
universiteti

gagrZeleba me-5 gv.

gagrZeleba me-2 gv.

ivane javaxiSvilis sax-
elobis Tbilisis saxelmwifo 
universiteti saqarTveloSi 
pirveli da umsxvilesi sas-
wavlo da samecniero centria. 
swored amitom, Tsu-is studen-
tebs aq samecniero kvlevebSi 
CarTvis didi SesaZleblobebi 
aqvT. 

Tsu-is samecniero kvlevebi-
sa da ganviTarebis departamen-
tis ufrosis prof. giorgi Rve-
daSvilis informaciiT Tsu-Si 
amJamad 200-ze meti samecniero 
proeqti xorcieldeba, maT So-
ris – 148 erovnuli, 85 - saer-
TaSoriso. aRniSnul samec-
niero proeqtebSi CarTulebi 
arian studentebi, romlebsac 
perspeqtivaSi Tavadac SeuZli-
aT grantebis mopoveba. 

“Cven gvaqvs Zalian bevri 
SemTxveva, roca gamarjvebul 
proeqtebSi monawileoben stu-

dentebi. aseTi studenti Zalian  
bevria. magaliTad natos mier 
dafinansebul proeqtSi studen-
tebi gvyavda CarTulebi. uni-
versitets 2010 wels  SemouerT-
da 15 samecniero kvleviTi in-
stituti, ramac universitetis 
samecniero potenciali kidev 
ufro gazarda. amas garda, mo-
gexsenebaT rom, erovnuli 
samecniero Ffondi acxadebs 
sxvadasxva tipis konkursebs, 
sadac studentebs SeuZliaT 
monawileobis miReba. magali-
Tad: prezidentis granti, axal-
gazrda mecnierTa staJirebis 
konkursebi, sadac magistrants 
an doqtorants SeuZlia monaw-
ileobis miReba. bakalavrebs 
aseve SeuZliaT monawileoba 
miiRon did kvleviT proeqteb-
Si, romelic universitetis sax-
eliT aris wardgenili”. _ am-
bobs giorgi RvedaSvili. 

aRsaniSnavia, rom univer-
sitets am mimarTulebiT bolo 
wlebSi mniSvnelovani warmate-
bebi aqvs mopovebuli. mag-
aliTad, 2011 wels gamocxade-
buli samecniero konkursebis 
Sedegebis mxolod nawilia 
dReisTvis cnobili. am Sedege-
bidanac Cans, rom universiteti 
tradiciulad lideria: 

qarTvel da italiel mec-
nierTa TanamSromlobis xel-
Semwyobi konkursis Sedegebi: 
konkursSi monawile 11 ga-
nacxadidan dasafinanseblad 
SeirCa 5 proeqti, aqedan 4 pro-
eqti Tsu-dan. 

ssip–SoTa rusTavelis 
erovnuli samecniero fondisa 
da safrangeTis samecniero 
kvlevebis erovnuli centris 
(CNRS) erToblivi samecniero 
grantebis programis fargleb-
Si gamocxadebuli 2011 wlis 

konkursis Sedegebi: konkur-
sis Sedegad dafinansebisTvis 
SeirCa 3 proeqti, aqedan 2 Tsu-
idan;

ucxoeTSi moRvawe Taname-
mamuleTa monawileobiT er-
Toblivi kvlevebisTvis saxel-
mwifo grantebis meore etapze 
gavida 21 proeqti, aqedan 9 
Tsu-dan.

sakonferencio grantebis 
konkursis Sedegad Tsu-dan 2 
proeqti dafinansda. 

moklevadiani individual-
uri samogzauro saxelmwifo 
samecniero grantebis konkur-
sis farglebSi marti-aprilis 
TveebSi dagegmili RonisZiebi-
saTvis 15 mecnieri dafinansda. 
Semosuli 45 ganacxadidan sa-
konkurso komisiam dasafinan-
seblad 15 mecnieri SearCia, 
aqedan 9 Tsu-dan. 

sazRvargareT arsebuli 

studenti da mecniereba Tsu-Si

ratom universiteti?

pirveli universiteti - Cemi pirveli arCevani

2011 wels ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti 2560-ma bakalavrma daamTavra. 2012 wels 2400 studenti 
emzadeba Tsu-is bakalavris xarisxis mosapoveblad. 2012 wels Tsu 4550 pirvelkursels elodeba.  

3–4 marts iv.javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo universitetSi 

Ria karis dReebi gaimarTeba.

3 marti

11.00 sT. – turizmis saerTaSoriso  
   skola
12.00 sT. – ekonomikisa da biznesis  
   fakulteti
14.00 sT. – zust da sabunebismetyvelo  
   mecnierebaTa fakulteti
16.00 sT. – medicinis fakulteti

4 marti

12.00 sT. – iuridiuli fakulteti
14.00 sT. – socialur da politikur  
   mecnierebaTa fakulteti
16.00 sT. – humanitarul mecnierebaTa  
   fakulteti

prezentaciebi Catardeba Tsu–is
pirveli korpusis saaqto darbazSi.

erTiani erovnuli gamocdebi
abiturientTa cnobari

ix. gv. 7

Ria karis dReebi

abiturientebs am dReebSi mniSvne-
lovani arCevanis gakeTeba mouwevT _ maT 
momavali profesia da is universiteti 
unda SearCion, sadac am profesias daeu-
flebian. Tsu-Si momavali abiturientebi-
sTvis arsebuli SesaZleblobebis Sesaxeb 
gazeTi “universiteti” Tsu-is reqtors _ 
aleqsandre kvitaSvils esaubra:

_ abiturienti rom iyoT, ratom Sea-
CerebdiT dRes arCevans ivane javaxiSvi-
lis saxelobis Tbilisis saxelmwifo uni-
versitetze?

