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პროგრამის სახელწოდება – ტურიზმი (Tourism)

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია – ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში (BBA in 

Tourism)   
სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი      
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 ECTS კრედიტი

სწავლების ენა: ქართული
პროგრამის მიზანი: ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა წარმოადგენს ტურიზმის
სპეციალისტების მომზადებისა და  საშუალო დონის მენეჯერული  კომპეტენციების

განვითარება–გაღრმავებაზე ორიენტირებულ პროგრამას. მისი მიზანია სტუდენტების
მომზადება კვალიფიციურ სპეციალისტებად ტურიზმის დინამიური და მზარდი  

ინდუსტრიისათვის. ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა  სტუდენტებს აძლევს იმ ცოდნას, 

რომელიც მათ ესაჭიროებათ ტურიზმის ინდუსტრიისა და მენეჯმენტის შესწავლისათვის. 

საქართველოში, სამოქალაქო და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება–

სრულყოფისათვის. ეროვნული ტურიზმის ინდუსტრიისათვის კომპეტენტური ახალგაზრდა

თაობის აღზრდა წარმოადგენს უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანს. იგი
ითვალისწინებს ორი განსხვავებული, არჩევითი მოდულით – „ტურიზმის მენეჯმენტი“ და
„სასტუმროს მენეჯმენტი“ სწავლებას. პროგრამა ფოკუსირებულია მენეჯერული

პრობლემების მოგვარების და შემოქმედებითი უნარების განვითარებაზე, რაც მოეთხოვება
ტურიზმისა სპეციალისტებს თანამედროვე პერიოდში.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა არსებული

კანონმდებლობით გათვალისწინებული საერთო ეროვნული გამოცდები. 
სწავლის შედეგი: ტურიზმის საბაკალავრო  პროგრამით განსაზღვრულია შემდეგი ზოგადი
და დარგობრივი კომპეტენციები:

1. ცოდნა და გაცნობიერება
1.1. ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტის საფუძვლების ცოდნა; 
1.2. ტურიზმისა და მასპინძლობის სფეროს ტერმინოლოგიის განმარტება;

1.3. ტურისტული ორგანიზაციის, მისი  გარემოსა და მათი მართვის თეორიების, 
კონცეფციებისა და ძირითადი პრინციპების აღწერა;
1.4. დარგის ფუნქციონალური სფეროების: ზოგადი და ოპერაციული მენეჯმენტის, 

მარკეტინგისა და გაყიდვების,  კადრების მართვის, ფინანსებისა და ბუღალტერიის, მართვის 
საკომუნიკაციო და  საინფორმაციო ტექნოლოგიების თავისებურებების  და მათი 
ურთიერთკავშირის გაცნობიერება;
1.5. ბიზნეს-საქმიანობის ანალიზის და შეფასების რაოდენობრივი და სტატისტიკური 

მეთოდების აღწერა და განხილვა;
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1.6. ტურისტული ორგანიზაციების ეროვნული და გლობალური ეკონომიკური გარემოს 

შეფასება;
1.7. ტურიზმისა და მასპინძლობის სფეროს კომპლექსურ საკითხების შეცნობა და მდგრადი 
განვითარების  ძირითად პრინციპებთან ტურიზმის როლის დაკავშირება.

2. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
2.1. ტურისტულ ორგანიზაციაში პროცესების მართვის შეფასება, მენეჯმენტის პროცესის 
მონაწილეების განსაზღვრა, ორგანიზაციის სტრუქტურის აგება, ეფექტიანობის გაზომვა; 

2.2. მონაცემების თავმოყრა, დაჯგუფება, ანალიზი, შესაძლებლობების განსაზღვრა;
2.3. ფინანსური დოკუმენტების მომზადება, ფინანსური ინფორმაციის თავმოყრა, ანალიზი, 
ანგარიშების მომზადება და წარდგენა; 

2.4. საბუღალტრო, ფინანსური და მმართველობითი აღრიცხვის სისტემების გამოყენება, 
ბიუჯეტის შედგენა;
2.5. მიზნის ფორმულირება; მიზნების, ამოცანებისა და შედეგების ურთიერთკავშირის 

განსაზღვრა; დროითი ჩარჩოების დაგეგმვა და მართვა; პასუხისმგებლობის ფარგლებში 
ამოცანების ჩამოყალიბება; შესაბამისი რესურსების შეფასება;
2.6. ტურისტული ორგანიზაციის ან ფუნქციონალური სფეროს წინაშე მდგარი პრობლემის 

იდენტიფიცირება და გადაჭრა;
2.7. საკითხის გადასაჭრელად მეთოდების  დასაბუთებული შერჩევა;
2.8. ოპერაციულ,  ტაქტიკურ  დონეზე გადაწყვეტილების  შერჩევა, ტაქტიკური 

გადაწყვეტილების მიღების მიზნების და კრიტერიუმების ფორმულირება;
2.9. ეთიკური პრობლემების ამოცნობა, გააანალიზება, შესაბამისი გადაწყვეტილებების  
შერჩევა და დაცვა; 

2.10. კვლევით სამუშაოს შესრულება წინასწარ შეთანხმებული რეკომენდაციების  
/ინსტრუქციების მიხედვით ხელმძღვანელის მეთვალყურეობის ქვეშ; 
2.11. კვლევითი და ბიზნეს პროექტების ცალკეული კომპონენტების შემუშავება;

2.12. რეფერატული სახის შრომის მომზადება;
2.13. საკუთარ სამუშაოზე პასუხისგება და მისი შეფასება/კრიტიკა;
2.14. დამოუკიდებელი მუშაობა მინიმალური  ხელმძღვანელობის ან კოლეგიალური

დახმარების  პირობებში  წინასწარ  შეთანხმებული რეკომენდაციების /ინსტრუქციების
შესაბამისად;
2.15. ჯგუფური მუშაობა, ინტერდისციპლინურ ჯგუფში მუშაობის დემონსტრირება.

3. დასკვნის უნარი
3.1. ინფორმაციის შეფასება, კრიტიკული ანალიზი და სინთეზი სტანდატრული მეთოდის
გამოყენებით და დასაბუთებული დასკვნის გამოტანა; 
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3.2. დროის დაგეგმვისა და ორგანიზების დაკავშირება;

3.3. რთული საკითხის გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტიანი გადაწყვეტილების  მიღება
მინიმალური დახმარებით.

4. კომუნიკაციის უნარი

4.1. მშობლიურ ენაზე სპეციალისტებთან კომუნიკაცია და კამათი;
4.2. საქმიანი დოკუმენტის შედგენა მენეჯმენტის ტერმინოლოგიის გამოყენებით; იდეის, 
არსებული კომპლექსური საკითხის/ კითხვის ფორმულირება/ჩამოყალიბება, როგორც

წერილობით, ასევე ზეპირად და წარდგენა /პრეზენტაცია; 
4.3. თავისი სპეციალობის სფეროს კონკრეტული და აბსტრაქტული თემების მქონე საშუალო
სირთულის ტექსტების არსებითი შინაარსის თარგმნა უცხო (ინგლისური) ენიდან და საქმიანი

დისკუსიის წარმართვა; 
4.4. სპონტანური და შეუფერხებელი საუბარი დარგობრივი ლექსიკის გამოყენებით, 
დიალოგის წარმართვა დიდი ძალისხმევის გარეშე; აქტუალური საკითხისადმი

დამოკიდებულების განმარტება და სხვადასხვა შესაძლებლობების უპირატესობისა და
ნაკლოვანი მხარეების განმარტება;  
4.5. დამოუკიდებლად და სწრაფად უცხო (ინგლისურ) ენაზე სხვადასხვა თემებზე დაწერილი

ტექსტების კითხვა; ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროების გამოყენება; სხვადასხვა თემებზე
მოსაზრებების და შეხედულებების წერილობით მკაფიოდ ჩამოაყალიბება; ანგარიშის და
თხზულების დაწერა, არგუმენტების მოყვანა სხვადასხვა შეხედულებების საწინააღმდეგოდ ან

მხარდასაჭერად;
4.6. თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ცოდნა და
გამოყენება;

4.7. საინფორმაციო სისტემების ტიპების იდენტიფიცირება და ელექტრონულ
დოკუმენტებთან, ელექტრონულ ცხრილებთან და მონაცემთა ბაზებთან მუშაობა.
5. სწავლის უნარი

5.1. ცოდნის დამოუკიდებლად ამაღლება შესაბამისი ლიტერატურის და საინფორმაციო
რესურსების გამოყენებით;

5.2. ცოდნის თვითშეფასება და შემდგომი სწავლის საჭიროებების განსაზღვრა;

5.3. ინიციატივის გამოჩენა;
5.4. დამოუკიდებლად მუშაობა სამეცნიერო ლიტერატურასთან, ცოდნის რეგულარულად  

განახლება  უახლესი ლიტერატურის გაცნობით.

