიკურ 
მეცნიერებათა 
დოქტორი 

მოწვეული  
დოქტორი 

8.  აკადემიური წერა კახაშვილი ნინო ფილოლოგიურ 
მეცნიერებათა  

 

ასოც.პროფესორი 

9.  მონეტარული 
პოლიტიკა     

თოთლაძე ლია ეკონომიკის 
დოქტორი 

მოწვეული  
დოქტორი 

10.  ეკონომიკური 
უსაფრთხოება 

დალაქიშვილი-
ჭიჭინაძე 

რუსუდანი 

ეკონომიკის 
დოქტორი 

მოწვეული  
დოქტორი 

11.  მმართველობითი 
აღრიცხვა 

ჩაგელიშვილი-
აგლაძე  ლალი 

ეკონომიკურ 
მეცნიერებათა 
დოქტორი 

მოწვეული  
დოქტორი 

12.  ეროვნული ანგარიშთა 
სისტემა 

ხიზანიშვილი 
ნანაული 

ეკონომიკიკურ 
მეცნიერებათა 
დოქტორი 

ასოც,პროფესორი 

13.  ინოვაციური ეკონომიკა   ჩაგელიშვილი-
აგლაძე  ლალი 

ეკონომიკურ 
მეცნიერებათა 
დოქტორი 

მოწვეული  
დოქტორი 

14.  საერთაშორისო 
საფინანსო და 
ეკონომიკური 
ორგანიზაციები 

ჩაგელიშვილი-
აგლაძე  ლალი 

ეკონომიკურ 
მეცნიერებათა 
დოქტორი 

მოწვეული  
დოქტორი 



15.  კონკურენცია და 
კონკურენტული 
სტრატეგიები   

დალაქიშვილი-
ჭიჭინაძე 

რუსუდანი 

ეკონომიკის 
დოქტორი 

მოწვეული  
დოქტორი 

16.  გლობალური ბიზნეს 
ეკონომიკა  

ჯიმშიტაშვილი 
ია 

ეკონომიკის მეცნ. 
კანდიდ, 

პროფესორი 

17.  დარგობრივი უცხო ენა1 
ინგლისური 

შორენა 
ლაზვიაშვილი, 

ფილოლოგიის 
აკ.დოქტორი 

ასისტ,პროფესორი 

18.  დარგობრივი უცხო ენა 
2 ინგლისური 

შორენა 
ლაზვიაშვილი, 

ფილოლოგიის 
აკ.დოქტორი 

ასისტ,პროფესორი 

19.  დარგობრივი უცხო ენა1 
გერმანული 

მანანა 
ნაპირელი 

განათლების 
დოქტორი 

ასოც. პროფესორი 

20.  დარგობრივი უცხო ენა2 
გერმანული 

მანანა 
ნაპირელი 

განათლების 
დოქტორი 

ასოც. პროფესორი 
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