_ Tbilisis saxelmwifo universiteti 
aris pirveli universiteti saqarTveloSi 
_ yvelaze didi istoriis mqone umaRlesi 
saswavlebeli. es Zalian mniSvnelovania. 
sauniversiteto tradiciis Camoyalibebas 
wlebi sWirdeba da am tradiciis safuZvel-
ze axalic ufro swrafad viTardeba. ami-
tom, am kuTxiT, universitets Zalian didi 
upiratesoba aqvs sxvebTan SedarebiT. Tun-
dac zusti da sabunebismetyvelo mecniere-

gv. 7

saerTaSoriso 
urTierTobebi
sazRvargareT swavlebis 

perspeqtiva abiturientTaTvis

Tbilisis saxelmwifo universitets 
msoflios masStabiT 300 partniori umaR-
lesi saswavlebeli hyavs, romlebTanac sa-
mecniero kvlevebis kuTxiT Tu gacvliTi 
programebis mxriv TanamSromlobs.

gv. 5

Tsu-is unikaluri 
biblioTeka da 

muzeumi

gv. 8

kultura da sporti 
universitetSi

#2-3 (9-10) 2012iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis gazeTi



2

universiteti

pirveli gverdidan humanitarul mecnierebaTa 
fakulteti

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo universitetis humanitarul mec-
nierebaTa fakulteti 1918 wels daarsebuli 
pirveli  qarTuli universitetis sibrZnism-
etyvelebis fakultetis memkvidrea. amJamad 
is universitetis erT–erTi mniSvnelovani, 
didi samecniero potencialis mqone, dinami-
kurad ganviTarebadi da konkurentunariani 
fakultetia, romelzec swavleba da kvleva 
mimdinareobs humanitarul mecnierebaTa yve-
la ZiriTadi mimarTulebiT. 

Cven gTavazobT: studentze orientirebul 
akreditebul saganamanaTleblo programebs 
umaRlesi  ganaTlebis samive safexurze (baka-
lavriati, magistratura da doqtorantura).

saganmanaTleblo programebi: ZiriTadi 
da damatebiTi sabakalavro programebi: fi-
losofia; istoria; arqeologia; eTnologia; 
xelovnebaTmcodneoba; kulturis kvlevebi; 
kavkasiologia (qarT. rus.); amerikismcod-
neoba. 

aRmosavleTmcodneoba; filologia;
mxolod damatebiTi sabakalavro progr-

amebia: pedagogika; Teologia; Soreuli aR-
mosavleTis regionmcodneoba; gamoyenebiTi 
enaTmecniereba.

baklavriatis students SeuZlia dauflos 
erT ZiriTad  da erT damatebiT specialobas.

fakultetis umaRlesi profesiuli  pro-
gramebi: kino-tele reJisori; tanacmlis 
dizaini. 

qarTuli enis programebi: qarTul 
enaSi momzadebis programa azerbaijanu-
lenovani studentebisTvis; qarTul enaSi 
momzadebis programa somxurenovani stu-
dentebisTvis. 

humanitarul mecnierebaTa fakultetis 
bakalavriatisa da magistraturis studentebs 
saSualeba aqvT,  Teoriuli da praqtikuli 
codna ganamtkicon saswavlo-samecniero 
eqspediciebSi. momaval arqeologebs, folk-
loristebs, eTnologebs, qarTveluri enebis 
specialistebs, xelovnebaTmcodneebs  yovel 
zafxuls SesaZlebloba eZlevaT, gaemgzavron 
saqarTvelos sxvadasxva kuTxeSi: svaneT-
Si, samegreloSi, aWaraSi, fSav-xevsureTSi, 
raWa-leCxumSi, kaxeTSi, samcxe–javaxeTSi... 
Seagrovon masala, SeiZinon praqtikuli muS-
aobis unar-Cvevebi, daaTvalieron kulturis 
Zeglebi da miiRon dauviwyari studenturi 
STabeWdilebebi. 

garda amisa, fakultetis biujetSi gaT-
valiswinebulia savele samecniero eqs-
pediciebis dafinansebac. eqspediciebSi pro-
fesor–maswavleblebTan erTad aqtiurad 
monawileoben baklavriatis, magistraturis 
da doqtoranturis studentebi. yoveli wlis 
bolos  fakultetze ewyoba mimdinare wlis 
praqtikisa da eqspediciebis angariSis ganx-
ilva, romelzec warmodgenilia uxvi sailus-
tracio masalac foto gamofenis saxiT.

magaliTad 2011 wels xelovnebaTmcod-
neobis programis studentebisTvis moeyo 
eqspedicia zemo svaneTSi, samxreT saqarT-
veloSi  da TurqeTSi istoriuli tao–klar-
jeTis Zeglebis  gasacnobad  (xelmZRvaneli 
n. silagaZe).

ganaTlebis mecnierebis da maswavle-
belTa ganaTlebis  samagistro programis  
studentebi praqtikas gadian Tbilis sajaro 
skolebSi (yovelwliurad  35–40 studenti).

kino–tele xelovnebis specialobis stu-
dentebs saSualeba aqvT praqtika gaiaron ko-
nostudiebSi. saxviTi xelovnebis specialo-
bis studentebisaTvis saswavlo programiT 
gaTvaliswinebulia saplanero muSaoba 
(etiudebi Ria cis qveS);

humanitarul mecnierebaTa fakultetis 
studentebs SeuZliaT isrgeblon Tsu pirvel 
korpusSi ganTavsebuli SoTa rusTavelis 
saxelobis samkiTxvelo darbaziT, romelSic  
120 000-ze meti wignia daculi humanitaruli 
mecnierebebis yvela dargidan. ganaxlebul 
biblioTekaSi  studentebisTvis  xelmisawv-
domia uaxlesi kompiutrebi (90 erTeuli). as-
lis gadamRebi aparatebi. biblioTekas  aqvs 
eleqtronuli saZiebo sistemac. 

 garda amisa,  fakultetze funqcionirebs 
ramdenime specializirebuli biblioTekac:

simon yauxCiSvilis saxelobis  biblioTe-
ka  (klasikuri filologiis, bizantinistikisa 
da neogrecistikis institutis bazaze;  wigna-
di fondi  30 000); 

amerikimcodneobis  saswavlo–samecnie-
ro. institutis biblioTeka  

wignadi fondi – 5 000;
levon meliqseT–begis  saxelobis  fondi  

(wignadi fondi  – 15 000;).  
axvledianis saxelobis fondi (wignadi 

fondi   – 4 000)
saswavlo-samecniero instituts/departa-

ments aqvs  wignebis specilizirebuli  fondi, 

romliTac sargebloba SeuZlia Sesabamisi 
mimarTulebis yvela students.