6. ღირებულებები
6.1. ღირებულებების, ახალი და კომპლექსური იდეების ფორმირების პროცესში
მონაწილეობა;
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6.2. ღირებულებათა დასამკვიდრებლად სწრაფვა;

6.3. განსხვავებულ სიტუაციებში მოქმედება პროფესიული საქმიანობისთვის
დამახასიათებელი ღირებულებების შესაბამისად.
სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლების ფორმატიდან პროგრამაში

გათვალისწინებულია: ლექცია, სემინარული მეცადინეობა, პრაქტიკული მეცადინეობა, 

ხოლო სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდებიდან – ჯგუფური მუშაობა, დისკუსია/დებატები, 

წყვილში მუშაობა, ვერბალური მეთოდი, დამოუკიდებელი მუშაობა, წერითი მუშაობის

მეთოდი (ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, ესეს შესრულება, ბიზნეს წერილების
დაწერას და ა.შ.), შემთხვევის ანალიზი (Case study), გონებრივი იერიში (Brain storming), წიგნზე
მუშაობის მეთოდი, ევრისტიკული მეთოდი, მოდელირებული სიტუაციების განხილვა, 

ინდუქცია, დედუქცია, ახსნა–განმარტებითი ანგარიშის დაწერა, რეფერატის შესრულება, 

პრეზენტაცია, საინფორმაციო რესურსებთან მუშაობა და სხვა მეთოდები.

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

მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა. შედეგების შეფასების სხვადასხვა მეთოდები
მოცემულია სასწავლო კურსების სილაბუსებში. სწავლის შედეგების შეფასება ხორციელდება
უნივერსიტეტში დადგენილი სტუდენტის მიღწევების შეფასების წესით:

ქულათა მაქსიმალური
რაოდენობიდან

შეფასება შეფასების
კვალიფიკაცია

91%–ზე მეტი (A) ,,ფრიადი“ დადებითი

81-90% (B) ,,ძალიან კარგი“ დადებითი

71-80% (C) ,,კარგი “ დადებითი

61-70% (D) 

,,დამაკმაყოფილებელი“

დადებითი

51-60% (E) ,,საკმარისი“ დადებითი

41–50% (FX) ,,ვერ ჩააბარა“ უარყოფითი

40% და ნაკლები (F) ,,ჩაიჭრა“ უარყოფითი

FX შეფასების დროს სტუდენტს ეძლევა გამოცდის ერთხელ გადაბარების უფლება, ხოლო F  

შეფასების შემთხვევაში სტუდენტმა  შესაბამის საგანში კრედიტის მისაღებად კურსი თავიდან
უნდა გაიაროს.

საკონტაქტო პირი: მამუკა ხუსკივაძე
         tel: 2 39 18 75
         E-mail: khuskivadze.m@mail.ru
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2.სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: ტურიზმი (Tourism)

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტის მაგისტრი
(Master in Tourism and Hospitality Management)

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 ECTS კრედიტი

სწავლების ენა: ქართული

პროგრამის მიზანი: საგანმანათლებლო პროგრამა წარმოადგენს ტურიზმის სფეროში 

მაგისტრების მომზადებისა და  უმაღლესი დონის მენეჯერული  კომპეტენციების 
განვითარება–გაღრმავებაზე ორიენტირებულ პროგრამას. მისი მიზანია ქვეყნის 
განვითარების პრიორიტეტად აღიარებული ტურიზმის დინამიური და მზარდი ინდუსტრიის 

შრომის ბაზარის მოთხოვნების შესაბამისი თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული უნარ–
ჩვევების, სამეცნიერო კვლევებისა და შემოქმედებითი მუშაობის უნარის მქონე 
კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება, რომელთაც ექნებათ: (1) ტურისტული 

ორგანიზაციების სტრატეგიული დაგეგმვის, ეფექტიანი მართვის, ორგანიზებული 
დაპროექტებისა და სტრუქტურული განვითარების საკვანძო საკითხების ცოდნა და 
შესაბამისი უნარ–ჩვევევბი; (2) ტურიზმის მაღალი დონის მენეჯერების ფუნქციებისა და 

გადასაწყვეტი ამოცანების თაობაზე ცოდნა და უნარ–ჩვევები; (3) ტურიზმის მართვის 
სხვადასხვა დონეზე არსებული საინფორმაციო სისტემებისა და ტექნოლოგიების ცოდნა და 
სარგებლობის უნარ–ჩვევები; (4) ნებისმიერი სახის ტურისტულ ორგანიზაციაში 

მარკეტინგული სამსახურის ორგანიზებისა და წარმართვის უნარი; (5) ტურიზმის სისტემების 
ამომწურავი ცოდნა და ტურიზმის პოლიტიკის ანალიზის უნარი; (6) ტურიზმის სფეროში 
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სამეცნიერო კვლევების დაგეგმვისა და დამოუკიდებლად წარმართვის უნარი; (7) 

ლიდერული უნარ–ჩვევები და სხვ.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ტურიზმის სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების 

სტანდარტები შეესაბამება სახელმწიფო მოთხოვნებსა და საერთო საუნივერსიტეტო 
წინაპირობებს. პროგრამაში სწავლის მსურველ ყველა კანდიდატს უნდა ჰქონდეს 
ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი ტურიზმის, ბიზნესის ადმინისტრირების ან ეკონომიკის

პროფილით, ან ამ პროფილების დამატებითი სპეციალობა (Minor). პროგრამაზე სწავლის 
მსურველებმა უნდა ჩააბარონ საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სამაგისტრო პროგრამაზე 
მისაღები დამატებითი გამოცდა სპეციალობაში. კანდიდატს მოეთხოვება, ასევე, ინგლისური 

ენის ცოდნა B2 დონეზე მაინც. მისაღები გამოცდა  (ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტის 
საფუძვლები) წერითია, ფასდება 100 ქულიანი სისტემით. ბილეთი შედგება ოთხი 
კითხვისაგან, რომელთაგან თითოეული ფასდება 25 ქულით. გამოცდისთვის 

განსაზღვრულია 2 საათი, მინიმალური გამსვლელი ქულაა 51.
სწავლის შედეგი: ტურიზმის სამაგისტრო პროგრამით განსაზღვრულია შემდეგი ზოგადი და
დარგობრივი კომპეტენციები:

1. ცოდნა და გაცნობიერება:

ზოგადი კომპეტენცია:
1.1. გააჩნია მომსახურების მენეჯმენტის, თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და 

სისტემების მართვის, მყიდველზე ორიენტირებული მარკეტინგული სტრატეგიის 
ჩამოყალიბების ცოდნა; გუნდის შექმნის პრინციპებისა და ჯგუფში ლიდერობის მიღწევის 
ცოდნა;

დარგობრივი კომპეტენცია:
1.2. გააჩნია ტურიზმისა და მასპინძლობის დარგის ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც 

ემყარება ტურიზმისა და მასპინძლობის გარემოსა და მართვის უახლეს თეორიებს, 
კონცეფციებსა და მიდგომებს;
1.3. გააჩნია ტურიზმისა და საერთაშორისო მასპინძლობის ინდუსტრიის თითოეული 

სექტორის სტრუქტურული მახასიათებლების, პროდუქტისა და ოპერირების ცოდნა; 
ტურიზმის კრეატიული განვითარების, ტურიზმის ეკონომიკური სარგებლისა და ხარჯების 
გამოთვლის, მომხმარებლის ქცევის, ტურიზმში ფასწარმოქმნისა და დისტრიბუციის, 

ტურისტული დანიშნულების ადგილების მენეჯმენტის სპეციფიკის, ტურიზმში მეცნიერული 
კვლევის დიზაინისა და წარმართვის, მასპინძლობის სისტემებისა და პოლიტიკის ანალიზის 
ცოდნა, რაც აძლევს ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას;
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1.4. აცნობიერებს ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზებს.

2. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:
ზოგადი კომპეტენცია:
2.1. გააჩნია კვლევის პროცესის გააზრების, დაგეგმვის, განხორციელებისა და
ადაპტირების, კვლევის შედეგების ანალიზისა და შეფასების უნარი; 
2.2. შეუძლია ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა, განხორციელება და

ზედამხედველობა; 
დარგობრივი კომპეტენცია:
2.3. შეუძლია გამოიყენოს ტურიზმისა და მასპინძლობის სფეროს სპეციფიკისთვის

დამახასიათებელი უნარების ფართო სპექტრი, შეარჩიოს დავალებების შესასრულებლად
სხვადასხვა მიდგომა და მიუსადაგოს სათანადო მეთოდები და ინსტრუმენტები; აქვს
ტურიზმის  განვითარების საკითხისადმი შემოქმედებითი მიდგომის უნარი;

2.4. შეუძლია ოპერირება ტურიზმის მულტიდისციპლინურ და გაუთვალისწინებელ გარემოში; 
გააჩნია წამოჭრილი კომპლექსური საკითხების შემოქმედებითი მოგვარების უნარი; შეუძლია 
გამოავლინოს ინიციატივა და პერსონალური პასუხისმგებლობა პროფესიულ პრაქტიკაში;

შეუძლია უნარ–ჩვევების ადაპტირება, ათვისება ან შემუშავება და სხვ.

