
 

 
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 
სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის 

 
 საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა: 

 
“ეკონომიკა”  
“Economics” 

მიმართულება: 07 - სოციალური მეცნიერებები  
                                 სპეციალობა: 0701 - ეკონომიკა 

 
პროგრამის ხელმძღვანელ(ებ)ი:   
1) ნანა რინკიაშვილი, ასოც. პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი 
2) რუსუდან დალაქიშვილი -ჭიჭინაძე, ეკონომიკის დოქტორი,    
 
1. მიღებულია ფაკულტეტის საბჭოს მიერ 

 
ოქმი  № 4.    23.03. 2016 
                               
ფაკულტეტის დეკანი                                                                /.ნ.რინკიაშვილი./ 

 
2. რეკომენდებულია ფაკულტეტისა და უნივერსიტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურების მიერ  
      

             ოქმი  № 4 .   28.03 2016 
უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის  
სამსახურის ხელმძღვანელი:                                                  / შ. ჭკადუა/ 

3. დამტკიცებულია აკადემიური საბჭოს მიერ 
 
ოქმი  № 11.  01. 04,2016 
 
უნივერსიტეტის რექტორი                                                      / ი.შიოშვილი/ 
   

თელავი 
  2016 

 



ფაკულტეტი: სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის 
დეპარტამენტი: ეკონომიკისა და ტურიზმის 
საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: ეკონომიკა 
              Economics 
საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელ(ებ)ი:  
 ნანა რინკიაშვილი, ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი. 
საკონტაქტო ინფორმაცია:  ტელეფონები: 0 (350) 23 36 71 ;  557 77 85 85.  ელ.ფოსტა 
rinkiashvili@gmail.com ; nana.rinkiashvili@tesau.edu.ge 

რუსუდან დალაქიშვილი -ჭიჭინაძე, ეკონომიკის დოქტორი, ტელეფონი  57723 73 83. 
ელ.ფოსტა rdalakishvili@yahoo.com  

აკადემიური განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი (I საფეხური) 
საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი: აკადემიური, ძირითადი,  
სწავლების ენა: ქართული.  
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ეკონომიკის ბაკალავრი 

           Bachelor of Economics 

პროგრამის ანალოგ(ებ)ი:  პროგრამა შემუშავებულია ევროპის, აშშ-ს და მსოფლიოში 
წამყვან უნივერსიტეტების მსგავსი პროგრამების გამოცდილების გათვალისწინებით. 
კერძოდ: 

ლუიზიანას სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  Louisiana state university 
https://business.lsu.edu/Economics/Pages/BA-Economics-Curriculum.aspx,  

კარნეგის უნივერსიტეტი,  Carnegie Mellon University,  
http://coursecatalog.web.cmu.edu/dietrichcollegeofhumanitiesandsocialsciences/undergraduateecono
micsprogram/ 
 
ქვიინსლენდის უნივერსიტეტი  The university of  Queesnland,  
https://www.uq.edu.au/study/program.html?acad_prog=2029 

ამსტერდამის უნივერსიტეტი, University of Amsterdam, 
http://www.uva.nl/en/education/bachelor-s/bachelor-s-programmes/content/economics-and-
business/curriculum/curriculum.html  

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 კრედიტი,  
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 
წესი, კერძოდ, პროგრამაზე შეუძლია ჩარიცხვა საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც გააჩნია 
სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი და  წარმატებით  ჩააბარებს 
საქართველოს ეროვნული საგამოცდო ცენტრის მიერ ადმინისტრირებულ გამოცდებს. 

პირის ჩარიცხვა, რომელიც არ არის საქართველოს მოქალაქე, რეგულირდება საქართველოს 
კანონით უმაღლესი განათლების შესახებ. 
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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია: ფართო თეორიული ცოდნის, 
დამოუკიდებელი აზროვნების, შემოქმედებითი, და პრაქტიკული მუშაობის უნარ-
ჩვევების მქონე კონკურენტუნარიანი და მაღალკვალიფიციური  ეკონომიკის 
ბაკალავრების  მომზადება, რომლებიც შესძლებენ  დასაქმებას, როგორც სახელმწიფო, 
ისე საერთაშორისო, კერძო და არასამთავრობო სექტორში,   აგრეთვე  მისცეს 
ბაკალავრს ისეთი ცოდნა, რომელიც იძლევა მაგისტრატურაში სწავლის გაგრძელების 
შესაძლებლობას.   

სწავლის შედეგი: ეკონომიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა 
შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს შეიძინოს ცოდნა, გამოიმუშავოს  შესაბამისი 
უნარები და მოახდინოს მათი დემონსტრირება . გამოიმუშავოს ზოგადი და 
დარგობრივი კომპეტენციები, კერძოდ, 

ცოდნა და გაცნობიერება                        

 იცის მიკროეკონომიკის ძირითადი პრინციპები:  მოთხოვნისა და მიწოდების 
კანონები, არასაფასო ფაქტორებით გამოწვეული წონასწორული მდგომარეობის 
ცვლილებები და  აცნობიერებს მათ შესაძლო შედეგებს; იცის მოთხოვნისა და 
მიწოდების ელასტიკურობის კანონზომიერებები და სპეციფიკა; აცნობიერებს 
ელასტიკურობის თეორიის პრაქტიკულ მნიშვნელობას;აქვს ცოდნა   
მომხმარებელთა ქცევის თავისებურებების, მომხმარებლის ოპტიმალური 
არჩევანისა და   გამოხატული უპირატესობის თეორიის შესახებ; 

  გააჩნია: მაკროეკონომიკური ინდიკატორების საბაზისო ცოდნა და ამ 
ფაქტორთა ცვლილების მიზეზები დინამიკაში; ანსხვავებს ერთმანეთისაგან 
მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების დინამიკის მოკლევადიანი და 
გრძელვადიანი ასპექტებს; 

 იცის როგორ მოახდინოს მათემატიკური მასალის ეკონომიკური 
ინტერპრეტაცია და როგორ გაანალიზოს ეკონომიკა მათემატიკური 
მოდელების საშუალებით. 

 აცნობიერებს ფინანსებისა და ფინანსური სასტემის როლსა და მნიშვნელიბას 
სამეურნეო სუბიექტების საქმიანობის საბოლოო შედეგაბისა და 
ცენტრალიზებული სახელმწიფო ფონდბის წარმოქმნა -გამოყენებაში. 

 ბაკალავრმა  იცის  ეკონომიკასა და მის ცალკეულ დარგებში სპეციფიკური  
სტატისტიკური გამოკვლევების ჩატარების თავისებურებანი; სტატისტიკური 
ანალიზისა და პროგნოზირების ჩატარების თანამედროვე მეთოდები. 

 იცის ეკონომეტრიკული მოდელების კლასიფიკაცია, მოდელირების ეტაპები, 
რეგრესიული ანლიზის არსი, რეგრესიის კოეფიციენტების ეკონომიკური 
ინტერპრეტაცია; აცნობიერებს კორელაციისა და დეტერმინაციის 
კოეფიციენტების არსსა და მათი მნიშვნეოლას. 

 ფლობს ეროვნული ეკონომიკური ინტერესებისა და საფრთხეების  შესახებ 
გააზრებულ  ცოდნას.  

პრაქტიკაში ცოდნის გამოყენების უნარი 



 შეუძლია წარმოებისა და დანახარჯების ურთიერთდაკავშირება და 
რეალობასთან მისადაგება; გააჩნია მოვლენების პრაქტიკული შეფასებისა და 
ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღების უნარი;  შესაბამისი მონაცემების 
არსებობის პირობებში შეუძლია ელასტიკურობის კოეფიციენტის, წარმოების 
დანახარჯების, მომხმარებლისა და მწარმოებლის ნამეტებისა და სხვა მიკრო-
მაკრო ეკონომიკური პარამეტრების გაანგარიშება; 

 შეუძლია ფინანსების მართვის ოპტიმალური მეთოდების შერჩევა და 
გამოყენება პრაქტიკაში; ფინანსურ მეთოდების გამოყენებით ფინანსურ  
საქმიანობაში პრობლემის გადაჭრის გზების შემუშავება საგადანხელო 
ბალანსზე ფულად–საკრედიტო პოლიტიკის ზეავლენის შეფასება. 

 შეუძლია ეკონომიკასა და მის ცალკეულ  სფეროებში ჩატარებულ კვლევებში 
სტანდარტული სტატისტიკური მეთოდების გამოყენება. სტატისტიკური 
კვლევების შედეგების დაჯამება და შეფასება, ეკონომიკური პროცესების 
სტატისტიკური თავისებურებებისა და ტენდენციების  გამოვლენა. 

 შეუძლია ეკონომეტრიკული მოდელის აგება,  ეკონომეტრიკული მოდელების 
რეალიზაციათა საფუძველზე ეკონომიკური პროცესების ანალიზი და 
ეკონომიკური და ბიზნეს მაჩვენებლების ინტერპრეტაცია ; 

 შეუძლია თავისი კომპეტენციის ფარგლებში  გლობალური და ლოკალური 
ეკონომიკური საფრთხეების პროგნოზირება და ეკონომიკური პოლიტიკის  
მართვის, რეგულირებისა და დაგეგმვის პროცესში მონაწილეობის მიღება. 
 