humanitarul mecnierebaTa fakulte-
tze funqcionirebs: arqeologiis saswavlo 
laboratoria, sadac studentebi swavloben 
arqeologiuri masalis  laboratoriul 
damuSavebas (aRwera, restavracia, konser-
vacia, Caxatva da foto-gadaReba); samxatvro 
studia; tele-kino xelovnebis  saswavlo 
studia „varazi“; humanitarul mecnierebaTa 
fakultetis studentebi staJirebas gadian  
saqarTvelos parlamentSi, arqivebSi, ga-
momcemlobebSi, muzeumebSi, saxelmwifo  da 
arasamTavrobo organizaciebSi.

fakultetze ewyoba  mravali student-
Ta RonisZieba literaturuli saRamoebi,  
gamofenebi,  Tematuri Sexvedrebi,  sajaro 
leqciebi, filmebis Cveneba da ganxilva, stu-
denturi konkursebi. humanitarul mecniere-
baTa fakultetze muSaobs studentTa samec-
niero wreebi. yovelwliurad tardeba ram-
denime studenturi konfrencia, maT Soris 
saerTaSoriso da regionuli mniSvnelobis. 
2007 wlis gazafxulze daarsda norC humani-
tarTa skola, romelmac daarsebis dRidan 
didi popularoba moipova. fakultetze gan-
sakuTrebuli aqcenti keTdeba ucxo enebis 
swavlebaze. 2011 wels daarsda  axali stu-
denturi samecniero Jurnali „mermisi – stu-
denturi weliwadeuli“;  fakultetze muSaobs 
klasikuri filologiis, bizantinistikis  da 
neogrecistikis institutis saganmanaTleb-
lo–sagamomcemlo programa „logosi“, rom-
lis farglebSic mravali saxelmZRvanelo 
gamoica.  funqcionirebs  berZnulenovani 
studenturi Teatri „odeoni“. 

es mxolod nawilia im SesaZleblobebisa, 
rac Tsu-is studentebs ivane javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis saxelmwifo universite-
tis humanitarul mecnierebaTa fakultetze 
xvdebaT.  

socialur da politikur 
mecnierebaTa fakulteti

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbili-
sis saxelmwifo universitetis socialur 
da politikur mecnierebaTa fakulteti aq-
tiurad nergavs Tanamedrove dasavluri  
umaRlesi   saganmanaTleblo   sistemis  miR-
wevebs.

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbili-
sis saxelmwifo universitetis socialur da 
politikur mecnierebaTa fakulteti Sedgeba 
77 saswavlo-samecniero mimarTulebisgan, 
sadac studentebs sTavazoben sabakalavro, 
samagistro da sadoqtoro programebs. es 
mimarTulebebia: politikuri mecniereba; 
Jurnalistika; saerTaSoriso urTierTo-
bebi; sazogadoebrivi geografia; socialuri 
muSaoba; sociologia-fsiqologia. sabaka-
lavro programis warmatebiT dasrulebis 
SemTxvevaSi, fakultetis kursdamTavrebuls 
mieniWeba socialur mecnierebaTa bakalavris 
xarisxi (Bacalaurus Artium).

socialur da politikur mecnierebaTa 
fakultetze savaldebuloa inglisuri enis 
Seswavla da 10 kreditis Sesruleba. gamon-
aklisia  saerTaSoriso  urTierTobebisa       
da  sazogadoebrivi  geografiis  mimarTule-
bebi, sadac savaldebuloa 30 kreditis Ses-
ruleba. bakalavriatis students SeuZlia 
inglisur enasTan erTad meore ucxo enis 
arCevac. aseve, fakulteti  studentebs,  pir-
veli semestridanve sTavazobs  im enis spe-
cializebuli kursis gagrZelebas, romelic 
maT Caabares erTian erovnul gamocdebze.

fakultetze danergilia praqtikuli swav-
lebis Semdegi formebi: 

saerTaSoriso urTierTobis mimarTuleba 
– studentebi praqtikas gadian sagareo saqmeTa 
saministroSi, saqarTvelos parlamentSi;

politikuri  mecnierebis mimarTuleba 
– studentebi praqtikas gadian saqarTvelos 
parlamentSi;

Jurnalistikis mimarTuleba – studentebi 
praqtikas gadian sazogadoebriv mauwyebel-
Si, radiosadgurebSi, redaqciebSi; aseve 
savele praqtika xorcieldeba konfliqturi 
regionebis axlos, devnilebiT dasaxle-
bul regionebSi; yovelwliurad studentebi 
fakultetis resurscentrSi damoukideblad 
uSveben 3 Jurnals da 10 gazeTs, romelic sas-
wavlo procesis Semadgeneli nawilia. arse-
bobs am publikaciebis eleqtro variantebic 
da aseve gamodis eleqtro gazeTebic;

sazogadoebrivi geografiis mimarTuleba 
– weliwadSi erTxel studentebs utardebaT 
savele praqtika – an Tbilisis SemogarenSi 
an saqarTvelos sxva regionebSi(q.baTumi.).

sociologiis da socialuri muSaobis 
mimarTuleba – praqtika tardeba sxvadasx-
va dawesebulebaSi da saswavlo procesiT 
gaweril dawesebulebebSi; magaliTad, soci-

bebi _ swored Tsu-Si Camoyalibda da gan-
viTarda maTematikis, fizikis, biologiis 
a.S. didi skolebi. es mravalwliani gamoc-
dileba, codna da tradicia mniSvnelovan 
rols asrulebs klasikuri universitetis 
Camoyalibebis procesSi. 

Zveli, klasikuri ganaTlebisa da Ta-
namedrove moTxovnebis Sejerebis simbo-
loa Tbilisis saxelmwifo universitetis 
ganaxlebuli pirveli korpusi. miuxedavad 
imisa, rom es korpusi 111 wlisaa, is Ta-
namedrove principebiT da teqnologiebiT 
aris mowyobili. swored esaa Cveni prin-
cipi _ Cven, evropuli universitetebis 
msgavsad, gvsurs SevinarCunoT tradicia 
da, amasTan vaCvenoT, rom aq Zveleburad 
an regresulad ar xdeba saqmis keTeba. 
piriqiT, universiteti orientirebulia 
momavalze da warmatebaze. 

_ samecniero kvlevebSi CarTvis ra sa-
Sualebebi arsebobs Tsu-Si? 

_ universitetSi didi SesaZleblobebia 
momavali mkvlevarebisTvis. Tsu-Si arse-
buli samecniero potenciali kidev ufro 
gaZlierda 16 samecniero-kvleviTi insti-
tutis SemoerTebis Semdeg. students, ro-
melic orientirebulia kvlevaze, CvenTan 
saukeTeso pirobebi eqmneba. 