3. დასკვნის უნარი
      ზოგადი კომპეტენცია:
3.1. შეუძლია განსხვავებულ სიტუაციებში წარმოქმნილი ახალი, რთული და
წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების გადასაჭრელად ინფორმაციის ცნობილი
წყაროებით სარგებლობა, მათი შეფასება და კრიტიკული ანალიზი, რითაც ხდება ახალი

მეთოდოლოგიის შემუშავება/განვითარების ხელშეწყობა;

დარგობრივი კომპეტენცია:
3.2. შეუძლია პრობლემის გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტიანი გადაწყვეტილების

დამოუკიდებლად მიღება; შეუძლია ტურიზმის გლობალურ, რეგიონულ და ადგილობრივ
ბაზრებზე მიმდინარე მოვლენების ანალიზი და მათი შესაძლო გავლენის განსაზღვრა
ფირმის, ტურისტული დანიშნულების ადგილისა და სახელმწიფოს საქმიანობაზე.

4. კომუნიკაციის უნარი
ზოგადი კომპეტენცია:
4.1. შეუძლია ეფექტიანად იმუშაოს ჯგუფში, იყოს ლიდერი;
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დარგობრივი კომპეტენცია:
4.2. შეუძლია ტურიზმისა და მასპინძლობის კვლევის მეთოდებზე კომუნიკაცია
კოლეგებთან, მეცნიერთა ფართო წრეებთან და ზოგადად საზოგადოებასთან;       
4.3. შეუძლია აწარმოოს მოლაპარაკებები და მოაგვაროს კონფლიქტები; შეუძლია

ეფექტიანად იყენებდეს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს;

4.4. შეუძლია ახალი ცოდნის არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში დასაბუთებულად

და გარკვევით წარმოჩენა, ასევე საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან
თემატურ პოლემიკაში ჩართვა მშობლიურ და ინგლისურ ენებზე.

5. სწავლის უნარი
ზოგადი კომპეტენცია:
5.1. შეუძლია საკუთარი ცოდნის შეფასება და შემდგომი სწავლისა და პრაქტიკის საჭიროების 

განსაზღვრა;
დარგობრივი კომპეტენცია:
5.2. გააჩნია დამოუკიდებლად სწავლის უნარი შემდგომი პროფესიული განვითარების 

მიზნით, აქვს სხვების პროფესიონალიზმის გამოყენების  უნარი, სადაც ეს შესაძლებელი და 
მისაღებია;
5.3. გააჩნია დარგის უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე ახალი

იდეების ან პროცესების განვითარებისათვის მზაობა სწავლისა და საქმიანობის, მათ
შორის კვლევის პროცესში.

6. ღირებულებები

ზოგადი კომპეტენცია:
6.1. შეუძლია ახალი და კომპლექსური იდეების შეფასება, სინთეზი და კრიტიკული
ანალიზი, ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა;

დარგობრივი კომპეტენცია:
6.2. შეუძლია ტურიზმისა და მასპინძლობის სფეროში ღირებულებათა  
დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავება;

6.3. შეუძლია განსხვავებულ სიტუაციებში მოქმედებდეს პროფესიული საქმიანობისთვის
დამახასიათებელი ღირებულებების შესაბამისად.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლების ფორმატიდან პროგრამაში 
გათვალისწინებულია: ლექცია, სემინარი, პრაქტიკული მეცადინეობა, ხოლო სწავლის
შედეგების მიღწევის მეთოდებიდან – ჯგუფური მუშაობა, დისკუსია/დებატები, წყვილში
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მუშაობა, ვერბალური მეთოდი, დამოუკიდებელი მუშაობა, წერითი მუშაობის მეთოდი

(ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, ესეს შესრულება , ბიზნეს წერილების დაწერას და 
ა.შ.), შემთხვევის ანალიზი (Case study), გონებრივი იერიში (Brain storming), წიგნზე მუშაობის
მეთოდი, ევრისტიკული მეთოდი, მოდელირებული სიტუაციების განხილვა, ინდუქცია,

დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა–განმარტებითი მეთოდი და სხვ.

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

დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური 
შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით უგროვდება 
არანაკლები 51 ქულისა. დასკვნითი და შესაბამისი დამატებითი გამოცდის ჩატარების 

ფორმაა წერითი გამოცდა.
სწავლის შედეგების შეფასება ხორციელდება უნივერსიტეტში დადგენილი სტუდენტის
მიღწევების შეფასების წესით:

ქულათა მაქსიმალური
რაოდენობიდან

შეფასება შეფასების
კვალიფიკაცია

91%–ზე მეტი (A) ,,ფრიადი“ დადებითი

81-90% (B) ,,ძალიან კარგი“ დადებითი

71-80% (C) ,,კარგი “ დადებითი

61-70% (D) 

,,დამაკმაყოფილებელი“

დადებითი

51-60% (E) ,,საკმარისი“ დადებითი

41–50% (FX) ,,ვერ ჩააბარა“ უარყოფითი

40% და ნაკლები (F) ,,ჩაიჭრა“ უარყოფითი

FX შეფასების დროს სტუდენტს ეძლევა გამოცდის ერთხელ გადაბარების უფლება, ხოლო F  

შეფასების შემთხვევაში სტუდენტმა  შესაბამის საგანში კრედიტის მისაღებად კურსი თავიდან
უნდა გაიაროს.
მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდების წერითი ნამუშევრები ფასდება 100 ქულიანი

სისტემით.
საკონტაქტო პირი: ასისტენტ პროფესორი მერაბ ხოხობაია
tel: 2 30 44 80

E-mail: merab.kxokxobaia@tsu.ge
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3.სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი

(Tourism and Hospitality Management)
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ტურიზმის დოქტორი (PhD in Tourism)
სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 180 ECTS კრედიტი
სწავლების ენა: ქართული
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი:ტურიზმის და მასპინძლობის მენეჯმენტის

სადოქტორო პროგრამა წარმოადგენს ტურიზმის სპეციალისტების მომზადებისა და
უმაღლესი დონის მენეჯერული კომპეტენციების განვითარება–გაღრმავებაზე
ორიენტირებულ პროგრამას. მისი მიზანია მაღალკვალიფიციური

სპეციალისტებისმომზადება ტურიზმის დინამიკური და მზარდი ინდუსტრიისათვის.
სასწავლო პროგრამაზე ჩარიცხვის წინაპირობები: სადოქტორო პროგრამაზე ჩარიცხვის
მსურველი უნდა აკმაყოფილებდეს საერთოსაუნივერსიტეტო წინაპირობებს, აგრეთვე, 

დოქტორანტობის კანდიდატისთვის წაყენებულ პირობებს, რომელიც რეგულირდება ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,დოქტორანტურის
მინიმალური სტანდარტით“. დოქტორანტურაში სწავლის კანდიდატს უნდა ჰქონდეს

ბიზნესის, მენეჯმენტის, ტურიზმისა და მასპინძლობის აკრედიტებული ან მონათესავე
პროგრამების მაგისტრის ხარისხი, ასევე, დაიშვებიან მათთან გათანაბრებულ პირები. 
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 50-ე მუხლის შესაბამისად, 

დოქტორანტურაში სწავლის უფლება შეიძლება მიენიჭოს უცხოეთის უნივერსიტეტის
მაგისტრატურის კურსდამთავრებულს. დოქტორანტობის კანდიდატს, თუ მას  
ქართულენოვან პროგრამაზე სურს სწავლა და ქართული მისი მშობლიური ენა არ არის, 

მოეთხოვება ქართული ენის ცოდნა არანაკლებ B 2 დონეზე და წარმოადგენს ქართული ენის
B2 დონის ცოდნის დამადასტურებელ სერტიფიკატს, ასეთის არსებობის შემთხვევაში. 
მისაღები კანდიდატები შეფასდებიან წარსული გამოცდილების, ინგლისური ენის ცოდნის (B2 

დონე) და წარმოდგენილი რეკომენდაციების საფუძველზე. წარმოდგენილი დოკუმენტაციის
მიმოხილვის შედეგად კანდიდატებს შესაძლოა დასჭირდეთ დამატებითი საკურსო
მოთხოვნების დაკმაყოფილება. დოქტორანტობის კანდიდატი წარმოადგენს განაცხადს, 