დასკვნის უნარი  
 შეუძლია ეკონომიკური მოვლენებისა და ტენდენციების ანალიზი, მიღებული 

შედეგებით განზოგადებული დასკვნების გაკეთება, სახელმწიფოს მერ 
დაწესებული მინიმალური ფასების, ქვოტების, ტარიფების და სუბსიდიების 
შედეგების შეფასება და ანალიზი. საერთაშორისო ეკონომიკისათვის  
დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება ანალიზი და დასაბუთებული 
დასკვნის ჩამოყალიბება; 

 ფინანსური ურთიერთობებისა და ცვლილებების  შეფასება რეალურად 
მიღებული შედეგების გათვალისწინებით;  ეკონომიკასა და ფინანსების 
სფეროში მიმდინარე პროცესების სწორი შეფასება და დასაბუთებული  
დასკვნის ჩამოყალიბება; 

 გააჩნია ეკონომიკის სფეროში მიმდინარე მოვლენებსა და პროცესებზე 
სტატისტიკური კვლევების შედეგად მიღებული მონაცემების ანალიზის, 
სინთეზის, სტატისტიკური მონაცემების შესადარისობის გათვალისწინებით 
მათი კვლევის და არგუმენტირებული დასკვნის ჩამოყალიბების 
უნარი;შეუძლია პირველად და მეორად ინფორმაციულ წყაროებზე 
დაყრდნობით მონაცემთა ლოგიკური  განზოგადება და დასკვნების გაკეთება. 
ეკონომეტრიკული მოდელირების შედეგების მიხედვით მოვლენათა  ბუნების 
შესახებ დასკვნების გაკეთება; 

 შეუძლია ეკონომიკური პოლიტიკის წარმართვისათვის აუცილებელი 
მონაცემების შეგროვება, სინთეზი და განზოგადება; სიტუაციების ანალიზი და 
დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება; გლობალური ეკონომიკური 



პროცესებისათვის დამახასიათებელი მონაცემების მოპოვება, კორელაციური 
ანალიზი   და დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება;  

 შეუძლია თეორიული და პრაქტიკული მუშაობის პროცესში აღმოცენებული 
პრობლემების დანახვა, მათი ანალიზი, შესაბამისი დასკვნის გამოტანა და 
მოგვარების გზების დასახვა.        

 

     კომუნიკაციის  უნარი 

 შეუძლია ჩამოაყალიბოს ეკონომიკური მოსაზრებები წერილობითი, ზეპირი 
ფორმით.  (როგორც ქართულ ენაზე, ისე უცხო ენაზე). 

 თანამშრომლობა ჯგუფის წევრებთან და ოპტიმალური გადაწყვეტილების 
მიღწევა; საკუთარი შეხედულებების პრეზენტაცია;  

  აქვს  თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 
შემოქმედებითად გამოყენება; 

 დისკუსიაშ/დებატებში მონაწილეობა და თავისი მოსაზრების წარდგენა 
სათანადო არგუმენტებით; აქვს პრეზენტაციის უნარი;  

 შეუძლია დავალების შესასრულებლად აუცილებელი მასალის მოძიება.   
 
 

სწავლის უნარი 

 შესწავლილი ეკონომიკური საკითხების ბაზაზე  იღებს სათანადო საფუძველს 
ეკონომიკური ცოდნის შემდგომი გაღრმავებისათვის;  

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

 საკუთარი სწავლის პროცესის თანამიმდევრულად და მრავალმხრივად 
შეფასება და შემდგომი სწავლის საჭიროების დადგენა. 

 საკუთარი ცოდნის ობიექტუად შეფასების შედეგად ახალი ინფორმაციის 
მიღების და ცოდნის განახლების გაცნობიერება და სწავლის გაგრძელების 
მოტივაცია. 

 აქვს საგნანში გათვალისწინებული მასალის ათვისების უნარი და უყალიბდება 
გარკვეული ჩვევები, რომლებიც ეხმარება სტუდენტს  შემდგომი საფუძვლიანი 
ცოდნის მიღებაში. 

  
 

ღირებულებები 
 
 აქვს ხედვა რესურსების ეფექტიანი და სამართლიანი გამოყენების შესახებ. 
 აქვს ჩამოყალიბებული ხედვა საბაზრო ეკონომიკისა და ღია სამოქალაქო 

საზოგადოების  ფორმირების პროცესში არსებული ფასეულობების ირგვლივ;  



 შეუძლია გადაწყვეტილებების  შემუშავებისას მათი სოციალურ შედეგების 
გათვალისწინება. 

 შეუძლია ქვეყნისათვის საჭირო ღირებულებების დაცვა და პრაქტიკული 
რეალიზაცია; 

 შეუძლია როგორც პროფესიული, ისე ზოგადი ღირებულებების ფორმირება და 
საზოგადოებისათვის მათი გაცნობა. 

 შეუძლია ახალ ფასეულობებთან ადაპტირება  

 
 

• სწავლის  შედეგების რუქა:  

სასწავლო 
კურსები/მოდულები 

კომპეტენციების ჩამონათვალი 
 
ცოდნ
ა და 
გაცნო
ბიერე
ბა 

ცოდნის 
პრაქტიკაშ
ი 
გამოყენებ
ის უნარი 

დასკვნ
ის 
უნარი 

კომუნი
კაციის 
უნარი 

სწავლ
ის 
უნარი 

ღირებუ
ლებები 

შესავალი  
მიკროეკონომიკაში 

X X X X X X 

მიკროეკონომიკა(ინტენ
სიური კურსი) 

X X X X X X 

შესავალი 
მაკროეკონომიკაში 

X X X X X  

მაკროეკონომიკა(ინტენ
სიური კურსი) 

X X X X X X 

ფინანსების 
საფუძვლები 

X X X X X X 

მათემატიკა 
ეკონომისტებისათვის 1 

X X X X X X 

მათემატიკა 
ეკონომისტებისათვის 2 

X X X X X X 

სტატისტიკა 
ეკონომიკაში 

X X X    

ეკონომეტრიკა X X X  X  
საერთაშორისო 
ეკონომიკა 

X X X X X X 

ეკონომიკური 
პოლიტიკა 

X X X X  X 

ფირმის ეკონომიკა X X X X X X 
საჯარო ფინანსები X X X X   
კორპორაციის 
ფინანსები 

X X X X   



საერთაშორისო 
ფინანსები 

X X X X X X 

საბუღალტრო 
აღრიცხვა 

X X X X X X 

რეგიონალური 
ეკონომიკა 

X X X X X X 

ინვესტიციები X X X X X  
შრომის ეკოონომიკა X X X X X X 
სამეწარმეო სამართალი X X X X X  
ფასიანი ქაღალდების 
ბაზარი 

X X X X   

ბიზნესის საფუძვლები X X X X X X 
მარკეტინგი X X X  X X 
მენეჯმენტი X X X X X X 
საბაკალავრო ნაშრომი X X X X X X 
პრაქტიკა X X X X  X 
აკადემიური წერა X X X X X X 
კომპიუტერული უნარ-
ჩვევები და 
ინფორმაციული 
ტექნოლოგიები 

X X  X X  

ინგლისური ენა  1 X X X X X X 
ინგლისური ენა  2 X X X X X X 

ინგლისური ენა  3 X X X X X X 

ინგლისური ენა  4 X X X X X X 

დარგობრივი უცხო 
(ინგლისური )ენა1 

X X X X X X 

დარგობრივი უცხო 
(ინგლისური) ენა2 

X X X X X X 

გერმანული ენა 1 X X X X X X 
გერმანული ენა 2 X X X X X X 

გერმანული ენა 3 X X X X X X 

გერმანული ენა 4 X X X X X X 

დარგობრივი უცხო 
(გერმანული )ენა1 

X X X X X X 

დარგობრივი  
უცხო(გერმანული )ენა2 

X X X X X X 

რუსული ენა1 X X X X X X 
რუსული ენა2 X X X X X X 



რუსული ენა3 X X X X X X 
რუსული ენა 4 X X X X X X 
დარგობრივი უცხო 
(რუსული) ენა 1 

X X X X X X 

დარგობრივი უცხო 
(რუსული) ენა 2 

X X X X X X 

                       
გეოპოლიტიკა 

X X  X   

დემოკრატია და 
მოქალაქეობა 

X X X X X X 

ეთიკა X X X X X X 
ლოგიკა X X X X X X 
მსოფლიო 
ცივილიზაციის 
ისტორია 

X X  X   

საზოგადოებასთან 
ურთიერთობა 

X X X X X  

ზოგადი კურსი 
საქართველოს 
ისტორიაში 
  

 

X X X X X X 

ქართული ფილოსოფიის 
ისტორია 

X X X X X X 

შესავალი კურსი 
პოლიტოლოგიაში 

X X X X  X 

          შესავალი 
ფილოსოფიაში 

X X X X X X 

ჯგუფური მუშაობა და 
კომუნიკაციები 

 X X X   

ზოგადი ფსიქოლოგია X X  X X  
 

• 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 თემების 
გაღრმავების  საშუალება.  



დამოუკიდებელ სამუშაოების შესრულებით სტუდენტი ამოწმებს მასალის ათვისების 
ხარისხს. 
პრაქტიკა ემსახურება სტუდენტის მიერ მიღებული ცოდნის გაღრმავებას და 
განმთკიცებას, 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 ბაკალავრს შეუძლია  დასაქმებას, როგორც 
სახელმწიფო, ისე საერთაშორისო, კერძო და არასამთავრობო სექტორში  
(კომერციული ბანკები, სასტუმროები, ღვინის ქარხნები, მიკრო საფინანსო 
ორგანიზაციები, სადაზღვევო ორგანიზაციები, შესაბამისი სახელმწიფო 
სამსახურები თუ რეგიონალური სტრუქტურული ერთეულები და ა.შ.).  
სწავლის გაგრძელების მსურველებს  შეუძლიათ სწავლა განაგრძოს 
მაგისტრატურაში. 