Zlieri samecniero bazebi aqvs magali-
Tad fizikis instituts, iseve, rogorc or-
ganuli da araorganuli qimiis, maTemati-
kis, enaTmecnierebis da literaturis Tu 
sxva institutebs. 

sabWoTa realobaSi ganaTleba da mec-
niereba erTmaneTisgan gamijnuli iyo. ar-
sebobda mecnierebaTa akademiis sistema, 
sadac Sedioda samecniero-kvleviTi insti-
tutebi. universitetSi xdeboda mecnieris 
Camoyalibeba garkveul etapamde, Semdeg 
igi akademiiis kvleviT sistemaSi gada-
dioda.

dRes es ori sfero gaerTianda, rac Za-
lian mniSvnelovania. students, romelsac 
surs mecnierebis ama Tu im dargSi warmate-
bas miaRwios, Tavidanve SeuZlia didi sa-
mecniero qselis nawili gaxdes.

bolo wlebSi universitets araerTi 
samecniero granti aqvs miRebuli. mniS-
vnelovania, rom adgilobrivi da saer-
TaSoriso grantebi ixarjeba mecnierebis 
ganviTarebaze, bazebis ganaxlebaze, rac 
TavisTavad gulisxmobs studentebis, mag-
istrantebis da doqtorantebis ufro met 
CarTulobas kvlevebSi.

samecniero bazebTan dakavSirebiT 
msurs kidev aRvniSno, rom igegmeba uaR-
resad saintereso proeqti fizikis insti-
tutis bazaze – mcxeTis reaqtoris terito-
riis reabilitacia. gvinda, pirvel etapze 
avamoqmedoT sazafxulo skolebi, Semd-
gomSi ki kampusic. Zalian cota universite-
tia msoflioSi, romelsac bazad birTvuli 
reaqtorebi aqvs.

_ Tqven bazebi axseneT, ramdenadac vic-
iT, Tsu-s Zalze seriozuli sabiblioTeko 
sistema aqvs. 

_ CvenTan aris integrirebuli sabib-
lioTeko sistema. bolo wlebSi kidev 
ufro gavZlierdiT _ dRes Tsu-is Semadgen-
lobaSia akademiis erovnuli biblioTekac, 
romelsac aqvs uzarmazari fondi. garda 

amisa, yvela korpusSi (pirveli korpusis 
CaTvliT), yvela fakultets aqvs sakuTari 
wignadi fondi, romelic aseve CarTulia 
erTian qselSi. Cveni survilia univer-
siteti CaerTos msoflio sabiblioTeko 
qselSi. amas, albaT, wlis bolomde movax-
erxebT. vcdilobT maqsimalurad gamov-
iyenoT onlain-teqnologiebi. sul male 
davasrulebT molaparakebas tompsonis 
bazasTan, romelsac aqvs yvelaze Zlieri 
samecniero resursi da am resurss Sevisy-
idiT. 

_ praqtikuli swavlebis gavlis ra sa-
Sualebebi arsebobs universitetis studen-
tebisTvis? 

_ bolo wlebis ganmavlobaSi Cven 
movawereT xeli memorandums uamrav ker-
Zo, aseve saxelmwifo da arasamTavrobo 
organizaciasTan, romlebic dainteresebu-
li arian Cveni studentebis da magistran-
tebis dasaqmebiT, maTTvis praqtikuli ga-
mocdilebis gaziarebiT. 

sul axlaxans gaformda TanamSrom-
lobis memorandumi sazogadoebriv mau-
wyebelTan, ris Sedegadac, warmatebuli 
studentebi mauwyebelSi profesiuli ga-
mocdilebis miRebas SeZleben.

rTulia universitetis 22 aTasi stu-
dentidan yvelam SeZlos praqtikis gav-
la, magram Cven vcdilobT maqsimalurad 
gavzardoT am studentTa ricxvi. mag.: sa-
medicino fakultetis studentebi praqti-
kas klinikebSi, Tsu-is institutebSi gadi-
an; Cveni studentebis erT-erTi saukeTeso  
damsaqmebelia saqarTvelos erovnuli 
banki da a.S

_ Tanamedrove msoflioSi Zalian mniS-
vnelovania universitetis saerTaSoriso 
kavSirebi.

_ dReisTvis Tsu-s 300-mde memoran-
dumi aqvs gaformebuli ucxoeTis univer-
sitetebTan. aqedan daaxloebiT 100-mde 
aqtiur fazaSia da muSaobs. mxolod ger-
maniaSi urTierToba 44 universitetTan 
gvaqvs. aq igulisxmeba rogorc studentebis 
gacvliTi programebi da profesuris gacv-
la, aseve saerTo samagistro programebi. 
vinaidan Cven gvaqvs partnioruli urT-
ierToba wamyvan universitetebTan _ Cven 
studentebs gza xsnili aqvT.  aseve gvaqvs 
kontaqtebi Zalian Zlier samecniero cen-
trebTan. cernis da atlasis proeqti al-
baT yvelasTvis  kargad aris cnobili. 
germaniaSi mWirdod vTanamSromlobT 
iulixis centrTan, romelic eqspertuli 
fizikis centria. arsebuli kontaqtebis sa-
SualebiT, Cvens uamrav kursdamTavrebuls 
eZleva iq swavlis saSualeba. aRsaniSnavia, 
rom magaliTad 2011 wlis zafulSi Cven 2 
adamiani gavagzavneT cerniSi sazafxulo 
internaturaSi. am programaSi sul 10 kaci 
moxvda da am 10-dan 2 Cveni universiteti-
dan iyo. 

es mxolod nawilia imisa, rasac ivane 
javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelm-
wifo universitetSi mosul students xvdeba. 
meti informaciis miReba abiturientebs Cvens 
gazeTSi, veb-gverdze www.tsu.edu.ge da Tsu 
universitetis pirvel korpusSi 3 da 4 marts 
gamarTul Ria karis dReebze SeuZlia.

ratom universiteti?
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ologiuri kvlevis centrebi, Zal-
adobis msxverplTa reabilitaciis 
centri, saqarTvelos iusticiis sas-
wavlo centri da a.S.

fsiqologiis mimarTuleba – 
praqtika tardeba sxvadasxva dawe-
sebulebaSi da saswavlo procesiT 
gaweril dawesebulebebSi; magali-
Tad, socialuri Terapiis saxli, 
gamocdebis erovnuli centri, saaf-
Tiaqo qseli – PSP, saqarTvelos 
iusticiis saswavlo centri da a.S.  