დადგენილი დოკუმენტებითურთ და გადის გასაუბრებას სადისერტაციო საბჭოს მიერ
დადგენილი კომისიის წინაშე. 
სწავლის შედეგები: 

1. ცოდნა და გაცნობიერება:
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1.1.ტურიზმისა და მასპინძლობის დარგის სისტემური ცოდნა; ტურიზმის გარემოსა და

მართვის თეორიების, კონცეფციებისა და პრინციპების უახლეს მიღწევებზე  დამყარებული
სიღრმისეული ცოდნა;
1.2.ტურიზმისა და მასპინძლობის დარგის ფუნქციური სფეროების: ოპერაციული და

სტრატეგიული მენეჯმენტის, პროექტების მართვის, მარკეტინგისა და გაყიდვების, კადრების
მართვის, მართვის საკომუნიკაციო და საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეტალური ცოდნა;
1.3. სიღრმისეული ცოდნა ტურიზმისა და მასპინძლობის დარგის ეროვნული და

გლობალური ეკონომიკური გარემოს შესახებ;
1.4.ტურიზმისა და მასპინძლობის დარგში არსებული ცოდნის ხელახალი გააზრებისა და, 
ნაწილობრივ, გადაფასების გზით ცოდნის განახლებული ფარგლების გაცნობიერება;

1.5.გართულებული ამოცანების შესასრულებლად აუცილებელი ღონისძიებების გატარების
გაცნობიერება. 
2. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

2.1.ტურიზმისა და მასპინძლობის სფეროს გამოკვლევის, კვლევის შედეგების ანალიზისა და
შეფასების რაოდენობრივი და სტატისტიკური მეთოდების სრულად ფლობა;
2.2. კვლევის პროცესის გააზრების, დაგეგმვის, განხორციელებისა და ადაპტირების

მეცნიერული ერთიანობის უნარი; 
2.3.ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვის, განხორციელებისა და
ზედამხედველობის უნარი; 

2.4.ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდებისა და მიდგომების შემუშავების უნარი, 
რომლებიც ორიენტირებულია ახალი ცოდნის შექმნაზე და აისახება საერთაშორისო
რეფერირებად პუბლიკაციებში; 

2.5.ტურიზმისა და მასპინძლობის სფეროს სპეციფიკისთვის დამახასიათებელი უნარების
ფართო სპექტრის გამოყენება, დავალებების შესასრულებლად სხვადასხვა მიდგომის
შეფასება, სათანადო მეთოდების, ინსტრუმენტებისა და მასალების შერჩევა და მისადაგება;

2.6. ტურიზმის განვითარების საკითხისადმი შემოქმედებითი მიდგომის უნარი;
2.7. კომპლექსურ და გაუთვალისწინებელ, შესაძლოა განსაკუთრებულ კონტექსტში
ოპერირების და საკითხების მოგვარების უნარი;

2.8. პროფესიულ პრაქტიკაში ინიციატივისა და პერსონალური პასუხისმგებლობის
გამოვლენის უნარი;
2.9. უნარ–ჩვევების ადაპტირება, ახალ სიტუაციაში ახალი უნარ–ჩვევების შეძენა ან შემუშავება

და სხვ.
3. დასკვნის უნარი
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3.1.განსხვავებულ სიტუაციებში წარმოქმნილი ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი

იდეებისა და მიდგომების გადასაჭრელად ინფორმაციის ცნობილი წყაროებით
სარგებლობის უნარი, მათი შეფასება და კრიტიკული ანალიზი, რითაც ხდება ახალი
მეთოდოლოგიის შემუშავება/განვითარების ხელშეწყობა; 

3.2. პრობლემის გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტიანი გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად
მიღების უნარი.
4. კომუნიკაციის უნარი

4.1. ტურიზმისა და მასპინძლობის სფეროში კომუნიკაცია კოლეგებთან, მეცნიერთა ფართო
წრეებთან და ზოგადად საზოგადოებასთან; 
4.2.ცოდნაზე დაფუძნებულ საზოგადოებაში აკადემიურ და პროფესიულ კონტექსტში ხელის

შეწყობა ტექნოლოგიური, სოციალური და კულტურული წინსვლისათვის;
4.3. ეფექტიანად მუშაობა ჯგუფში, მის ლიდერად ან რიგით წევრად;
4.4. მოლაპარაკებების წარმოება და კონფლიქტების მოგვარება; 

4.5. პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების ეფექტიანად გამოყენება;
4.6.ახალი ცოდნის არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში დასაბუთებულად და

გარკვევით წარმოჩენა; ასევე, საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატურ
პოლემიკაში ჩართვა უცხო ენაზე.
5. სწავლის უნარი

5.1. საკუთარი ცოდნის შეფასება და შემდგომი სწავლისა და პრაქტიკის საჭიროების
განსაზღვრა;
5.2.დამოუკიდებლად სწავლის უნარი შემდგომი პროფესიული განვითარების მიზნით, 

სხვების პროფესიონალიზმის გამოყენების უნარი, სადაც ეს შესაძლებელი და მისაღებია;
5.3.უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე ახალი იდეების ან
პროცესების განვითარებისთვის მზაობა სწავლისა და საქმიანობის, მათ შორის კვლევის

პროცესში.
6. ღირებულებები
6.1. ახალი და კომპლექსური იდეების შეფასება, სინთეზი და კრიტიკული ანალიზი;

6.2.ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ დასამკვიდრებლად ინოვაციური
მეთოდების შემუშავება;
6.3.განსხვავებულ სიტუაციებში მოქმედება პროფესიული საქმიანობისთვის

დამახასიათებელი ღირებულებების შესაბამისად.
სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: დოქტორანტს მოეთხოვება დოქტორანტის
ინდივიდუალური სასწავლო და კვლევითი გეგმის შესრულება. დოქტორანტურის სასწავლო
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და კვლევითი კომპონენტი გულისხმობს დოქტორანტის დარგობრივ და მეთოდოლოგიურ

დახელოვნებას. დოქტორანტურის სასწავლო კომპონენტი არის სასწავლო და კვლევითი
ელემენტების ერთობლიობა, რომელიც ხელს უწყობს დოქტორანტს სადისერტაციო
ნაშრომის დაწერაში, ამზადებს მას მომავალი პედაგოგიური და სამეცნიერო

საქმიანობისათვის. დოქტორანტმა სწავლის და კვლევის პროცესში უნდა დააგროვოს
არანაკლებ 180 კრედიტისა. დოქტორანტურის ხანგრძლივობა 3 წელია. დოქტორანტურაში
სასწავლო კომპონენტი შეადგენს 50 კრედიტს, დანარჩენი (130 კრედიტი) ეთმობა კვლევას, 

მათ შორის დოქტორანტის 2 კოლოკვიუმს ეთმობა 40 კრედიტი და სადისერტაციო ნაშრომის
მომზადებას – 90 კრედიტი. დოქტორანტები, რომელთაც შესრულებული აქვთ არსებული
დებულებით გათვალისწინებული კვლევითი კომპონენტი, სასწავლო კომპონენტით

განსაზღვრული კრედიტების დაგროვების შემდეგ დისერტაციას წარადგენენ და დაიცავენ
დადგენილი წესით.
სტუდენტის ცოდნის შეფასების წესი: სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით. 

სტუდენტს საგანი ჩაბარებულად ეთვლება და კრედიტი ენიჭება იმ შემთხვევაში, თუ ის
აღნიშნულ საგანში დააგროვებს მინიმუმ 51 ქულას. ცალკეული სასწავლო კურსის შეფასების
კრიტერიუმები მითითებულია აღნიშნული კურსების სილაბუსებში. 

შეფასება ხორციელდება უნივერსიტეტში დადგენილი სტუდენტის მიღწევების შეფასების
წესით:

ქულათა მაქსიმალური
რაოდენობიდან

შეფასება შეფასების
კვალიფიკაცია

91%–ზე მეტი (A) ,,ფრიადი“ დადებითი

81-90% (B) ,,ძალიან კარგი“ დადებითი

71-80% (C) ,,კარგი “ დადებითი

61-70% (D) 
,,დამაკმაყოფილებელი“

დადებითი

51-60% (E) ,,საკმარისი“ დადებითი

41–50% (FX) ,,ვერ ჩააბარა“ უარყოფითი

40% და ნაკლები (F) ,,ჩაიჭრა“ უარყოფითი

FX შეფასების დროს სტუდენტს ეძლევა გამოცდის ერთხელ გადაბარების უფლება, ხოლო F  
შეფასების შემთხვევაში სტუდენტმა  შესაბამის საგანში კრედიტის მისაღებად კურსი თავიდან

უნდა გაიაროს.
საკონტაქტო პირი: ასისტენტ პროფესორი მერაბ ხოხობაია
         tel: 2 30 44 80

         E-mail: merab.kxokxobaia@tsu.ge
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ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ტურიზმის განვითარების ინსტიტუტი



საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი 2013



საგანმანათლებლო დაწესებულების  სახელწოდება:  სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საგანმანათლებლო დაწესებულების სახე: უნივერსიტეტი

საკონტაქტო ინფორმაცია:  თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 1. 