 
• მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა: თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტს გააჩნია 

თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად აღჭურვილი  ბიბლიოთეკა, რომლის 
ფარგლებშიც სტუდენტებსა და ლექტორებს შეუძლიათ წვდომა მსოფლიო 
ბაზებთან(ევარგრინი, ელსევიერა, ეფსკო). ბიბლიოთეკაში  სტუდენტებს ხელი 
მიუწვდებათ პროგრამის სილაბუსით გათვალისწინებულ ლიტერატურაზე. 
უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებული მატერიალური რესურსი ხელმისაწვდომია 
აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტებისათვის. კომპიუტერულ ცენტრებში 
არსებული ყველა კომპიუტერი ჩართულია ინტერნეტში და მსოფილო საბიბლიოთეკო 
ქსელში. საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კურსების სილაბუსებში 
მითითებული სწავლის შედეგების მისაღწევად ასევე გამოყენებული იქნება 
პროექტორები და სხვა ტექნიკური საშუალებები. 

 
• 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. 
  
 
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 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 სტუდენტებს, 
რომელთა მიერ მიღებული შუალედური შეფასებების საერთო 
რაოდენობისა და დასკვნითი კომპონენტის მაქსიმალური ოდენობის 
ჯამი  არანაკლებ  51 %  იქნება. 

2. შეფასებების მიღება ხდება შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი 
გამოცდის შეფასების დაჯამების საფუძველზე. 

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

 
კრედიტის მინიჭების პირობაა მინიმუმ 51 კრედიტის დაგროვება. 
 

• სწავლების ორგანიზების თავისებურებები: პროგრამა 240 კრედიტიანია, 
ძირითადი სპეციალობა – 120 კრედიტი, მათ შორის სავალდებულო კრედიტების 
რაოდენობაა 70 + 10 პრაქტიკა და 40 კრედიტი არჩევითი საგნები 80 კრედიტიდან; 
დამატებითი სპეციალობა 60 კრედიტი ან თავისუფალი კრედიტები – 30 კრედიტი 
და 30 კრედიტი (გაიძლიეროს სპეციალობის არჩევითი საგნები), 30 კრედიტი 
ეთმობა საუნივერსიტეტო-სავალდებულო საგნებს და 30 კრედიტი - 
საუნივერსიტეტო-არჩევითი საგნებს.  



დანართი №2 
 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა: “ეკონომიკის” სასწავლო გეგმა 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

მოდული/სასწავლო 
კურსი/კოდი/ 

სტ
ატ

უ
სი

 

კო
დ

ი 

წი
ნა

პი
რ

ო
ბა

 (კ
ო

დ
ი)

 

კრ
ედ

იტ
ი 

კრედიტების განაწილება 
სასწავლო კურსებისა და 
სემესტრების მიხედვით 

საათების განაწილება  

I ს.წ. II ს.წ. III ს.წ. IV ს.წ. საკონტაქტო 

დ
ამ

ო
უ

კი
დ

ებ
ელ

ი 

სუ
ლ

 ს
აა

თ
ებ

ი 

I ს
ემ

ეს
ტ

რ
ი 

II
 ს

ემ
ეს

ტ
რ

ი 

II
I ს

ემ
ეს

ტ
რ

ი 

IV
 ს

ემ
ეს

ტ
რ

ი 

V
 ს

ემ
ეს

ტ
რ

ი 

V
I ს

ემ
ეს

ტ
რ

ი 

V
II

 ს
ემ

ეს
ტ

რ
ი 

V
II

I ს
ემ

ეს
ტ

რ
ი 

ლ
ექ

ცი
ა 

პრ
აქ

ტ
იკ

უ
ლ

ი 
სა

მუ
შა

ო
 

ლ
აბ

ო
რ

ატ
ო

რ
იუ

ლ
ი 

სა
მუ

შა
ო

 
სე

მი
ნა

რ
ი 

პრ
ეზ

ენ
ტ

აც
ია

 

შუ
ალ

ედ
უ

რ
ი 

მ
 

ფ
ინ

ალ
უ

რ
ი 

გა
მო

ცდ
ა 

სუ
ლ

 

  საუნივერსიტეტო 
სავალდებულო საგნებს: 

   30                   

1 აკადემიური წერა სავ U.1.
AW 

 5  5       15 15   2 1 2 35 90 125 

2 კომპიუტერული უნარ-
ჩვევები და ინფორმაციული 
ტექნოლოგიები 

სავ SH. 
17 

 5 5        15  30  3 1 2 51 74 125 

 უცხო ენა 
(ინგლისური/გერმანული 

/რუსული) 

სავ   20                   



1 ინგლისური ენა 1 სავ U.1
E.1 

 5 5        15   30 2 2 2 51 74 125 

2 ინგლისური ენა 2 სავ U.1
E.2 

U.1
E.1 

5  5       15   30 2 2 2 51 74 125 

3 ინგლისური ენა 3 სავ U.1
E.3 

U.1
E.2 

5   5      15   30 2 2 2 51 74 125 

4 ინგლისური ენა 4 სავ U.1
E.4 

U.1
E.3 

5    5     15   30 2 2 2 51 74 125 

5 

 

გერმანული ენა  1 სავ U I  
D1   

 5 5        15   30 2 2 2 51 74 125 

6 გერმანული ენა 2 სავ U I  
D2   

U I  
D1   

5  5       15   30 2 2 2 51 74 125 

7 გერმანული ენა 3 სავ U I  
D3 

U I  
D2 

5   5      15   30 2 2 2 51 74 125 

8 გერმანული ენა 4 სავ U I  
D4 

U I  
D3 

5    5     15   30 2 2 2 51 74 125 

9 რუსული ენა 1 სავ. U. I 
R .1 

 5  5       15   30 2 2 2 51 74 125 

10 რუსული ენა 2 სავ. U. I 
R .2 

U. I 
R 
.1 

5   5      15   30 2 2 2 51 74 125 

11 რუსული ენა 3 სავ. U. I 
R .3 

U. I 
R 
.2 

5    5.     15   30 2 2 2 51 74 125 



12 რუსული ენა 4 სავ U. I 
R .4 

U. I 
R 
.3 

5    5.     15   30 2 2 2 51 74 125 

  საუნივერსიტეტო-
არჩევითი საგნები. 

არჩ.   30 5 5 5 5 1
0 

             

 

1 გეოპოლიტიკა არჩ. UIG  5         30   15 2 1 2 50 75 125 

2 ეთიკა არჩ. UIE  5         15  

 

 15 2 2 2 36 89 125 

3 ზოგადი ფსიქოლოგია არჩ U1G
P 

 5         15   15 2 1 2 35 90 125 

4 დემოკრატია და მოქალაქეობა არჩ. UID
C 

 5         15   15 2 2 2 36 89 125 

5 ლოგიკა არჩ. U1L  5         15   15  2 2 36 89 125 

6 მსოფლიო ცივილიზაციის 
ისტორია 

არჩ. U1H
WC 

          30   15 2 1 2 50 75 125 

7 საზოგადოებასთან 
ურთიერთობა 

არჩ. U1P
R 

 5         15   15 2 2 2 36 89 125 

8 ზოგადი კურსი საქართველოს 
ისტორიაში 

არჩ. U1G
CG
H 

 5         30   15 2 1 2 50 75 125 

 

9 ქართული ფილოსოფიის 
ისტორია 

არჩ. U1H
GF 

 5         15   15 2 2 2 36 89 125 



10 შესავალი კურსი 
პოლიტოლოგიაში 

არჩ. U1B
P 

 5         15   15 2 2 2 36 89 125 

11 შესავალი ფილოსოფიაში არჩ. UIB
F 

 5         15   15 2 2 2 36 89 125 

12 ჯგუფური მუშაობა და 
კომუნიკაციები 

არჩ. U1G
WC 

 5         15   15 2 2 2 36 89 125 

 ძირითადი სპეციალობის 
სავალდებულო კომპონენტი 

სავ   80                   

1 შესავალი  
მიკროეკონომიკაში 

სავ SBL
S1E
CMI 

 6 6        15   15 2 2 2 36 11
4 

150 

2 მიკროეკონომიკა(ინტენსიუ
რი კურსი) 

სავ SBL
S1E
MI 

SB
LS1
EC
MI 

6  6       15   15 2 2 2 36 11
4 

150 

3. შესავალი 
მაკროეკონომიკაში 

სავ SBL
S1E
FE 

SB
LS1
EC
MI 

6  6       15   15 2 2 2 36 11
4 

150 

4 ფინანსების საფუძვლები სავ SBL
S1E
FB 

 5 5        15   15 2 2 2 36 89 125 

5 მაკროეკონომიკა(ინტენსიუ
რი კურსი) 

სავ SBL
S1E
MA 

SB
LS1
EF
E 

6   6      15   15 2 2 2 36 11
4 

150 



6 მათემატიკა 
ეკონომისტებისათვის 1 

სავ SBL
S1E
ME
1 

 6 6        15   30 2 2 2 51 99 150 

7 მათემატიკა 
ეკონომისტებისათვის 2 

სავ SBL
S1E
ME
2 

SB
LS1
EM
E1 

6  6       15   30 2 2 2 51 99 150 

8 სტატისტიკა ეკონომიკაში სავ SBL
S1E
SE 

SB
LS1
EM
E2 

6   6      15   30 2 2 2 51 51 99 

9 ეკონომეტრიკა სავ SBL
S1E
E 

SB
LS
1E
SE 

6    6     15 30   2 2 2 51 99 150 

10 ფირმის  ეკონომიკა სავ SBL
S1E
FE 

 5     5    15   15 2 2 2 36 89 125 

11 ეკონომიკური პოლიტიკა სავ SBL
S1E
EP 

SB
LS1
EF
E 

6       6  15   15 2 2 2 36 11
4 

150 

12 საერთაშორისო ეკონომიკა სავ. SBL
S1EI

E 

SB
LS1
EF
E 

6      6   15   30 2 2 2 51 99 150 



13 პრაქტიკა სავ. SBL
S1E
P 

1 10        1
0 

 150     2  98 250 

 ძირითადი სპეციალობის 
არჩევითი   სასწავლო 
კომპონენტი 

სავ   40    5 5 1
0 

1
0 

1
0 

          