fakultetis profesorebi iy-
eneben savele praqtikis meTodebs, 
kurikulumiT gaweril ZiriTad 
praqtikul samuSaoebs swavlebis 
process ukavSireben, leqciebze 
ganixilaven praqtikis Sedegebs 
da atareben prezentaciebs. aseTi 
samuSaoebi xels uwyobs studente-
bis profesiul zrdas.

fakultetze funqcionirebs ori 
biblioTeka (meeqvse, meoTxe da 
mesame korpusebSi), romelSic mo-
Tavsebulia saswavlo da samecni-
ero  literatura.

resurscentri aris sami (meeqvse, 
mesame da meoTxe korpusebSi), aq 
tardeba praqtikuli samuSaoebi 
da studentebs damoukideblad Seu-
ZliaT muSaoba. sul gamoyenebaSia 
60-mde kompiuteri.

mimarTulebebze aseve moqmedebs 
minibiblioTekebi.

studentebs eZlevaT Sansi 
monawileoba miiRon sxvadasxva 
konkursebSi, romelic ucxoeTSi 
swavlas gulisxmobs. swavla xor-
cieldeba evropis da amerikis wamy-
van universitetebSi.

studentebi monawileobas iRe-
ben evrokavSiris mier Catarebul 
konferenciebSi, forumebSi da 
TviTonac atareben saqarTveloSi 
saerTaSoriso treningebs.

studentebi monawileoben yo-
velwliur safakulteto da sau-
niversiteto konferenciebSi, ma-
gistrantebi da doqtorantebi 
mecnierul Sromebs aqveyneben 
fakultetis axalgazrda mecnierTa 
SromebSi. atareben prezentaciebs. 

bakalavriatis warmatebul 
studentebs saSualeba eZlevaT 
monawileoba miiRon prezidentis 
saxelobis stipendiis mosapovebel 
konkursSi. 

fakultetze Cabarebis msur-
velTa raodenoba yovel wels ma-
tulobs. aseve yovel wels maRali 
moswrebis studentebi abareben 
fakultetze. 

abiturientis arCevans gan-
sazRvravs: 1. fakultetis mima-
rTulebebis mravalferovneba; 2. 
swavlebis xarisxi; 3. dasaqmebis 
perspeqtiva.

iuridiuli fakulteti

umaRlesi iuridiuli ganaTleba 
saqarTveloSi saukunovan erovnul 
tradicias efuZneba. dRes moqmedi 
iuristebis umetesi nawili swored 
Tsu-is iuridiuli fakultetis aRz-
rdilia.

fakultetze arsebobs ori pro-
grama _ samarTalmcodneoba da 
saerTaSoriso samarTali.  misaRe-
bi kontingentis raodenoba: samar-
Talmcodneoba: 700; saerTaSoriso 
samarTali: 50;

bakalavriatis kursdamTavre-
buls gamoumuSavdeba Semdegi dar-
gobrivi kompetenciebi:

samarTalmcodneobis specialo-
biT: specializaciis sferos siRrm-
iseuli codna; erovnuli samarT-
lis sistemis ZiriTadi Tavisebure-
bebis, institutebis, materialuri 
da procesualuri normebis codna; 
zogadsamarTlebrivi principebis, 
faseulobebisa da Rirebulebebis 
codna; samarTlis codnis efeqtia-
nad gamoyenebis unari; praqtikuli 
saqmianobisas samarTlianobis, 
adamianis uflebebis, socialuri 
da demokratiuli faseulobebis 
dacvisadmi miswrafebis unari; 
sakanonmdeblo cvlilebebis, sa-
samarTlo praqtikisa da mecnieru-
li siaxleebis midevnebisa da cod-
nis mudmivad ganaxlebis unari.

saerTaSoriso samarTlis spe-
cialobiT:

erovnuli samarTlisa da saer-
TaSoriso samarTlis sistemebis 
ZiriTadi Taviseburebebis, insti-
tutebis, materialuri da proce-
sualuri normebis codna; saerTa-
Soriso samarTlis principebis, 
faseulobebisa da Rirebulebebis 
codna: saerTaSoriso precedentu-
li samarTlis aTvisebisa da praq-
tikaSi gamoyenebis unar-Cvevebi; 
samarTlis codnis praqtikaSi efeq-
turad gamoyenebis unari; praqti-
kuli saqmianobisas samarTliano-
bis, adamianis uflebebis saerTa-
Soriso standartebis, socialuri 
da demokratiuli faseulobebis 
dacvisadmi miswrafebis unari.

Tsu-is iuridiul fakultetze 
Teoriuli swavlebis paralelurad 
praqtikuli swavlebisa da 
staJirebis aqtiuri praqtikaa 
danergili.    

praqtikuli swavlebis formiT 
fakulteti mis studentebs ZiriTa-
dad sTavazobs imitirebul sa-
samarTlo procesebsa da iuridiul 
debatebSi monawileobis, imitireb-
uli iuridiuli konsultirebisa da 
advokatirebis SesaZleblobebs ro-
gorc uSualod fakultetis, ise mis 
bazaze arsebuli da moqmedi studen-
turi sazogadoebebis Tu sxva dawe-
sebulebebis mier organizebuli 
RonisZiebebis meSveobiT.

zogadad, iuridiuli fakulte-
tis saganmanaTleblo programebiT 
dadgenili TiTqmis yvela saswavlo 
moduli iTvaliswinebs praqtikuli 
swavlebis meTodiT sargeblobas. 
es programebi pirdapir isaxaven 
miznad studentisaTvis im meTo-
debis swavlebas, romlebic aucile-
belia iuristisaTvis da romlis 
saSualebiTac maT SeeZlebaT miReb-
uli codnis praqtikuli gamoyeneba.