ვებგვერდი:  www.tsu.edu.ge;                   

ელ. ფოსტა:  chancellery@tsu.ge;  

ტელ.:  222 02 41;  222 51 07













საგანმანათლებლო პროგრამები:

1. ტურიზმი (ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა) ------------------- 2

2. ტურიზმი (მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა)------------------- 6

3. ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი (დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა) ----------------------------------------------------------------------- 11




პროგრამის სახელწოდება – ტურიზმი (Tourism)

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია  – ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში (BBA in Tourism)   

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი      

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 ECTS კრედიტი 

სწავლების ენა: ქართული 

პროგრამის მიზანი: ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა წარმოადგენს ტურიზმის სპეციალისტების მომზადებისა და  საშუალო დონის მენეჯერული  კომპეტენციების განვითარება–გაღრმავებაზე ორიენტირებულ პროგრამას. მისი მიზანია სტუდენტების მომზადება კვალიფიციურ სპეციალისტებად ტურიზმის დინამიური და მზარდი  ინდუსტრიისათვის. ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა  სტუდენტებს აძლევს იმ ცოდნას, რომელიც მათ ესაჭიროებათ ტურიზმის ინდუსტრიისა და მენეჯმენტის შესწავლისათვის. საქართველოში, სამოქალაქო და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება–სრულყოფისათვის. ეროვნული ტურიზმის ინდუსტრიისათვის კომპეტენტური ახალგაზრდა თაობის აღზრდა წარმოადგენს უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანს. იგი ითვალისწინებს ორი განსხვავებული, არჩევითი მოდულით – „ტურიზმის მენეჯმენტი“ და „სასტუმროს მენეჯმენტი“ სწავლებას. პროგრამა ფოკუსირებულია მენეჯერული პრობლემების მოგვარების და შემოქმედებითი უნარების განვითარებაზე, რაც მოეთხოვება ტურიზმისა სპეციალისტებს თანამედროვე პერიოდში.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა არსებული კანონმდებლობით გათვალისწინებული საერთო ეროვნული გამოცდები. 

სწავლის შედეგი: ტურიზმის საბაკალავრო  პროგრამით განსაზღვრულია შემდეგი ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციები:

1. ცოდნა და გაცნობიერება

1.1.  ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტის  საფუძვლების ცოდნა; 

1.2.  ტურიზმისა და მასპინძლობის სფეროს ტერმინოლოგიის განმარტება;

1.3.  ტურისტული ორგანიზაციის, მისი  გარემოსა და მათი მართვის თეორიების, კონცეფციებისა და ძირითადი პრინციპების აღწერა;

1.4.  დარგის ფუნქციონალური სფეროების: ზოგადი და ოპერაციული მენეჯმენტის, მარკეტინგისა და გაყიდვების,  კადრების მართვის, ფინანსებისა და ბუღალტერიის, მართვის საკომუნიკაციო და  საინფორმაციო ტექნოლოგიების თავისებურებების  და მათი ურთიერთკავშირის გაცნობიერება;

1.5.  ბიზნეს-საქმიანობის ანალიზის და შეფასების რაოდენობრივი და სტატისტიკური მეთოდების აღწერა და განხილვა;

1.6.  ტურისტული ორგანიზაციების ეროვნული და გლობალური ეკონომიკური გარემოს შეფასება;

1.7.  ტურიზმისა და მასპინძლობის სფეროს კომპლექსურ საკითხების შეცნობა და მდგრადი განვითარების  ძირითად პრინციპებთან ტურიზმის როლის დაკავშირება.

2. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

2.1.  ტურისტულ ორგანიზაციაში პროცესების მართვის შეფასება, მენეჯმენტის პროცესის მონაწილეების განსაზღვრა, ორგანიზაციის სტრუქტურის აგება, ეფექტიანობის გაზომვა; 

2.2.  მონაცემების თავმოყრა, დაჯგუფება, ანალიზი, შესაძლებლობების განსაზღვრა;

2.3.  ფინანსური დოკუმენტების მომზადება, ფინანსური ინფორმაციის თავმოყრა, ანალიზი, ანგარიშების მომზადება და წარდგენა; 

2.4.  საბუღალტრო, ფინანსური და მმართველობითი აღრიცხვის სისტემების გამოყენება, ბიუჯეტის შედგენა;

2.5.  მიზნის ფორმულირება; მიზნების, ამოცანებისა და შედეგების ურთიერთკავშირის განსაზღვრა; დროითი ჩარჩოების დაგეგმვა და მართვა; პასუხისმგებლობის ფარგლებში ამოცანების ჩამოყალიბება; შესაბამისი რესურსების შეფასება;

2.6.  ტურისტული ორგანიზაციის ან ფუნქციონალური სფეროს წინაშე მდგარი პრობლემის იდენტიფიცირება და გადაჭრა;

2.7.  საკითხის გადასაჭრელად მეთოდების  დასაბუთებული შერჩევა;

2.8.  ოპერაციულ,  ტაქტიკურ  დონეზე გადაწყვეტილების  შერჩევა, ტაქტიკური გადაწყვეტილების მიღების მიზნების და კრიტერიუმების ფორმულირება;

2.9. ეთიკური პრობლემების ამოცნობა, გააანალიზება, შესაბამისი გადაწყვეტილებების  შერჩევა და დაცვა; 

2.10.  კვლევით სამუშაოს შესრულება წინასწარ შეთანხმებული რეკომენდაციების  /ინსტრუქციების მიხედვით ხელმძღვანელის მეთვალყურეობის ქვეშ; 

2.11.  კვლევითი და ბიზნეს პროექტების ცალკეული კომპონენტების შემუშავება;

2.12. რეფერატული სახის შრომის მომზადება;

2.13.  საკუთარ სამუშაოზე პასუხისგება და მისი შეფასება/კრიტიკა;

2.14.  დამოუკიდებელი მუშაობა მინიმალური  ხელმძღვანელობის ან კოლეგიალური დახმარების  პირობებში  წინასწარ  შეთანხმებული რეკომენდაციების /ინსტრუქციების შესაბამისად;

2.15.  ჯგუფური მუშაობა, ინტერდისციპლინურ ჯგუფში მუშაობის დემონსტრირება.

3. დასკვნის უნარი

3.1. ინფორმაციის შეფასება, კრიტიკული ანალიზი და სინთეზი სტანდატრული მეთოდის გამოყენებით და დასაბუთებული დასკვნის გამოტანა; 

3.2. დროის დაგეგმვისა და ორგანიზების დაკავშირება;

3.3. რთული საკითხის გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტიანი გადაწყვეტილების  მიღება მინიმალური დახმარებით.

4. კომუნიკაციის უნარი 

4.1. მშობლიურ ენაზე სპეციალისტებთან კომუნიკაცია და კამათი;  

4.2. საქმიანი დოკუმენტის შედგენა მენეჯმენტის ტერმინოლოგიის გამოყენებით; იდეის, არსებული კომპლექსური საკითხის/ კითხვის ფორმულირება/ჩამოყალიბება, როგორც წერილობით, ასევე ზეპირად და წარდგენა /პრეზენტაცია; 

4.3. თავისი სპეციალობის სფეროს კონკრეტული და აბსტრაქტული თემების მქონე საშუალო სირთულის ტექსტების არსებითი შინაარსის თარგმნა უცხო (ინგლისური) ენიდან და საქმიანი დისკუსიის წარმართვა; 

4.4.  სპონტანური და შეუფერხებელი საუბარი დარგობრივი ლექსიკის გამოყენებით, დიალოგის წარმართვა დიდი ძალისხმევის გარეშე; აქტუალური საკითხისადმი დამოკიდებულების განმარტება და სხვადასხვა შესაძლებლობების უპირატესობისა და ნაკლოვანი მხარეების განმარტება;  

4.5. დამოუკიდებლად და სწრაფად უცხო (ინგლისურ) ენაზე სხვადასხვა თემებზე დაწერილი ტექსტების კითხვა; ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროების გამოყენება; სხვადასხვა თემებზე მოსაზრებების და შეხედულებების წერილობით მკაფიოდ ჩამოაყალიბება; ანგარიშის და თხზულების დაწერა, არგუმენტების მოყვანა სხვადასხვა შეხედულებების საწინააღმდეგოდ ან მხარდასაჭერად;

4.6. თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ცოდნა და გამოყენება; 

4.7. საინფორმაციო სისტემების ტიპების იდენტიფიცირება და ელექტრონულ დოკუმენტებთან, ელექტრონულ ცხრილებთან და მონაცემთა ბაზებთან მუშაობა.