1
1
1
1 

დარგობრივი  (ინგლისური) 
ენა 1 

არჩ  U.1
E.5 

U.1
E.4 

5         15   30 2 2 2 51 74 125 

• 2 დარგობრივი უცხო 
ენა(ინგლისური) 2 

არჩ U.1
E.6 

U.1
E.5 

5         15   30 2 2 2 51 74 125 

•  დარგობრივი უცხო 
ენა(გერმანული) 1 

არჩ U I  
D5 

U I  
D4 

5         15   30 2 2 2 51 74 125 

•  დარგობრივი უცხო 
ენა(გერმანული) 2 

არჩ U I  
D6 

U I 
D 

5         15   30 2 2 2 51 74 125 

 დარგობრივი უცხო 
ენა(რუსული) 2 

არჩ . U. 
I R 
.5 

U. I 
R 
.4 

5         15   30 2 2 2 51 74 125 

 დარგობრივი უცხო 
ენა(რუსული) 2 

არჩ U. I 
R .6 

U. I 
R 
.5 

5         15   30 2 2 2 51 74 125 

11 სტუდენტს ათვისებული  უნდა ქონდეს ძირითადი სპეციალობის  სავალდებულო საგნები მეშვიდე სემესტრის ჩთვლით. 
                                                           



 საჯარო ფინანსები არჩე
ვით
ი 

SBL
S1E
PF 

SB
LS1
EF
B 

5         15   15 2 2 2 36 89 125 

 კორპორაციის ფინანსები არჩე
ვით
ი 

SBL
S1E
CF 

SB
LS1
EF
B 

5         15   15 2 2 2 36 89 125 

 საერთაშორისო ფინანსები არჩე
ვით
ი 

SBL
S1E
EIF 

SB
LS1
EF
B 

5         15   15 2 2 2 36 89 125 

 საბუღალტრო აღრიცხვა არჩ SBL
S1E
A 

 5         15 30   2 2 2 51 74 125 

 რეგიონალური ეკონომიკა არჩ
ი 

SLB
S1E
RE 

 5         15   15 2 2 2 36 89 125 

 ინვესტიციები არჩე
ვით
ი 

SBL
S1EI 

 5         15   15 2 2 2 36 89 125 

 შრომის ეკოონომიკა არჩე
ვით
ი 

SBL
S1E
LE 

 5         15   15 2 2 2 36 89 125 



 სამეწარმეო სამართალი არჩე
ვით
ი 

SBL
S1E
EIL 

 5         15   15 2 2 2 36 89 125 

 ფასიანი ქაღალდების 
ბაზარი 

არჩე
ვით
ი 

SBL
S1E
EM
A 

 5         15   15 2 2 2 36 89 125 

 ბიზნესის საფუძვლები არჩე
ვით
ი 

SBL
S1E
BB 

 5         15   15 2 2 2 36 89 125 

 მარკეტინგი არჩე
ვით
ი 

SBL
S1E
M 

 5         15   15 2 2 2 36 89 125 

 მენეჯმენტი არჩე
ვით
ი 

SBL
S1M
GT 

 5         15   15 2 2 2 36 89 125 

 საბაკალავრო ნაშრომი არჩე
ვით
ი 

 2 10        10  150     2  98 250 

 დამატებითი სპეციალობა 
/თავისუფალი კრედიტები 

   60   10 10 10 10 10 10           

2 სტუდენტს ათვისებული  უნდა ქონდეს ძირითადი სპეციალობის  სავალდებულო საგნები მეშვიდე სემესტრის ჩთვლით. 
                                                           



სულ:   240 32 33 32 31 30 26 26 30           

 

 
 



დანართი 3 
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა: “ეკონომიკა” სასწავლო გეგმის 

დამატებითი ცხრილი 
 

№ 

მოდულ
ი/ 

სასწავლ
ო კურსი 

კოდ
ი 

სემესტრ
ი 

კრედიტ
ი 

სტატუ
სი 

პრერეკვიზი
ტი 

ლექტორ(ებ
)ი 

[მიუთითე
თ ვინაობა 

და 
თანამდებო

ბა] 

ძირითადი 
ლიტერატურა 
[მიუთითეთ 
ასევე მისი 
მოძიების 

შესაძლებლობა
] 

1 შესავალ
ი 
მიკროეკ
ონომიკა
ში 

SBLS1
ECMI 

I 6 სავალ
დებულ
ო 

---------- ეკონომიკის 
დოქტორი 
თ.როსტიაშ
ვილი 

ე. 
ხარაიშვილი; 
ი. გაგნიძე; მ. 
ჩავლეიშვილ
ი; ი. 
ნაცვლიშვილ
ი; მ. 
ნაცვალაძე. 
(2014). 
მიკროეკონო
მიკა,  
სახელმძღვან
ელო, მესამე 
შევსებული 
და 
გადამუშავებ
ული 
გამოცემა,   
თბილისი,  
„უნივერსალ
ი“ 

მენქიუ, გ. (2008). 
ეკონომიკის 
პრინციპები. 
თბილისი: 
დიოგენე; 

2 მიკროეკ
ონომიკა
(ინტენსი

SBLS1
EMI 

II  6  შესავალი 
მიკროეკონო
მიკაში 

ეკონომიკის 
დოქტორი 

ე. 
ხარაიშვილი; 
ი. გაგნიძე; მ. 



ური 
კურსი) 

თ.როსტიაშ
ვილი 

ჩავლეიშვილ
ი; ი. 
ნაცვლიშვილ
ი; მ. 
ნაცვალაძე. 
(2014). 
მიკროეკონო
მიკა,  
სახელმძღვან
ელო, მესამე 
შევსებული 
და 
გადამუშავებ
ული 
გამოცემა,   
თბილისი,  
„უნივერსალ
ი“ 

მენქიუ, გ. (2008). 
ეკონომიკის 
პრინციპები. 
თბილისი: 
დიოგენე; 

3 შესავალ
ი 
მაკროეკ
ონომიკა
ში 

SBLS1
EFE 

II 6 სავალ
დებულ
ო 

შესავალი 
მიკროეკონო
მიკაში 

ასოც.პროფ.
ნ.რინკიაშვ
ილი 

გ. მენქიუ, (2008) 
ეკონომიკის 
პრინციპები, 
თბილისი, 
გამომცემლობა 
„დიოგენე“, თბ.,  
თოდუა,გ.,გოგოხი
ა, რ., ქუტიძე, 
რ.,((2009).ეკონომი
კის 
პრინციპები,მაკრ
ოეკონომიკა,თბ.თ
სუ, 
 (უნის 
ბიბლიოთეკა) 

4 მაკროეკ
ონომიკა
(ინტენსი
ური 
კურსი) 

SBLS1
EMA 

III 6 სავალ
დებულ
ო 

შესავალი 
მაკროეკონო
მიკაში 

ასოც.პროფ. 
ნ.რინკიაშვ
ილი 

ბლანშარი ო.  
(2010). 
მაკროეკონომი
კა, მეხუთე 
გამოცემა, 



თბილისის 
უნივერსიტეტ
ის 
გამომცემლობა
.  
(უნის 
ბიბლიოთეკა) 

5 მათემატ
იკა 
ეკონომი
სტებისა
თვის 1 

SBLS1
EME1 

I 6 სავალ
დებულ
ო 

-------- პროფ.დიან
ა 
მჭედლიშვი
ლი 

დ. 
ნატროშვილი, 
ლ. 
გიორგაშვილი, 
გ. ჯაშიაშვილი. 
მატემატიკა 
ეკონომისტები
სათვის. 
თბილისი, 199 
წ. 
(უნის 
ბიბლიოთეკა) 

6 მათემატ
იკა 
ეკონომი
სტებისა
თვის 2 

SBLS1
EME2 

II 6 სავალ
დებულ
ო 

მათემატიკა 
ეკონომისტე
ბისათვის 1 

 
ასოც.პროფ. 
დ. 
მჭედლიშვი
ლი 

დ. 
ნატროშვილი, 
ლ. 
გიორგაშვილი, 
გ. ჯაშიაშვილი. 
მატემატიკა 
ეკონომისტები
სათვის. 
თბილისი, 199 
წ. 
(უნის 
ბიბლიოთეკა) 

7 ფინანსებ
ის 
საფუძვ
ლები 

SBLS1
EFB 

I 5 სავალ
დებულ
ო 

------- ასოც.პროფ. 
მ. 
ალადაშვი
ლი 

რ. კაკულია,  კ.  
გაბელაშვილი.  
(2012). 
,,ფინანსების 
თეორია“ . 
თბილისი  
 



8 სტატის
ტიკა 
ეკონომი
კაში 

SBLS1
ESE 

III 6 სავალ
დებულ
ო 

მათემატიკა 
ეკონომისტე
ბისათვის 2 

ტექნიკის 
დოქტორი 
თ,ბერიძე 

ლიპარტია ზ., 
ბერიძე თ., 
ქინქლაძე რ. 
სტატისტიკა, 
ტომი I, 
საქართველოს 
ტექნიკური 
უნივერსიტეტი. 
თბ., 2009. 
ლიპარტია ზ., 
ბერიძე თ., 
ქინქლაძე რ. 
სტატისტიკა, 
ტომი II, 
საქართველოს 
ტექნიკური 
უნივერსიტეტი. 
თბ., 2009. 