Tsu-is iuridiul fakultets 
aqvs iuridiuli literaturis ka-
vkasiaSi yvelaze mdidari da xSir-
ad ganaxlebadi saswavlo daniS-
nulebis biblioTeka. igi, TinaTin 
wereTlis saxelmwifosa da samar-
Tlis institutis mierTebis Semdeg, 
Seicavs wignad fonds ocdaaTi aTa-
si erTeulis odenobiT da TinaTin 
wereTlis, daviT furcelaZis, la-
mara surgulaZis, Tamar cagurias, 
ivan pereterskisa da nikolai po-
lianskis pirad koleqciebs.

samagistro programebiT dad-
genilia savaldebulo praqtiku-
li komponenti, romelic moicavs 
uridiuli klinikis nawils. iurid-
iuli fakultetis studentebisaTvis 
xelmisawvdomia Semdegi klinikebi:

qalaq Tbilisis meriis iu-
ridiuli daxmarebis programis 
farglebSi arsebuli saadvokato 
klinika; praqtikuli samarTlis 
klinika; iuridiuli daxmarebis 
samsaxuris klinika; mTavari 
prokuraturis klinika; poli-
ciis akademiis klinika; Tbilisis 
saqalaqo sasamarTlos klinika; 
Tbilisis saapelacio sasamarT-
los klinika; sasamarTlo saq-
mis warmoebisa da menejmentis 
klinika (rusTavis saqalaqo sa-
samarTlos bazaze); aRsrulebis 
erovnuli biuros klinika; eqsper-
tizis erovnuli biuros klinika; 
saqpatentis klinika; centraluri 
saarCevno komisiis klinika; saa-
dvokato da saarbitraJo klinika; 
iuridiuli firmis `mgalobliSvi-
li, yifiani, ZiZiguri~ saadvokato 
klinika; erisTavis iuridiuli 
jgufis saadvokato klinika; kor-
ZaZis saadvokto biuros klinika.

garda amisa, iuridiuli 
fakulteti awyobs semestrul safa-
kulteto studentur konferenciebs, 
samarTlis skolebsa da saser-
tifikacio programebs. iuridiuli 
fakultetis bazaze misi studentebis 
mier Seqmnili organizaciebi `saqa-
rTvelos axalgazrda mecnierTa 
sazogadoeba~ da `evropis iurisit 
studentTa asociacia saqarTvelo~ 
gamoscemen studentur periodul 

da araperiodul publikaciebs, 
romliTac studentebs SeuZliaT, 
maT akademiur namuSevrebs biblio-
grafiuli Rirebuleba SesZinon da 
gaacnon igi iuridiul sazogadoe-
bas.

iuridiuli fakulteti studen-
tebs sTavazobs rogorc Sida sauni-
veristeto, ise gare instituciona-
lur sastipendio programebs, ro-
goricaa, magaliTad, saqarTvelos 
notariusTa palatis sastipendio 
programa.

zust da 
sabunebismetyvelo 
mecnierebaTa 
fakulteti

ivane javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo universite-
tis zust da sabunebismetyvelo mec-
nierebaTa fakultetis misia aris: 
fundamenturi da gamoyenebiTi 
kvlevebis warmoeba; kvlevaze da-
fuZnebuli swavlebis ganxorciele-
ba; maRali xarisxis ganaTlebis 
uzrunvelyofa; motivirebuli da 
niWieri studentebis mizidva; kv-
levebisa da swavlebis internacio-
nalizacia.

fakulteti aerTianebs 8 depar-
taments, 18 samecniero-kvleviT in-
stituts, 33 saswavlo–kvleviT lab-
oratoriasa da 3 saswavlo centrs. 
ZiriTadi saswavlo da kvleviTi 
saqmianoba xorcieldeba Semdeg de-
partamentebSi: 

maTematikis, kompiuteruli 
mecnierebebis, fizikis, qimiis, bi-
ologiis, geologiis, geografiis, 
eleqtruli da eleqtronuli inJin-
eriis.

samecniero kvlevebis Tvalsaz-
risiT zust da sabunebismetyvelo 
mecnierebaTa fakulteti udavo 
lideria universitetSi da am kuTx-
iT mas gamorCeuli adgili uWiravs 
sruliad saqarTveloSi: Cven gvaqvs 
yvelaze meti dafinansebuli adgil-
obrivi da saerTaSoriso proeqti, 
yvelaze meti publikacia aRiare-
bul maRalreitingul saerTaSor-
iso gamocemebSi; Cveni fakultetis 
saxeliT asobiT moxseneba keTdeba 
samecniero konferenciebsa da semi-
narebze. fakultetis personalis 
mier Seqmnili samecniero produq-
cia, magaliTad, publikaciebi im-
paqt-faqtoris mqone samecniero 
JurnalebSi, ramdenime aTeuls 
Seadgens, aseTi Sedegebis miRweva 
mxolod maRalkvalificiur profe-
sionalebs SeuZliaT da es profe-
sionalebi dRes zust da sabunebism-
etyvelo mecnierebaTa fakultetze 
moRvaweoben.

fakultetis personalis maRali 
profesionalizmi saSualebas gva-
Zlevs studentebs SevTavazoT mra-
valferovani da saintereso pro-
gramebi swavlebis samive safexurze: 
bakalavriatSi, magistraturasa da 
doqtoranturaSi.

fakulteti 2012-2013  saswavlo 
wlisTvis  abiturientebs Tavazobs 
11 ganaxlebul sabakalavro pro-
gramas:

maTematika, kompiuteruli mec-
nierebebi, kompiuteruli mecniere-
bebi (qarTul-franguli), fizika, 
qimia, biologia, gamoyenebiTi bio-
mecnierebebi da bioteqnologia, 
geografia, geologia, eleqtruli 
da eleqtronuli inJineria, eko-
logia.

zust da sabunebismetyvelo mec-
nierebebs aqvT mxardaWera saxelm-
wifos mxridan da fakultetis popu-
larobac abiturientebSi yovelw-
liurad izrdeba. zemoT aRniSnuli 
mizezebis gamo 2011 wels fakulte-
tze Caricxuli 800 studentidan 
saxelmwifo dafinanseba 97%–ma 
moipova. vfiqrobT, rom  2012 wels 
erTiani erovnuli gamocdebis 
Sedegad fakultetze Caricxul stu-
dentTa didi nawili miiRebs saxelm-
wifo dafinansebas. 2012 wels zust 
da sabunebismetyvelo mecnierebaTa 

ratom universiteti?

resurscentri Tsu II korpusSi

qimiis saswavlo laboratoria

socialur da politikur mecnierebaTa fakulteti,
radio studia

Tsu studentebi imitirebul sasamarTlo procesze

Tsu humanitaruli fakulteti, samxatvro studia

Tsu samecniero-sawarmoo kompleqsi `eleqtronuli teqnika~
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fakultetze misaRebi kontigenti 
ganisazRvra 900 adgiliT.