5. სწავლის უნარი 

5.1.  ცოდნის დამოუკიდებლად ამაღლება შესაბამისი ლიტერატურის  და საინფორმაციო რესურსების გამოყენებით;

5.2.  ცოდნის თვითშეფასება და შემდგომი სწავლის საჭიროებების განსაზღვრა;

5.3.  ინიციატივის გამოჩენა;

5.4.  დამოუკიდებლად მუშაობა სამეცნიერო ლიტერატურასთან, ცოდნის რეგულარულად  განახლება  უახლესი ლიტერატურის გაცნობით.

6. ღირებულებები 

6.1. ღირებულებების, ახალი და კომპლექსური იდეების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა;

6.2.  ღირებულებათა დასამკვიდრებლად სწრაფვა;

6.3.  განსხვავებულ სიტუაციებში მოქმედება პროფესიული საქმიანობისთვის დამახასიათებელი ღირებულებების შესაბამისად.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლების ფორმატიდან პროგრამაში გათვალისწინებულია: ლექცია, სემინარული მეცადინეობა,  პრაქტიკული მეცადინეობა, ხოლო სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდებიდან – ჯგუფური მუშაობა, დისკუსია/დებატები, წყვილში მუშაობა, ვერბალური მეთოდი, დამოუკიდებელი მუშაობა, წერითი მუშაობის მეთოდი (ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, ესეს შესრულება, ბიზნეს წერილების დაწერას და ა.შ.), შემთხვევის ანალიზი (Case study), გონებრივი იერიში (Brain storming), წიგნზე მუშაობის მეთოდი, ევრისტიკული მეთოდი, მოდელირებული სიტუაციების განხილვა,  ინდუქცია, დედუქცია, ახსნა–განმარტებითი ანგარიშის დაწერა, რეფერატის შესრულება, პრეზენტაცია, საინფორმაციო რესურსებთან მუშაობა  და სხვა მეთოდები.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით. მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა. შედეგების შეფასების სხვადასხვა მეთოდები მოცემულია სასწავლო კურსების სილაბუსებში. სწავლის შედეგების შეფასება ხორციელდება უნივერსიტეტში დადგენილი სტუდენტის მიღწევების შეფასების წესით:

		ქულათა მაქსიმალური რაოდენობიდან

		შეფასება

		შეფასების კვალიფიკაცია



		91%–ზე მეტი

		(A) ,,ფრიადი“

		დადებითი



		81-90%

		(B) ,,ძალიან კარგი“

		დადებითი



		71-80%

		(C) ,,კარგი “

		დადებითი



		61-70%

		(D) ,,დამაკმაყოფილებელი“

		დადებითი



		51-60%

		(E) ,,საკმარისი“

		დადებითი



		41–50%

		(FX) ,,ვერ ჩააბარა“

		უარყოფითი



		40% და ნაკლები

		(F) ,,ჩაიჭრა“

		უარყოფითი





FX შეფასების დროს სტუდენტს ეძლევა გამოცდის ერთხელ გადაბარების უფლება, ხოლო F  შეფასების შემთხვევაში სტუდენტმა  შესაბამის საგანში კრედიტის მისაღებად კურსი თავიდან უნდა გაიაროს.



საკონტაქტო პირი: მამუკა ხუსკივაძე

         tel: 2 39 18 75

         E-mail: khuskivadze.m@mail.ru





















2.სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: ტურიზმი (Tourism)



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტის მაგისტრი (Master in Tourism and Hospitality Management) 



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 ECTS კრედიტი



სწავლების ენა: ქართული



პროგრამის მიზანი: საგანმანათლებლო პროგრამა წარმოადგენს ტურიზმის სფეროში მაგისტრების მომზადებისა და  უმაღლესი დონის მენეჯერული  კომპეტენციების განვითარება–გაღრმავებაზე ორიენტირებულ პროგრამას. მისი მიზანია ქვეყნის განვითარების პრიორიტეტად აღიარებული ტურიზმის დინამიური და მზარდი ინდუსტრიის შრომის ბაზარის მოთხოვნების შესაბამისი თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული უნარ–ჩვევების, სამეცნიერო კვლევებისა და შემოქმედებითი მუშაობის უნარის მქონე კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება, რომელთაც ექნებათ: (1) ტურისტული ორგანიზაციების სტრატეგიული დაგეგმვის, ეფექტიანი მართვის, ორგანიზებული დაპროექტებისა და სტრუქტურული განვითარების საკვანძო საკითხების ცოდნა და შესაბამისი უნარ–ჩვევევბი; (2) ტურიზმის მაღალი დონის მენეჯერების ფუნქციებისა და გადასაწყვეტი ამოცანების თაობაზე ცოდნა და უნარ–ჩვევები; (3) ტურიზმის მართვის სხვადასხვა დონეზე არსებული საინფორმაციო სისტემებისა და ტექნოლოგიების ცოდნა და სარგებლობის უნარ–ჩვევები; (4) ნებისმიერი სახის ტურისტულ ორგანიზაციაში მარკეტინგული სამსახურის ორგანიზებისა და წარმართვის უნარი; (5) ტურიზმის სისტემების ამომწურავი ცოდნა და ტურიზმის პოლიტიკის ანალიზის უნარი; (6) ტურიზმის სფეროში სამეცნიერო კვლევების დაგეგმვისა და დამოუკიდებლად წარმართვის უნარი; (7) ლიდერული უნარ–ჩვევები და სხვ.



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ტურიზმის სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების სტანდარტები შეესაბამება სახელმწიფო მოთხოვნებსა და საერთო საუნივერსიტეტო წინაპირობებს. პროგრამაში სწავლის მსურველ ყველა კანდიდატს უნდა ჰქონდეს ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი ტურიზმის, ბიზნესის ადმინისტრირების ან ეკონომიკის პროფილით, ან ამ პროფილების დამატებითი სპეციალობა (Minor). პროგრამაზე სწავლის მსურველებმა უნდა ჩააბარონ საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღები დამატებითი გამოცდა სპეციალობაში. კანდიდატს მოეთხოვება, ასევე, ინგლისური ენის ცოდნა B2 დონეზე მაინც. მისაღები გამოცდა  (ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტის საფუძვლები) წერითია, ფასდება 100 ქულიანი სისტემით. ბილეთი შედგება ოთხი კითხვისაგან, რომელთაგან თითოეული ფასდება 25 ქულით. გამოცდისთვის განსაზღვრულია 2 საათი, მინიმალური გამსვლელი ქულაა 51. 

სწავლის შედეგი: ტურიზმის სამაგისტრო პროგრამით განსაზღვრულია შემდეგი ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციები:

1. ცოდნა და გაცნობიერება:

ზოგადი კომპეტენცია:

1.1. გააჩნია მომსახურების მენეჯმენტის, თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და სისტემების მართვის, მყიდველზე ორიენტირებული მარკეტინგული სტრატეგიის ჩამოყალიბების ცოდნა; გუნდის შექმნის პრინციპებისა და ჯგუფში ლიდერობის მიღწევის ცოდნა;



დარგობრივი კომპეტენცია:

1.2. გააჩნია ტურიზმისა და მასპინძლობის დარგის ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც ემყარება ტურიზმისა და მასპინძლობის გარემოსა და მართვის უახლეს თეორიებს, კონცეფციებსა და მიდგომებს;

1.3.  გააჩნია ტურიზმისა და საერთაშორისო მასპინძლობის ინდუსტრიის თითოეული სექტორის სტრუქტურული მახასიათებლების, პროდუქტისა და ოპერირების ცოდნა; ტურიზმის კრეატიული განვითარების, ტურიზმის ეკონომიკური სარგებლისა და ხარჯების გამოთვლის, მომხმარებლის ქცევის, ტურიზმში ფასწარმოქმნისა და დისტრიბუციის, ტურისტული დანიშნულების ადგილების მენეჯმენტის სპეციფიკის, ტურიზმში მეცნიერული კვლევის დიზაინისა და წარმართვის, მასპინძლობის სისტემებისა და პოლიტიკის ანალიზის ცოდნა, რაც აძლევს ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას;

1.4. აცნობიერებს ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზებს.



2. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:

ზოგადი კომპეტენცია:

2.1. გააჩნია კვლევის პროცესის გააზრების, დაგეგმვის, განხორციელებისა და ადაპტირების,  კვლევის შედეგების ანალიზისა და შეფასების უნარი; 

2.2. შეუძლია ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა, განხორციელება და ზედამხედველობა; 

დარგობრივი კომპეტენცია:

2.3. შეუძლია გამოიყენოს ტურიზმისა და მასპინძლობის სფეროს სპეციფიკისთვის დამახასიათებელი უნარების ფართო სპექტრი, შეარჩიოს დავალებების შესასრულებლად სხვადასხვა მიდგომა და მიუსადაგოს სათანადო მეთოდები და ინსტრუმენტები; აქვს ტურიზმის  განვითარების საკითხისადმი შემოქმედებითი მიდგომის უნარი;

2.4. შეუძლია ოპერირება ტურიზმის მულტიდისციპლინურ და გაუთვალისწინებელ გარემოში; გააჩნია წამოჭრილი კომპლექსური საკითხების შემოქმედებითი მოგვარების უნარი; შეუძლია გამოავლინოს ინიციატივა და პერსონალური პასუხისმგებლობა პროფესიულ პრაქტიკაში; შეუძლია უნარ–ჩვევების ადაპტირება, ათვისება ან შემუშავება და სხვ.



3. დასკვნის უნარი

      ზოგადი კომპეტენცია:

3.1. შეუძლია განსხვავებულ სიტუაციებში წარმოქმნილი ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების გადასაჭრელად ინფორმაციის ცნობილი წყაროებით სარგებლობა, მათი შეფასება და კრიტიკული ანალიზი, რითაც ხდება ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავება/განვითარების ხელშეწყობა;

 

დარგობრივი კომპეტენცია:

3.2. შეუძლია პრობლემის გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტიანი გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება; შეუძლია ტურიზმის გლობალურ, რეგიონულ და ადგილობრივ ბაზრებზე მიმდინარე მოვლენების ანალიზი და მათი შესაძლო გავლენის განსაზღვრა ფირმის, ტურისტული დანიშნულების ადგილისა და სახელმწიფოს საქმიანობაზე.



4. კომუნიკაციის უნარი 

ზოგადი კომპეტენცია:

4.1. შეუძლია ეფექტიანად იმუშაოს ჯგუფში, იყოს ლიდერი;



დარგობრივი კომპეტენცია:

4.2. შეუძლია ტურიზმისა და მასპინძლობის კვლევის მეთოდებზე კომუნიკაცია კოლეგებთან, მეცნიერთა ფართო წრეებთან და ზოგადად საზოგადოებასთან;       

4.3. შეუძლია აწარმოოს მოლაპარაკებები და მოაგვაროს კონფლიქტები; შეუძლია ეფექტიანად იყენებდეს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს; 

4.4. შეუძლია ახალი ცოდნის არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენა, ასევე საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატურ პოლემიკაში ჩართვა მშობლიურ და ინგლისურ ენებზე. 



5. სწავლის უნარი

ზოგადი კომპეტენცია:

5.1. შეუძლია საკუთარი ცოდნის შეფასება და შემდგომი სწავლისა და პრაქტიკის საჭიროების განსაზღვრა;

დარგობრივი კომპეტენცია:

5.2. გააჩნია დამოუკიდებლად სწავლის უნარი შემდგომი პროფესიული განვითარების მიზნით, აქვს სხვების პროფესიონალიზმის გამოყენების  უნარი, სადაც ეს შესაძლებელი და მისაღებია;

5.3. გააჩნია დარგის უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე ახალი იდეების ან პროცესების განვითარებისათვის მზაობა სწავლისა და საქმიანობის, მათ შორის კვლევის პროცესში. 



6. ღირებულებები 

ზოგადი კომპეტენცია:

6.1. შეუძლია ახალი და კომპლექსური იდეების შეფასება, სინთეზი და კრიტიკული ანალიზი, ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა;

დარგობრივი კომპეტენცია:

6.2. შეუძლია ტურიზმისა და მასპინძლობის სფეროში ღირებულებათა  დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავება;

6.3. შეუძლია განსხვავებულ სიტუაციებში მოქმედებდეს პროფესიული საქმიანობისთვის დამახასიათებელი ღირებულებების შესაბამისად. 



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლების ფორმატიდან პროგრამაში გათვალისწინებულია: ლექცია, სემინარი, პრაქტიკული მეცადინეობა, ხოლო სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდებიდან – ჯგუფური მუშაობა, დისკუსია/დებატები, წყვილში მუშაობა, ვერბალური მეთოდი, დამოუკიდებელი მუშაობა, წერითი მუშაობის მეთოდი (ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, ესეს შესრულება , ბიზნეს წერილების დაწერას და ა.შ.), შემთხვევის ანალიზი (Case study), გონებრივი იერიში (Brain storming), წიგნზე მუშაობის მეთოდი, ევრისტიკული მეთოდი, მოდელირებული სიტუაციების განხილვა,  ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა–განმარტებითი მეთოდი და სხვ.



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით უგროვდება არანაკლები 51 ქულისა. დასკვნითი და შესაბამისი დამატებითი გამოცდის ჩატარების ფორმაა წერითი გამოცდა.

სწავლის შედეგების შეფასება ხორციელდება უნივერსიტეტში დადგენილი სტუდენტის მიღწევების შეფასების წესით:

		ქულათა მაქსიმალური რაოდენობიდან

		შეფასება

		შეფასების კვალიფიკაცია



		91%–ზე მეტი

		(A) ,,ფრიადი“

		დადებითი



		81-90%

		(B) ,,ძალიან კარგი“

		დადებითი



		71-80%

		(C) ,,კარგი “

		დადებითი



		61-70%

		(D) ,,დამაკმაყოფილებელი“

		დადებითი



		51-60%

		(E) ,,საკმარისი“

		დადებითი



		41–50%

		(FX) ,,ვერ ჩააბარა“

		უარყოფითი



		40% და ნაკლები

		(F) ,,ჩაიჭრა“

		უარყოფითი





FX შეფასების დროს სტუდენტს ეძლევა გამოცდის ერთხელ გადაბარების უფლება, ხოლო F  შეფასების შემთხვევაში სტუდენტმა  შესაბამის საგანში კრედიტის მისაღებად კურსი თავიდან უნდა გაიაროს.

მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდების წერითი ნამუშევრები ფასდება 100 ქულიანი სისტემით.

საკონტაქტო პირი: ასისტენტ პროფესორი მერაბ ხოხობაია

 tel: 2 30 44 80

 E-mail: merab.kxokxobaia@tsu.ge














3.სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი (Tourism and Hospitality Management)

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ტურიზმის დოქტორი (PhD in Tourism)

სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 180 ECTS კრედიტი

სწავლების ენა: ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი:ტურიზმის და მასპინძლობის მენეჯმენტის სადოქტორო პროგრამა წარმოადგენს ტურიზმის სპეციალისტების მომზადებისა და უმაღლესი დონის მენეჯერული კომპეტენციების განვითარება–გაღრმავებაზე ორიენტირებულ პროგრამას. მისი მიზანია მაღალკვალიფიციური სპეციალისტებისმომზადება ტურიზმის დინამიკური და მზარდი ინდუსტრიისათვის.

სასწავლო პროგრამაზე ჩარიცხვის წინაპირობები: სადოქტორო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველი უნდა აკმაყოფილებდეს საერთოსაუნივერსიტეტო წინაპირობებს, აგრეთვე, დოქტორანტობის კანდიდატისთვის წაყენებულ პირობებს, რომელიც რეგულირდება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტით“. დოქტორანტურაში სწავლის კანდიდატს უნდა ჰქონდეს ბიზნესის, მენეჯმენტის, ტურიზმისა და მასპინძლობის აკრედიტებული ან მონათესავე პროგრამების მაგისტრის ხარისხი, ასევე, დაიშვებიან მათთან გათანაბრებულ პირები. „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 50-ე მუხლის შესაბამისად, დოქტორანტურაში სწავლის უფლება შეიძლება მიენიჭოს უცხოეთის უნივერსიტეტის მაგისტრატურის კურსდამთავრებულს. დოქტორანტობის კანდიდატს, თუ მას  ქართულენოვან პროგრამაზე სურს სწავლა და ქართული მისი მშობლიური ენა არ არის, მოეთხოვება ქართული ენის ცოდნა არანაკლებ B 2 დონეზე და წარმოადგენს ქართული ენის B2 დონის ცოდნის დამადასტურებელ სერტიფიკატს, ასეთის არსებობის შემთხვევაში. მისაღები კანდიდატები შეფასდებიან წარსული გამოცდილების, ინგლისური ენის ცოდნის (B2 დონე) და წარმოდგენილი რეკომენდაციების საფუძველზე. წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიმოხილვის შედეგად კანდიდატებს შესაძლოა დასჭირდეთ დამატებითი საკურსო მოთხოვნების დაკმაყოფილება. დოქტორანტობის კანდიდატი წარმოადგენს განაცხადს, დადგენილი დოკუმენტებითურთ და გადის გასაუბრებას სადისერტაციო საბჭოს მიერ დადგენილი კომისიის წინაშე. 