9 ეკონომე
ტრიკა 

SBLS1
EEEB 

IV 6 სავალ
დებულ
ო 

სტატისტიკა 
ეკონომიკაში 

ეკ,დოქტორ
ი ლია 
თოთლაძე 

ანანიაშვილი ი   
(2010). 
ეკონომეტრიკა. 
თბილისი,  
 

10 ეკონომი
კური 
პოლიტი
კა 

SBLS1
EEP 

VII 
 
 
 
 

6 სავალ
დებულ
ო 

შესავალი 
მაკროეკონო
მიკაში 

ასოც.პროფ.
ნ.რინკიაშვ
ილი 

რ.გველესიანი,  
და 
ი.გოგორიშვი
ლი (2012). 
ეკონომიკური 
პოლიტიკა. 
თბილისი 
„უნივერსალი“ 

11 საერთაშ
ორისო 
ეკონომი
კა 

SBLS1
EIE 

VI 6 სავალ
დებულ
ო 

შესავალი 
მაკროეკონო
მიკაში 

პროფ. ი. 
ჯიმშიტაშვ
ილი 

. პიტერ 

ლინდერტი – 

საერთაშორის

ო ეკონომიკა;  

თბ. 2011 

2. ემირ 
ეთერია, 
მამუკა თორია, 
საერთაშორის



ო ეკონომიკა, 
ლექციების 
კურსი, 
გამომცემლობა 
,,უნივერსალი,,  
თბ. 2006. 
 

12 ფირმის 
ეკონომი
კა 

SBLS1
EFE 

V 
 

5 სავალ
დებულ
ო 

------------- ეკონომიკის 
მეცნიერება
თა 
დოქტორი  
ლ.ჩაგელიშ
ვილი-
აგლაძე 

პავლე 
ჩაგელიშვილი. 
სამრეწველო 
საწარმოს 
(ფირმის)ეკონ
ომიკა და 
მეწარმეობა, 
თბილისი 2004 
წ; 
 

13 საჯარ 
ფინანსებ
ი 

SBLS1
EPF 

 5 არჩევი
თი 

ფინანსების 
საფუძვლები 

ასოც.პროფ. 
მ.ალადაშვი
ლი 

რ.კაკულია, 
ლ.ბახტაძე 
ა.ჯიბუტი,(200
9). საჯარო 
ფინანსები, 
თბილისი. 
 ა. გაბელაია  
(2011). 
ფინანსები, 
თბილისი. 
(უნის 
ბიბლიოთეკა) 

14 შრომის 
ეკონომი
კა 

SBLS1
ELE 

 5 არჩევი
თი 

- ეკონომიკის 
მეცნიერება
თა 
დოქტორი 
ლალი 
ჩაგერიშვილ
ი-აგლაძე 

ავტორთა 
კოლექტივი, 
(2009), შრომის 
ეკონომიკა. 
სახელმძღვანელ
ო. თბილისი, 
უნივერსალი. 

15 კორპორა
ციის 
ფინანსებ
ი 

SBLS1
ECF 

 5 არჩევი
თი 

ფინანსების 
საფუძვლები 

ასოც.პროფ. 
მ.ალადაშვი
ლი 

1. კაკულია, რ., 
ბახტაძე, ლ., 
თუთბერიძე, 
გ., (2009), 
კორპორაციის 



ფინანსები, 
თბილისი. 
 

16 საბუღა
ლტრო 
აღრიცხვ
ა 

SBLS1
EA 

 5 არჩევი
თი 

------------ ასოც,პროფ, 
ნ.რინკიაშვ
ილი 

ხარაბაძე, ე. 
(2015). 
ბუღალტრულ
ი  აღრიცხვის 
საფუძვლები.თ
ბილისი. 
 ა. ხორავა, ნ. 
კვატაშიძე, ნ. 
სრესელი, ზ. 
გოგრიჭიანი(20
14). - 
ბუღალტრულ
ი აღრიცხვა: 
ნაწილი I- 
ბუღალტრულ
ი აღრიცხვის 
საფუძვლები, 
თბ.  

17 რეგიონა
ლური 
ეკონომი
კა 

SLBS1
ERE 

 5 არჩევი
თი 

- ეკ.მეც.დოქ
ტორი 
ლ.ჩაგელიშ
ვილი 

რეგიონული 
ეკონომიკა 
(ე.ხარაიშვილი 
და სხ.) 
სახელმძღვანე
ლო, 
თბილისის  
უნივერსიტეტ
ის 
გამომცემლობა
, 17თბილისი 
2004 

18 ინვესტი
ციები 
 

SBLS1
EI 

 5 არჩევი
თი 

 ეკ.დოქტორ
ი რ, 
დალაქიშვი
ლი 

1.ლ. გიტმანი, 
მ. ჯონკი, ჰ. 
ბირმანი, ს. 
შმიდტი. 
ინვესტირების 
საფუძვლები. 
(ლ. ქოქიაურის 



თარგმანი), 
თბილისი, 
2010. 
2. ა. სიჭინავა. 
ინვესტიციები. 
თეორია, 
ანალიზი, 
ორგანიზაცია, 
მართვა 
(ლექციის 
კურსი). 
თბილისი, 
2010. 

 
 

19 საერთაშ
ორისო 
ფინანსებ
ი 

SBLS1
EEIF 

 5 არჩევი
თი 

ფინანსების 
საფუძვლები 

ასოც,პროფ. 
მ. 
ალადაშვი
ლი 

1.იაკობ მესხია. 

საერთაშორის

ო ფინანსები; 

თბილისი  2012 

2.იაკობ მესხია. 
საერთაშორის
ო ვაჭრობა  
თბ.2012 

21 სამეწარმ
ეო 
სამართა
ლი 

SBLS
1EEI
L 

 5 არჩევი
თი 

--------------- მოწ. პროფ. 
გ. გიორგაძე 

1.საქართველო
ს 
კონსტიტუცია 
„2.მეწარმეთა 
შესახებ“ 
საქართველოს  
კანონი; 
3.ქოქრაშვილი 
ქ,. (2010), 
სამეწარმეო 
სამართალი, 
საგამომცემლო 
სახლი 
„ტექნიკური 
უნივერსიტეტ



ი, თბ. 
(უნის და 
ლექტორის 
ბიბლიოთეკაშ
ი) 

23 ფასიანი 
ქაღალდ
ების 
ბაზარი 

SBLS1
EEM
A 

 5 არჩევი
თი 

 ეკ.დოქტორ
ი  თეა 
ლაზარიშვი
ლი 

.ლ.ქოქიაური,ნ

.შონია - 
ფასიანი 
ქაღალდების 
ბაზარი,თბილ
ისი 2008 

24 ბიზნესი
ს 
საფუძვ
ლები 

SBLS1
EBB 

 5 არჩევი
თი 

---------------
--- 

ეკ.დოქტორ
ი რ. 
დალაქიშვი
ლი 

რ. დალაქიშვილი, 
გ. აბაშიშვილი, ი. 
ლექვინაძე. 
შესავალი 
ბიზნესში. თბ. გამ. 
„უნივერსალი“ 
2010 

25 მარკეტი
ნგი 

SBLS1
EM 

 5 არჩევი
თი 

---------------
---- 

ასოც.პროფ.
ნ. 
ხიზანიშვი
ლი 

1არმსტრონგი გ., 
კოტლერი ფ.  
მარკეტინგის 
საფუძვლები. მე-
14 გამოცემა. 
კავკასიის 
უნივერსიტეტის 
თარგმანი. თბ., 
2015 

26 მენეჯმენ
ტი 

SBLS1
MGT 

 5 არჩევი
თი 

---------------
--- 

პროფ.ი. 
ჯიმშიტაშვ
ილი 

გ.შუბლაძე, 
ბ.მღებრიშვილი
, 
ფ.წოწკოლაური 
(2008), 
მენეჯმენტის 
საფუძვლები, 
თბილისი 
გარეთ რ. 
ჯონსი, 
ჯენიფერ მ. 
ჯორჯი (2006), 
თანამედროვე 
მენეჯმენტის 
საფუძვლები 
(ელ. ვერსია) 



27 კომპიუ
ტერულ
ი უნარ-
ჩვევები 
და 
ინფორმა
ციული 
ტექნოლ
ოგიები 

      
SH. 17 

I 5 სავალ
დებულ
ო 

---------------
- 

 1. რაზმაძე
, ს. (2007) 
Microsoft 
Excel. 
თბილისი 

 ასაბაშვილი,  
ე. ცირამუა, ს. 
(2010) 
საოფისე 
კომპიუტერუ
ლი 
პროგრამები 
და 
ინტერნეტი, 
საქართველოს 
უნივერსიტეტ
ის 
გამომცემლობ
ა. 

 ასაბაშვილი, ე. 
სტურუა, თ. 
(2009)ტექსტუ
რი 
რედაქტორი 
Microsoft 
Office Word 
2007. 
თბილისი: 
გამომცემლობ
ა 
„საქართველო
ს 
უნივერსიტეტ
ი“. 

 ასაბაშვილი, ე. 
სტურუა, თ. 
(2010) 
საპრეზენტაცი
ო პროგრამა 
Microsoft 



Office 
PowerPoint 
2007. 
თბილისი: 
საქართველოს 
ტექნიკური 
უნივერსიტეტ
ი. 
 

28 აკადემი
ური 
წერა 

U.1.A
W 

IV 5 სავალ
დებულ
ო 

---------------
- 

ასოც,პროფ. 
ნ. 
კახაშვილი 

1. წულაძე, ლ. 
(2006). 
აკადემიური 
წერა. თბილისი: 
სოციალურ 
მეცნიერებათა 
ცენტრი. 

2. 
გოჩიტაშვილი, 
ქ., შაბაშვილი, გ. 
და შარაშენიძე, 
ნ. (2007). 
აკადემიური 
წერა. თბილისი: 
გამომცემლობა 
`საიმედო~. 

3. კაჭარავა, ლ., 
მარწყვიშვილი, 
ხ. და 
ხეჩუაშვილი, ლ. 
(2007). 
აკადემიური 
წერა 
დამწყებთათვის
. თბილისი: 
სოციალუმეცნიე
რებათა სერია. 