aRsaniSnavia, rom romelime 
mimarTulebiT darCenili vakansia 
gadanawildeba sxva saganCabareb-
ulze. 

saganmanaTleblo programebis 
nawili xorcieldeba ucxoeli ko-
legebis monawileobiT rogorc 
bakalavariatSi aseve magistratu-
rasa da doqtoranturaSi. zogi-
erTi programis warmatebiT das-
rulebis Semdeg studentebi ivane 
javaxiSvilis saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo universitetis diplom-
Tan erTad miiReben evropuli uni-
versitetis diploms.

ganaTlebis pirvel safexurze _ 
bakalavriatSi, interesebis Sesabam-
isad studentebs SeuZliaT aqtiuri 
monawileoba miiRon sakuTari sas-
wavlo procesis   dagegmvaSi: 

ZiriTad specialobasTan erTad 
studentebs SeuZliaT daeuflon 
damatebiT specialobas.  resursis 
arsebobis SemTxvevaSi damatebiTi 
specialoba SesaZlebelia arCeuli 
iqnes rogorc zust da sabunebism-
etyvelo mecnierebaTa fakultetze 
arsebuli saganmanaTleblo pro-
gramebidan, aseve universitetis 
sxva fakultetebze arsebuli pro-
gramebidan;

ZiriTad specialobasTan er-
Tad  studentebs SeuZliaT miiRon 
skolis maswavleblisTvis aucile-
beli ganaTleba;

studentebs SeuZliaT swavlisT-
vis gankuTvnili dro mTlianad 
moaxmaron ZiriTadi specialobis 
gaRrmavebul Seswavlas; 

ZiriTad specialobasTan erTad 
studentebs SeuZliaT sxvadasxva 
saganmanaTleblo programebidan 
airCion saswavlo kursebis koncen-
tracia.    

warCinebuli studentebi Car-
Tuli arian kvleviT samuSaoebSi, 
zogierTi maTgani bakalavriatis 
dasrulebamdec ki aswrebs mniS-
vnelovani samecniero Sedegebis 
miRebas, recenzirebad da referi-
rebad ucxour JurnalebSi kvlevis 
Sedegebis gamoqveynebas. fakulte-
tis studentebi warmatebiT mo-
monawileoben saerTaSoriso stu-
dentur olimpiadebSi. studentebis 
nawili gacvliTi programebis far-
glebSi miemgzavreba sazRvargareT 
semestris gasatareblad. swavlis 
dasrulebis Semdeg fakultetis 
kursdamTavrebulTa nawili swav-
las agrZelebs Semdeg safexurze 
rogorc saqarTveloSi aseve qvey-
nis gareT.  dRes fakultetis kurs-
damTavrebulebi swavloben oqs-
fordSi, stenfordSi, ciurixSi, 
bonSi da kidev mraval sxva cnobil  
universitetSi. 

konkursis safuZvelze bakala-
vriatis warCinebuli studentebi 
semestrulad iReben saprezidento 
stipendias, zogierT programaze 
dawesebulia saxelobiTi stipend-
iebi; konkursis safuZvelze baka-
lavriatis da magistraturis war-
Cinebuli studenetebisTvis xdeba 
swavlis safasuris gadaxda. swav-
lis gadasaxadis TvalsazrisiT gan-
sakuTrebiT SeRavaTiani pirobebia 
dawesebuli  doqtorantebisTvis. 

kreatiuli studentebis xelSew-
yobis mizniT 2012 wlidan fakulteti 
atarebs ori axal konkurss – stu-
denturi naSromebis konkurss da 
studenturi inovaciebis konkurss, 
rasac qarTul saganmanaTleblo 
sivrceSi analogi ar moepoveba.

skolis moswavleebisTvis fa-
kultetis farglebSi funqcioni-
rebs `sabavSvo universiteti~. sain-
tereso leqciebis ciklis garda 
fakulteti awyobs viqtorinas ram-
denime turad. skolebi erTmaneTs 
ejibrebian maTematikis, fizikis, 
qimiis, biologiis, geografiis cod-
nasa da sxart azrovnebaSi. 2012 
wels ZiriTadi SesarCevi turis 
Catareba martis TveSia dagegmili, 
xolo finaluri turis gamarTva 

dekembris TveSi igegmeba.
zust da sabunebismetyvelo mec-

nierebaTa fakultetis persona-
ls, rogorc wesi, gulisxmieri 
damokidebuleba aqvs studentebis 
problemebis mimarT, sakuTari 
kompetenciis farglebSi exmareba 
studentebs swavlasa da kvlevaSi 
warmatebis misaRwevad.

detaluri informaciis miReba 
fakultetze moqmedi programebis 
Sesaxeb SesaZlebelia: http://www.tsu.
edu.ge/faculties/science/forstudents

medicinis fakulteti

mcire istoriuli cnobebi Tsu 
mdicinis fakultetis Sesaxeb:

saqarTveloSi umaRlesi same-
dicino ganaTlebis istoria dasabams 
1918 wels, Tbilisis saxelmwifo 
universitetis samkurnalo fakul-
tetis daarsebidan iRebs. 1919 wlis 
9 aprils, profesorTa sabWos ga-
dawyvetilebiT, samkurnalo fa-
kulteti daarsda damoukidebeli 
fakultetis saxiT. fakultetma 
universitetSi arseboba Sewyvita 
1929/1930 saswavlo wlis bolos da 
mis bazaze Camoyalibda Tbilisis 
saxelmwifo samedicino instituti. 
1995 wels ivane javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis saxelmwifo 
universitetSi aRdga umaRlesi sa-
medicino ganaTleba. 2000 wlidan 
medicinis fakulteti funqcionirebs 
rogorc Tsu-is damoukidebeli 
struqturuli erTeuli.

Tsu medicinis fakultetis spe-
cialobebia:

samkurnalo saqme _ diplomire-
buli medikosi; stomatologia _ 
diplomirebuli stomatoligi; 
okupaciuri Terapia _ okupaciuri 
Terapiis bakalavri;

Tsu erTaderTi umaRlesi sas-
wavlebelia, sadac okupaciuri Te-
rapiis bakalavris specialobis 
miRebaa SesaZlebeli. 