სწავლის შედეგები: 

1. ცოდნა და გაცნობიერება:

1.1.ტურიზმისა და მასპინძლობის დარგის სისტემური ცოდნა; ტურიზმის გარემოსა და მართვის თეორიების, კონცეფციებისა და პრინციპების უახლეს მიღწევებზე  დამყარებული სიღრმისეული ცოდნა;

1.2.ტურიზმისა და მასპინძლობის დარგის ფუნქციური სფეროების: ოპერაციული და სტრატეგიული მენეჯმენტის, პროექტების მართვის, მარკეტინგისა და გაყიდვების,  კადრების მართვის, მართვის საკომუნიკაციო და საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეტალური ცოდნა;

1.3. სიღრმისეული ცოდნა ტურიზმისა და მასპინძლობის დარგის ეროვნული და გლობალური ეკონომიკური გარემოს შესახებ;

1.4.ტურიზმისა და მასპინძლობის დარგში არსებული ცოდნის ხელახალი გააზრებისა და, ნაწილობრივ, გადაფასების გზით ცოდნის განახლებული ფარგლების გაცნობიერება;

1.5.გართულებული ამოცანების შესასრულებლად აუცილებელი ღონისძიებების გატარების გაცნობიერება. 

2. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

2.1.ტურიზმისა და მასპინძლობის სფეროს გამოკვლევის, კვლევის შედეგების ანალიზისა და შეფასების რაოდენობრივი და სტატისტიკური მეთოდების სრულად ფლობა;

2.2. კვლევის პროცესის გააზრების, დაგეგმვის, განხორციელებისა და ადაპტირების  მეცნიერული ერთიანობის უნარი; 

2.3.ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვის, განხორციელებისა და  ზედამხედველობის უნარი; 

2.4.ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდებისა და მიდგომების შემუშავების უნარი, რომლებიც ორიენტირებულია ახალი ცოდნის შექმნაზე და აისახება საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში; 

2.5.ტურიზმისა და მასპინძლობის სფეროს სპეციფიკისთვის დამახასიათებელი  უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება, დავალებების შესასრულებლად სხვადასხვა მიდგომის შეფასება, სათანადო მეთოდების, ინსტრუმენტებისა და მასალების შერჩევა და მისადაგება;

2.6. ტურიზმის განვითარების საკითხისადმი შემოქმედებითი მიდგომის უნარი;

2.7. კომპლექსურ და გაუთვალისწინებელ, შესაძლოა განსაკუთრებულ კონტექსტში ოპერირების და საკითხების მოგვარების უნარი;

2.8. პროფესიულ პრაქტიკაში ინიციატივისა და პერსონალური პასუხისმგებლობის გამოვლენის უნარი;

2.9. უნარ–ჩვევების ადაპტირება, ახალ სიტუაციაში ახალი უნარ–ჩვევების შეძენა ან შემუშავება და სხვ.

3. დასკვნის უნარი 

3.1.განსხვავებულ სიტუაციებში წარმოქმნილი ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების გადასაჭრელად ინფორმაციის ცნობილი წყაროებით სარგებლობის უნარი, მათი შეფასება და კრიტიკული ანალიზი, რითაც ხდება ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავება/განვითარების ხელშეწყობა; 

3.2. პრობლემის გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტიანი გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი.

4. კომუნიკაციის უნარი 

4.1. ტურიზმისა და მასპინძლობის სფეროში კომუნიკაცია კოლეგებთან, მეცნიერთა ფართო წრეებთან და ზოგადად საზოგადოებასთან; 

4.2.ცოდნაზე დაფუძნებულ საზოგადოებაში აკადემიურ და პროფესიულ კონტექსტში ხელის შეწყობა ტექნოლოგიური, სოციალური და კულტურული წინსვლისათვის;

4.3. ეფექტიანად მუშაობა ჯგუფში, მის ლიდერად ან რიგით წევრად;

4.4. მოლაპარაკებების წარმოება და კონფლიქტების მოგვარება; 

4.5. პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების ეფექტიანად გამოყენება;

4.6.ახალი ცოდნის არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენა; ასევე, საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატურ პოლემიკაში ჩართვა უცხო ენაზე.

5. სწავლის უნარი 

5.1. საკუთარი ცოდნის შეფასება და შემდგომი სწავლისა და პრაქტიკის საჭიროების განსაზღვრა;

5.2.დამოუკიდებლად სწავლის უნარი შემდგომი პროფესიული განვითარების მიზნით, სხვების პროფესიონალიზმის გამოყენების უნარი, სადაც ეს შესაძლებელი და მისაღებია;

5.3.უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე ახალი იდეების ან პროცესების განვითარებისთვის მზაობა სწავლისა და საქმიანობის, მათ შორის კვლევის პროცესში.

6. ღირებულებები 

6.1. ახალი და კომპლექსური იდეების შეფასება, სინთეზი და კრიტიკული ანალიზი;

6.2.ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავება;

6.3.განსხვავებულ სიტუაციებში მოქმედება პროფესიული საქმიანობისთვის დამახასიათებელი ღირებულებების შესაბამისად.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: დოქტორანტს მოეთხოვება დოქტორანტის ინდივიდუალური სასწავლო და კვლევითი გეგმის შესრულება. დოქტორანტურის სასწავლო და კვლევითი კომპონენტი გულისხმობს დოქტორანტის დარგობრივ და მეთოდოლოგიურ დახელოვნებას. დოქტორანტურის სასწავლო კომპონენტი არის სასწავლო და კვლევითი ელემენტების ერთობლიობა, რომელიც ხელს უწყობს დოქტორანტს სადისერტაციო ნაშრომის დაწერაში, ამზადებს მას მომავალი პედაგოგიური და სამეცნიერო საქმიანობისათვის. დოქტორანტმა სწავლის და კვლევის პროცესში უნდა დააგროვოს არანაკლებ 180 კრედიტისა. დოქტორანტურის ხანგრძლივობა 3 წელია. დოქტორანტურაში სასწავლო კომპონენტი შეადგენს 50 კრედიტს, დანარჩენი (130 კრედიტი) ეთმობა კვლევას, მათ შორის დოქტორანტის 2 კოლოკვიუმს ეთმობა 40 კრედიტი და სადისერტაციო ნაშრომის მომზადებას – 90 კრედიტი. დოქტორანტები, რომელთაც შესრულებული აქვთ არსებული დებულებით გათვალისწინებული კვლევითი კომპონენტი, სასწავლო კომპონენტით განსაზღვრული კრედიტების დაგროვების შემდეგ დისერტაციას წარადგენენ და დაიცავენ დადგენილი წესით.

 სტუდენტის ცოდნის შეფასების წესი: სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით. სტუდენტს საგანი ჩაბარებულად ეთვლება და კრედიტი ენიჭება იმ შემთხვევაში, თუ ის აღნიშნულ საგანში დააგროვებს მინიმუმ 51 ქულას. ცალკეული სასწავლო კურსის შეფასების კრიტერიუმები მითითებულია აღნიშნული კურსების სილაბუსებში. 

 შეფასება ხორციელდება უნივერსიტეტში დადგენილი სტუდენტის მიღწევების შეფასების წესით:

		ქულათა მაქსიმალური რაოდენობიდან

		შეფასება

		შეფასების კვალიფიკაცია



		91%–ზე მეტი

		(A) ,,ფრიადი“

		დადებითი



		81-90%

		(B) ,,ძალიან კარგი“

		დადებითი



		71-80%

		(C) ,,კარგი “

		დადებითი



		61-70%

		(D) ,,დამაკმაყოფილებელი“

		დადებითი



		51-60%

		(E) ,,საკმარისი“

		დადებითი



		41–50%

		(FX) ,,ვერ ჩააბარა“

		უარყოფითი



		40% და ნაკლები

		(F) ,,ჩაიჭრა“

		უარყოფითი





FX შეფასების დროს სტუდენტს ეძლევა გამოცდის ერთხელ გადაბარების უფლება, ხოლო F  შეფასების შემთხვევაში სტუდენტმა  შესაბამის საგანში კრედიტის მისაღებად კურსი თავიდან უნდა გაიაროს.

საკონტაქტო პირი: ასისტენტ პროფესორი მერაბ ხოხობაია

         tel: 2 30 44 80

         E-mail: merab.kxokxobaia@tsu.ge
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