 



29 დარგობ
რივი 
ინგლის
ური ენა 
1 

U.1E.5  5 არჩევი
თი 

ინგლისური 
ენა 4 

ქეთევან 
შაშვიაშვილ
ი, 
განათლების 
დოქტორი, 

Cotton, D., Falvey, D., 

& Kent, S. (2007). 

Market Leader (Pre-

intermediate Business 

English Course Book. 

New Edition. Harlow: 

Pearson Education 

Limited 

Rogers, J. (2007). 

Market Leader (Pre-

intermediate Business 

English Practice File. 

Harlow: Pearson 

Education Limited 
Mascull, B. (2002). 
Business Vocabulary 
in Use. Cambridge: 
Cambridge University 
Press 

30 დარგობ
რივი 
ინგლის
ურიენა 2 

U.1E.6  5 არჩევი
თი 

დარგობრივ
ინგლისური 
ენა 1 

ქეთევან 
შაშვიაშვილ
ი, 
განათლების 
დოქტორი, 

Raitskaya, L., & 

Cochrane, S. 

Macmillan Guide to 

Economics. (Student’s 

book). Macmillan. 

MacKenzie, I. (2006). 
 
 Professional English 
on Use: Finance. 
Cambridge: 
Cambridge University 
Press 

31 დარგობ
რივი  ენა  
რუსულ
ი 

U. III 
R .5 

 5 არჩ რუსული ენა 
4 

სედა 
ასატუროვა 
 
მანანა 
ღამბაშიძე 

  . Е.А. Дворкина. 
Экономическая 
теория 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА 

ОБЩЕСТВА. 
Издательство 
«Златоуст». 2012 год 
htt/ekonomicheskaya
_ teoria.pdf 

 



2.Ласкарёв Е.Р. 
Чистая 
грамматика.Санкт-
Петербург 
«Златоуст» 2006 
упр.№1,№2,№3 
стр.28 

 3. Мельченко Т.Н. 
,Мельченко Т.Н. 
Учимся говорить по-
русски.Учебное 
пособие по развитию 
речи.Волгоград.2001 
стр.31 

 

3.  Т.В. Попова, Л.В. 
Архипова, Т.П. 
Баркова, Т.В. 
Губанова, Н.Г. 
Посадская, Л.А. 
Шахова 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
.Часть 1 Под общей 
редакцией доктора 
филологических 
наук, профессора 
И.М. Поповой 

                                

 

32 დარგობ
რივი  ენა  
რუსულ
ი 

U. III 
R .6 

 5 არჩ დარგობ.რუ
სული ენა 1 

სედა სატუროვა 
მანანა 
ღამბაშიძე 

.Н.В. Курикова, Е.В. 

Цой 

Русский язык как 

иностранный. Язык 

экономики 

Учебное пособие по 

обучению 

письменной речи на 

материале текстов 

экономического 

профиля 

(продвинут

ый этап обучения) 



Издательство 

Томского 

политехнического 

университета 2010 В 

основе пособия лежат 

текстовые 

материалы: К.Р. 

Макконнелл, С.Л. 

Брю. Экономикс: 

принципы, проблемы 

и политика. М.: 

Республика, 1995; 

И.В. Липсиц. 

Экономика. Учебник 

для вузов. М.: Омега-

Л, 2004, М. Н. 

Гаврилова. 

Экономическая 

теория. Учебное 

пособие. Томск: ТПУ 

Пресс, 2005. В работе 

использованы 

материалы и 

Интернет-порталов. 

portal.tpu.ru/SHARED

/s/SMOTR/.../student/..

./язык%20экономики.

doc  

2.Ласкарёв Е.Р. 
Чистая 
грамматика.Санкт-
Петербург 
«Златоуст» 2006 
упр.№1,№2,№3 

  

  

 

 



33 დარგობ
რივი ენა 
(გერმან
ული) 

U I  D5  5 არჩ U I  D4 ასოც.პროფ. 
მ ნაპირელი 

Goethe Institut  
(2009)   
„Kommunikation 
in der Wirtschaft  “  
Cornelsen  Verlag,  
Berlin  
(ბიბერახის 
კუთხე) 

34 დარგობ
რივი ენა 
(გერმან
ული) 

U I  D6  5 არჩ U I  D5 ასოც.პროფ. 
მ ნაპირელი 

Goethe Institu  t  

(2009)   

„Kommunikation 

in der Wirtschaft  

“  Cornelsen 

Verlag,  Berlin  

(ბიბერახის 

კუთხე) 

35 ინგლის
ური  ენა 
1 

U.1E.1 I 5 სავ  ქეთევან 
შაშვიაშვილ
ი, 
განათლების 
დოქტორი, 

Oxenden,C., 
Latham-
Koenig,C., & 
Seligson, P. 
(2009). Student’s 
book - New 
English File (Pre-
intermediate), 
Oxford: Oxford 
University Press. 
 
Oxenden,C., 
Latham-
Koenig,C., & 
Seligson, P. 
(2009). Workbook 
- New English File 
(Pre-intermediate), 
Oxford: Oxford 
University Press. 
Oxenden,C., 
Latham-
Koenig,C., & 
Seligson, P. 
(2009). New 
English File (Pre-
intermediate). CD 
, Oxford 
University Press 



36 ინგლის
ური ენა 
2 

U.1E.2 I I 5 სავ ინგლისური 
ენა1 

ქეთევან 
შაშვიაშვილ
ი, 
განათლების 
დოქტორი, 

Oxenden,C., 
Latham-
Koenig,C., & 
Seligson, P. 
(2009). Student’s 
book - New 
English File (Pre-
intermediate), 
Oxford: Oxford 
University Press. 
 
Oxenden,C., 
Latham-
Koenig,C., & 
Seligson, P. 
(2009). Workbook 
- New English File 
(Pre-intermediate), 
Oxford: Oxford 
University Press 
 
Oxenden,C., 
Latham-
Koenig,C., & 
Seligson, P. 
(2009). New 
English File (Pre-
intermediate). CD 
, Oxford 
University Press 

37 ინგლის
ური  ენა 
3 

U.1E.3    ინგლისური 
ენა 2 

ქეთევან 
შაშვიაშვილ
ი, 
განათლების 
დოქტორი, 

Oxenden,C., & 
Latham-Koenig,C. 
(2009). Student’s 
book - New 
English File 
(Intermediate), 
Oxford: Oxford 
University Press. 
Oxenden,C., 
Latham-
Koenig,C., & 
Byrne, T. (2009). 
Workbook - New 
English File 
(Intermediate), 
Oxford: Oxford 
University Press. 
Oxenden,C., & 
Latham-Koenig,C. 
(2009). New 
English File 



(Intermediate), CD 
, Oxford 
University Press 
 
 

38 ინგლის
ური  ენა 
4 

U.1E.4    ინგლისური 
ენა 3 

ქეთევან 
შაშვიაშვილ
ი, 
განათლების 
დოქტორი, 

Oxenden,C., & 
Latham-Koenig,C. 
(2009). Student’s 
book - New 
English File 
(Intermediate), 
Oxford: Oxford 
University Press. 
Oxenden,C., 
Latham-
Koenig,C., & 
Byrne, T. (2009). 
Workboo- New 
English File 
(Intermediate), 
Oxford: Oxford 
University Press. 
Oxenden,C., & 
Latham-Koenig,C. 
(2009). New 
English File 
(Intermediate), CD 
, Oxford 
University Press. 
Oxenden,C., & 
Latham-Koenig,C. 
(2009). Student’s 
book - New 
English File 
(Upper-
intermediate), 
Oxford: Oxford 
University Press. 
Oxenden,C., 
Latham-
Koenig,C., & 
Hudson, J. (2009). 
Workbook - 
NewEnglish File 
(Upper-
intermediate), 
Oxford: Oxford 
University Press. 
Oxenden,C., & 
Latham-Koenig,C. 



(2009). New 
English File 
(Upper-
intermediate), CD 
, Oxford 
University Press. 
 

 
39 

რუსულ
ი ენა1 

U. I R 
.1 

I 5 სავ  სედა 
ასატუროვა 
 
მანანა 
ღამბაშიძე 

1Казакова О.А.К 
Практикум по 
культуре речевого 
общения на русском 
языке: учебное 
пособие О.А. 
Казакова, Т.Б. Фрик. 
– Томск 
:Изд-во Томского 
политехнического 
университета, 2009. 
–136 с 
2.Лебединский С. И. 
Русский язык как 
иностранный: 
Учебник / C. И. 
Лебединский, Г. Г. 
Гончар. – 2-е изд., 
доп. и перераб. – 

Мн.:, 2011. – 402 
с. 

 

40 რუსულ
ი ენ2 

U. I R 
.2 

I I 5 სავ რუსული 
ენა1 

მანანა 
ღამბაშიძე 

Казакова 
О.А.Практикум по 
культуре речевого 
общения на русском 
языке: учебное 
пособие / О.А. 
Казакова, Т.Б. Фрик. 
– Томск: 
Изд-во Томского 
политехнического 
университета, 2009. – 
136 с. 

2.Лебединский С. И. 
Русский язык как 
иностранный: 
Учебник / C. И. 
Лебединский, Г. Г. 
Гончар. – 2-е изд., 
доп. и перераб. – 
Мн.:, 2011. – 402 с. 

1.Крючкова 
Л,С,,Мошинская Н.В. 



«Практическая 
методика обучения 
русскому языку как 
иностранному» 
Учебное пособие,2-е 
издание 
,М.,Издательство»Фл
инта»,Издательство»
Наука»,2011  

2.Русский язык как 
иностранный. 
Лексико-
грамматические 
упражнения. 
О.А.Климкович и 
др. 2014г. (pdf) 

 3.О.А. Климкович, 
Т.С. Денисенко, 
И.Я. Кураш, О.А. 
Сосновская  
РУССКИЙ ЯЗЫК 
КАК 
ИНОСТРАННЫЙ: 
ЛЕКСИКО-
ГРАММАТИЧЕСКИ
Й КУРС Витебск 
ВГУ имени П.М. 
Машерова 2014 
 

 
41 რუსულ

ი ენ3 
U. I R 
.3 

III 5 სავ რუსული 
ენა2 

სედა 
ასატუროვა 
 
 
მანანა 
ღამბაშიძე 

. Успенский 
Л.В.Слово о 
словах.Почему не 
иначе?  Очерки  о 
языке. Ленинград 
1971 г. 

2. ГЛАГОЛЫ 
ДВИЖЕНИЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА 
(сборник таблиц и 
упражнений 
Днепропетровск 
2013 

 

 



42 რუსულ
ი ენ 4 

U. I R 
.4 

IV 5 სავ რუსული 
ენა3 

სედა 
ასატუროვა 
 
მანანა 
ღამბაშიძე 

. Успенский 
Л.В.Слово о 
словах.Почему не 
иначе?  Очерки  о 
языке .Издательство 
«Детская 
литература» 
.Ленинград 1971 г. 

2. ГЛАГОЛЫ 
ДВИЖЕНИЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА 
(сборник таблиц и 
упражнений 
Днепропетровск 
2013 

3.Русский язык (ч.1) 
Л.В. Москвин, 
Л.В.Сильвина 2000 г. 

 

 
43 გერმანუ

ლი ენა 1  
U I  D1   I 5 სავ  ასოც, პროფ. 

მ. 
ნაპირელი 

„Schritte“  (2008) 
– Deutsch als 
Fremdsprache.  V   
Max Hueber 
Verlag  Ismaning   
(ბიბერახის 
კუთხე) 

44 გერმანუ
ლი ენა 2 

U I  D2   II 5 სავ გერმანული 
ენა 1 

ასოც, პროფ. 
მ. 
ნაპირელი 

Schritte“ (2004)– 

Deutsch als 

Fremdsprache.  II   

Max Hueber 

Verlag  Ismaning   

2. Msia 

Gwenzadse  

(2000) “Deutsche 

Grammatik”.   

Verlag. Tbilissi 

45 გერმანუ
ლი ენა 3 

U I  D3   III 5 სავ გერმანული 
ენა 2 

ასოც, პროფ. 
მ. 
ნაპირელი 

„Schritte“ (2008) 

– Deutsch als 

Fremdsprache.  VI   



Max Hueber 

Verlag  Ismaning  

(ბიბერახის 

კუთხე) 

Andrazashvili, M.  

(2008) Grammatik 

der deutschen 

Sprache  (In vier 

Bänden,  Band  

II),   Tbilissi  

(პირადი  

ბიბლიოთეკა) 

Buscha. A. 
Raven,S.  
Linthout. G.  
(2008)  
Erkundungen   
Deutsch als 
Fremdsprache  
Integriertes  Kurs – 
und Arbeitsbuch  
Sprachnuiveau  B2  
(ბიბერახის 
კუთხე) 

46 გერმანუ
ლი ენა 4 

U I  D1   IV 5 სავ გერმანული 
ენა 3 

ასოც, პროფ. 
მ. 
ნაპირელი 

Buscha. A. 
Raven,S.  
Linthout. G.  
(2008) 
Erkundungen   
Deutsch als 
Fremdsprache  
Integriertes  Kurs – 
und Arbeitsbuch  
Sprachnuiveau  B2 
(ბიბერახის 
კუთხე) 

47                        
გეოპოლ
იტიკა 

UIG  5 არჩ  ალექსანდრ
ე 
ოთარაშვი
ლი; 
ისტორიის  
დოქტორი; 

გეგეშიძე, 
ა.(1999). 
გეოპოლიტიკა,  
თბილისი 



48 დემოკრა
ტია და 
მოქალაქე
ობა 

UIDC  5 არჩ  ნათელა 
ბასილაშვილ
ი, 
პოლიტიკის 
მეცნიერება
თა 
დოქტორი, 

ბუროუსი გ., 
რუხაძე ზ., 

კვაჭაძე მ., 
გაფრინდაშვილ
ი ლ., იზორია 
ლ. (2011) 

დემოკრატია და 
მოქალაქეობა; 
 

49 ეთიკა U1E  5 არჩ  გიორგი  
სიბაშვილი, 
ასოცირებუ
ლი 
პროფესორი, 

.ნიკიტინი ლ. 
(2015) ეთიკა. 
გამომცემლობა 
სამართლიანი 
საქართველო. 
2.ბრაჭული ი. 
რამიშვილი ვ. 
ზაქარიაძე ა. 
ჯალაღონია 
დ.(2015) 
ფილოსოფიის 
შესავალი. 
გამომცემლობა 
მერიდიანი.                                             

50 ლოგიკა U1L  5 არჩ  ასოცირებუ
ლი 
პროფესორი 
ელიზბარ 
ელიზბარაშვ
ილი,   

მჭედლიშვილი 
ლ.  ივანიძე ნ.  
(1997) .  ლოგიკა.  
თბილისი: 
ქრონოგრაფი.   

51 მსოფლი
ოს 
ცივილი
ზაციის 
ისტორი
ა 

U1H
WC 

 5 არჩ  ალექსანდრ
ე 
ოთარაშვი
ლი; 
ისტორიის  
დოქტორი; 

(2003). 
კულტუროლო
გია, ივ. 
ჯავახიშვილის 
სახელობის 
თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტ
ი, თბილისი 

 
52 საზოგად

ოებასთან 
  5 არჩ  ნელი 

ცქიტიშვილი
საზოგადოებას
თან 



ურთიერ
თობა 

, 
ფილოლოგი
ის 
დოქტორი, 
ასოცირებუ
ლი 

ურთიერთობის 
სამაგიდო 
ენციკლოპედია 
(2006); (ელგუჯა 
მარღიას რედ.), 
გამომცემლობა 
„ცოტნე“, 
თბილისი. 
ხახუტაშვილი, 
ე., კაპანაძე, ლ., 
(2007), 
საზოგადოებას
თან 
ურთიერთობა,გ
ამომცემლობა 
„უნივერსალი“, 
თბილისი.  
 

53 ზოგადი 
კურსი 
საქართვ
ელოს 
ისტორი
აში 
  

 

U1G
CGH 

 

 5 არჩ  ასოცირებუ
ლი 
პროფესორ
ი, მალხაზ 
ცირეკიძე,  
 

ასათიანი, ნ., 
(1999), 
საქართველოს 
ისტორია 
უძველესი 
დროიდან XIX  
საუკუნემდე, 
გამომცემლობა 
,,განათლება“, 
თბილისი  
ბენდიანიშვილ
ი, ალ., (1999),, 
საქართველოს 
ისტორია 1801-
1921 წლებში, 
გამომცემლობა 
,,განათლება“, 
თბილისი 
ბერაძე, თ., 
სანაძე, მ., 
(2003), 
საქართველოს 
ისტორია 
(ანტიკური 



ხანა და შუა 
საუკუნეები), 
გამომცემლობა 
,,საქართველოს 
მაცნე“, 
თბილისი 
1.ნათმელაძე, 

მ., 
დაუშვილი, 
ალ., (2004), 
საქართველ
ოს უახლესი 
ისტორია, 
თბილისი 

2.მუსხელიშვი
ლი დ, 
სამსონაძე მ, 
დაუშვილი 
ა. (2012), 
საქართველ
ოს ისტორია. 
თბილისი  

 
54 ქართუ

ლი 
ფილოს
ოფიის 
ისტორი
ა 

U1HGF  5 არჩ  ასოცირებუ
ლი 
პროფესორი 
ელიზბარ 
ელიზბარაშვ
ილი, 

ნუცუბიძეშ., 
(1956), 
ქართული 
ფილოსოფიის 
ისტორია, ტ. I 
და II. თბილისი: 
საქართველოს 
მეცნიერებათა 
აკადემიის 
გამომცემლობა.   
ხიდაშელი შ. 
(1988), 
ქართული 
ფილოსოფიის 
ისტორია, 
თბილისი: 
მეცნიერება.  
 

56 შესავალ U1BP  5 არჩ  ნათელა მამუკელაშვილი 



ი კურსი 
პოლიტ
ოლოგია
ში 

ბასილაშვილ
ი, 
პოლიტიკის 
მეცნიერება
თა 
დოქტორი, 
ასისტენტ-
პროფესორი 

ე., 
ახალმოსულიშვ
ილი თ. (2010) 

პოლიტოლოგია. 
თბილისი; 
უნივერსალი. 

57           
შესავალი 
ფილოსო
ფიაში 

UIBF  5 არჩ  გიორგი  
სიბაშვილი, 
ასოცირებუ
ლი 
პროფესორი, 

ბრაჭული, ი., 
რამიშვილი,  ვ., 
ზაქარიაძე, ა., 
ჯალაღონია, დ., 
(2015), 
ფილოსოფიის 
შესავალი.  
გამომცემლობა 
მერიდიანი. 
 

58 ჯგუფურ
ი 
მუშაობა 
და 
კომუნიკა
ციები 

U1GW
C 

 5 არჩ  მოწვეული 
დოქტორი - 
სოფიო 
არსენიშვილ
ი,  

ეფექტური 
კომუნიკაცია 
(ტრეინინგის 
დამხმარე 
თეორიული 
მასალა, 
“პარტნიორები-
საქართველო”)2
012 

59 ზოგადი 
ფსიქოლ
ოგია 

U1GP  5 არჩ  ასოც.პროფ. 
ნბასილაშვი
ლი 

1) 
გერიგი,რ.ზიმბა
რდო,ფ. 
“ფსიქოლოგია 
და ცხოვრება,” 
თბილისი, თსუ, 
(2009)  
2) უზნაძე, დ. 
(1998) ზოგადი 
ფსიქოლოგია III, 
IV ტომი, II 
გამოცემა, 
თბილისი, 
,,აღმაშენებელი” 
(1998  

 



• სასწავლო კურსების პროგრამები (სილაბუსები) თან ერთვის პროგრამას. იხ. დანართი 
4 

• პროგრამის ხელმძღვანელ(ებ)ის CV, 
ასოცირებული პროფესორი ნანა რინკიაშვილი, (იხ. 
http://www.tesau.edu.ge/failebi/cv/socebi/nana%20rinkiashvili.pdf  ) 
ეკონომიკის დოქტორი რუსუდან დალაქიშვილი-ჭიჭინაძე (იხ დანართი 5) 

•  ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი 
ადამიანური რესურსის შესახებ 

№ სასწავლო 
კურსების 

დასახელება 

ლექტორის გვარი, 
სახელი 

კვალიფიკაცია დაკავებული 
თანამდებობა 

1.  შესავალი 
მიკროეკონომიკაში 

როსტიაშვილი თამარი ეკონომიკის 
დოქტორი 

მოწვეული 
დოქტორი 

2.  მიკროეკონომიკა 
(ინტენსიური 
კურსი) 

როსტიაშვილი თამარი ეკონომიკის 
დოქტორი 

მოწვეული 
დოქტორი 

3.  შესავალი 
მაკროეკონომიკაში 

რინკიაშვილი ნანა ეკონომიკის 
დოქტორი 

ასოც.პროფესო
რი 

4.  მაკროეკონომიკა(ინ
ტენსიური კურსი) 

რინკიაშვილი ნანა ეკონომიკის 
დოქტორი 

ასოც.პროფესო
რი 

5.  მათემატიკა 
ეკონომისტებისათვ
ის 1 

მჭედლიშვილი დიანა ფიზიკა-
მათემატიკის 
მეცნიერებათა 
კანდიდატი 

 
ასოც.პროფესო
რი 

6.  მათემატიკა 
ეკონომისტებისათვ
ის 1 

მჭედლიშვილი დიანა ფიზიკა-
მათემატიკის 
მეცნიერებათა 
კანდიდატი 

 
ასოც.პროფესო
რი 

7.  ფინანსების 
საფუძვლები 

ალადაშვილი მაია სოციალურ 
მეცნიერებათა 
დოქტორი 
ეკონომიკაში 

ასოც.პროფესო
რი 

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


8.  სტატისტიკა 
ეკონომიკაში 

ბერიძე თამარი ტექნიკის 

დოქტორი 

მოწვეული 
დოქტორი 

9.  ეკონომეტრიკა თოთლაძე ლია ეკონომიკის 
დოქტორი 

მოწვეული 
დოქტორი 

10.  საერთაშორისო 
ეკონომიკა 

ჯიმშიტაშვილი ია ეკონომიკის 
დოქტორი 

პროფესორი 

11.  ეკონომიკური 
პოლიტიკა 

რინკიაშვილი ნანა ეკონომიკის 
დოქტორი 

ასოც.პროფესო
რი 

12.  ფირმის ეკონომიკა ჩაგელიშვილი-აგლაძე  
ლალი 

ეკონომიკურ 
მეცნიერებათა 
დოქტორი 

მოწვეული 
დოქტორი 

13.  საჯარო ფინანსები ალადაშვილი მაია სოციალურ 
მეცნიერებათა 
დოქტორი 
ეკონომიკაში 

ასოც.პროფესო
რი 

14.  კორპორაციის 
ფინანსები 

ალადაშვილი მაია სოციალურ 
მეცნიერებათა 
დოქტორი 
ეკონომიკაში 

ასოც.პროფესო
რი 

15.  საერთაშორისო 
ფინანსები 

ალადაშვილი მაია სოციალურ 
მეცნიერებათა 
დოქტორი 
ეკონომიკაში 

ასოც.პროფესო
რი 

16.  საბუღალტრო 
აღრიცხვა 

რინკიაშვილი ნანა ეკონომიკის 
დოქტორი 

ასოც.პროფესო
რი 

17.  ინვესტიციები დალაქიშვილი-
ჭიჭინაძე რუსუდანი 

ეკონომიკის 
დოქტორი 

მოწვეული 
დოქტორი 

18.  რეგიონალური 
ეკონომიკა 

ჩაგელიშვილი-აგლაძე  
ლალი 

ეკონომიკურ 
მეცნიერებათა 
დოქტორი 

მოწვეული 
დოქტორი 



19.  შრომის ეკონომიკა ჩაგელიშვილი-აგლაძე  
ლალი 

ეკონომიკურ 
მეცნიერებათა 
დოქტორი 

მოწვეული  
დოქტორი 

20.  მარკეტინგი ხიზანიშვილი ნანული ეკონომიკის 
მეცნიერებათა 
დოქტორი 

ასოცირებული 
პროფესორი 

21.  მენეჯმენტი ჯიმშიტაშვილი ია ეკონომიკის 
მეცნიერებათა
დოქტორი 

პროფესორი 

22.  სამეწარმეო 
სამართალი 

გიორგაძე გიორგი სამართლის 
დოქტორი 

მოწვეული 
დოქტორი 

23.  ფინანსური 
ბაზრები და 
ინსტიტუტები 

ლაზარიშვილი თეა ეკონომიკის 
დოქტორი 

მოწვეული 
დოქტორი 

24.  ბიზნესის 
საფუძვლები 

დალაქიშვილი-
ჭიჭინაძე რუსუდანი 

ეკონომიკის 
დოქტორი 

მოწვეული 
დოქტორი 

25.  დარგობრივი უცხო 
ენა 1, 2 გერმანული 

მანანა ნაპირელი განათლების 
დოქტორი 

ასოცირებული 
პროფესორი 

26.  გერმანული ენა 1, 
2, 3, 4 

მანანა ნაპირელი განათლების 
დოქტორი 

ასოცირებული 
პროფესორი 

27.  დარგობრივი უცხო 
ენა 1, 2 რუსული 

სედა ასატუროვა 

 

მანანა ღამბაშიძე 

პედაგოგიკის 
მეცნიერებათა 
კანდიდატი 

 

 

ასოცირებული 
პროფესორი 

ასისტენტ-
პროფესორი 

28.  რუსული ენა 1,2 , 3, 
4 

სედა ასატუროვა 

 

მანანა ღამბაშიძე 

პედაგოგიკის 
მეცნიერებათა 
კანდიდატი 

 

ასოცირებული 
პროფესორი 

ასისტენტ-
პროფესორი 



29.  დარგობრივი 
ინგლისური ენა 1, 
2 

ქეთევან შაშვიაშვილი განათლების 
დოქტორი 

მოწვეული 
დოქტორი 

30.  ინგლისური ენა 1, 
2, 3, 4 

ქეთევან შაშვიაშვილი განათლების 
დოქტორი 

მოწვეული 
დოქტორი 

31.  აკადემიური წერა კახაშვილი ნინო ფილოლოგიუ
რ 
მეცნიერებათა  

 

ასოც.პროფესო
რი 

32.  ზოგადი 
ფსიქოლოგია 

ნინო ბასილაშვილი ფსიქოლოგიის 
დოქტორი 

ასოცირებული 
პროფესორი 

33.  კომპიუტერული 
უნარ-ჩვევები და 
ინფორმაციული 
ტექნოლოგიები 

ფირანიშვილი 
რუსუდანი 

ინფორმატიკი
ს დოქტორი 

ასისტენტ 
პროფესორი 

34.  გეოპოლიტიკა ალექსანდრე 
ოთარაშვილი 

ისტორიის 
დოქტორი 

მოწვეული 
დოქტორი 

35. 

 

დემოკრატია და 
მოქალაქეობა  

ნათელა ბასილაშვილი პოლიტიკის 
მეცნიერებათა 
დოქტორი 

ასისტენტ 
პროფესორი 

36.  ეთიკა გიორგი სიბაშვილი ფილოსოფიის 
დოქტორი 

ასოცირებული 
პროფესორი 

37.  ლოგიკა ელიზბარ 
ელიზბარაშვილი 

ფილოსოფიის 
დოქტორი 

ასოცირებული 
პროფესორი 

38.  მსოფლიოს 
ცივილიზაციის 
ისტორია 

ალექსანდრე 
ოთარაშვილი 

ისტორიის 
დოქტორი 

მოწვეული 
დოქტორი 



39.  საზოგადოებასთან 
ურთიერთობა 

ნელი ცქიტიშვილი ფილოლოგიის 
დოქტორი 

ასოცირებული 
პროფესორი 

40.  ზოგადი კურსი 
საქართველოს 
ისტორიაში 

მალხაზ ცირეკიძე ისტორიის 
დოქტორი 

ასოცირებული 
პროფესორი 

41.  ქართული 
ფილოსოფიის 
ისტორია 

ელიზბარ 
ელიზბარაშვილი 

ფილოსოფიის 
დოქტორი 

ასოცირებული 
პროფესორი 

42.  შესავალი კურსი 
პოლიტოლოგიაში 

ნათელა ბასილაშვილი პოლიტიკის 
მეცნიერებათა 
დოქტორი 

ასისტენტ 
პროფესორი 

43.  შესავალი 
ფილოსოფიაში 

გიორგი სიბაშვილი ფილოსოფიის 
დოქტორი 

ასოცირებული 
პროფესორი 

44.  ჯგუფური მუშაობა 
და კომუნიკაცია 

სოფიო არსენიშვილი ფილოლოგიის 
დოქტორი 

მოწვეული 
დოქტორი 

 

 

 