Tsu medicinis fakultetis 
studentebs elis: evropuli stan-
dartebis saswavlo programa; 
swavleba saerTaSorisod aRiare-
buli da Tanamedrove meTodebiT; 
monawileoba samecniero kvlevebSi; 
monawileoba gacvliT programebSi; 
saqarTvelos saukeTeso klinikebis 
gamocdileba da miRwevebi; ucxo-
eli eqspertebisa da mowveuli 
profesorebis saganmanaTleblo 
kursebi; erToblivi samagistro da 
sadoqtoro programebi evropis 
sxvadasxva universitetebTan;

aqtiuri studenturi cxovreba; 
saqveynod cnobili profesura; 
fakultetis saswavlo-klinikuri 
bazebi.

medicinis fakultetis stu-
dentTaTvis sabaziso discipli-
nebis swavleba mimdinareobs 
universitetis zust da sabunebis-
metyvelo mecnierebaTa fakultetis 
Sesabamis departamentebSi da 
aleqsandre naTiSvilis morfolo-
giis institutSi.

medicinis fakultetis 
saswavlo-klinikuri bazebi 
warmodgenilia saqarTvelos 
wamyvani samedicino 
dawesebulebebiT: saqarTvelos 
mecnierebaTa akademiis klinikuri 
medicinis samecniero-kvleviTi 
ins-tituti; o.RuduSauris 
saxelobis erovnuli samedicino 
centri; daavadebis kontrolisa da 
sa-zogadoebrivi janmrTelobis 
erovnuli centri; a.wulukiZis 
saxelobis urologiis erovnuli 
centri; infeqciuri paTologiis, 
Sidsisa da klinikuri imunologiis 
samecniero-praqtikuli centri; 
Tsu samkurnalo-diagnostikuri 
centri; ofTalmologiis da nev-
rologiis erovnuli centri; ka-
nisa da veneriul sneulebaTa 
samecniero-kvleviTi instituti; 
m.asaTianis saxelobis fsiqiatriis 
samecniero-kvleviTi instituti; 
m.winamZRvriSvilis saxelobis 
kardiologiis samecniero-kv-

leviTi instituti; i.faRavas 
saxelobis pediatriis samecniero-
kvleviTi instituti; g.muxaZis 
saxelobis hematologiis da 
transfuziologiis samecniero-
kvleviTi instituti; klinikuri pa-
Tologiis samecniero-praqtikuli 
centri; tuberkulozis da fil-
tvis daavadebaTa erovnuli ce-
ntri; i.Jordanias saxelobis 
adamianis reproduqciis samec-
niero-kvleviTi instituti; 
Tb-ilisis balneologiuri 
ku-rorti – kurortologiis, 
fi-zioTerapiis, samkurnalo 
turizmis da reabilitaciis 
erovnuli centri; n.maxvilaZis 
saxelobis Sromis medicinisa da 
ekologiis samecniero-kvleviTi 
instituti; q. Tbilisis sxvadasxva 
stomatologiuri klinikebi.

medicinis fakulteti Tanam-
Sromlobs Semdeg saerTaSoriso 
organizaciebTan: miunxenis teqni-
kuri universitetis medicinis 
fakulteti; miunxenis ludvig 
maqsimilianis universitetis 
groshadernis klinika; xemnicis 
sauniversiteto klinika; maincis 
universitetis samedicino da 
stomatologiuri fakultetebi; 
lundis universiteti; haidel-
bergis universiteti; jons hopkinis 
universiteti; tromsos universite-
tis medicinis fakulteti; medicinis 
fakultetis kursdamTavrebulTa 
dasaqmeba: diplomirebul medi-
koss/stomatologs _ ufleba aq-vs 
swavla ganagrZos magistraturaSi 
an/da rezidenturis alternati-
ul diplomisSemdgom saganmanaT-
leblo programaze, an imuSaos 
saqarTvelos kanonmdeblobiT 
dadgenili SezRudvebis gaTvalis-
winebiT.

Tsu-is samedicino fakultetze 
magistraturis da doqtoranturis 
programebic funqcionirebs.

rezidenturis alternatiuli 
diplomis Semdgomi ganaTleba 
(profesiuli  mzadeba)  _ umaR-
lesi samedicino ganaTlebis 
diplomisSemdgomi safexuria, 
saswavlo programebisa da praq-
tikuli saeqimo saqmianobis erTo-
blioba, romelic miznad isaxavs  
profesiul mzadebas erT-erT sae-
qimo specialobaSi, sarezidento 
programis dadgenil vadaSi.

okupaciuri Terapiis bakalavrs 
SeuZlia imuSaos: fizikuri da 
fsiqo-socialuri daxmarebis sfe-
ros farTo sazRvrebSi; yvela 
asakobrivi jgufis unarSezRudul 
adamianebTan; iZulebiT gadaadgi-
lebul pirebTan da sxva margi-
nalur jgufebTan.

ekonomikis da biznesis 
fakulteti

ekonomikis da biznesis fakul-
teti lideria saqarTveloSi yve-
laze maRalreitinguli pirvel-
kurselebis raodenobis mixedviT. 
amas mowmobs bolo wlebis statis-
tikuri monacemebi. 

– 2009 wels Caricxuli 889 stu-
dentidan 884 saxelmwifo grantis 
mflobelia (maT Soris 308 stu-
dents 100%-iani granti gaaCnia).

– 2010 wels Caricxuli 540 stu-
dentidan yvela studenti saxelm-
wifo grantis mflobelia, xolo 221 
students 100%-iani granti gaaCnia. 

– 2011 wlidan Seicvala grantis 
gacemis pirobebi (ekonomikis pro-
gramaze gaicema yvela saxis granti, 
xolo biznesis administrirebis 
programaze mxolod 100%-iani gr-
anti), Sesabamisad, ekonomikis pro-
gramaze Caricxuli 270 studentidan 
yvela studenti saxelmwifo gran-
tis mflobelia, xolo 51 students 
100%-iani granti gaaCnia. biznesis 
administrirebis programaze Cari-
cxuli 360 studentidan 14 studenti 
100% –iani grantis mflobelia.

ivane javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo universitet-

Si moqmedebs samsafexuriani swav-
lebis cikli: bakalavriati, magis-
tratura, doqtorantura. 

ekonomikis da biznesis fakulte-
tis bakalavriatSi 2012 wlisTvis 
gamocxadebuli programebi, swav-
lebis dafinansebis (saxelmwifo 
grantis) miRebis SesaZleblobebi 
da misaRebi kontigentis raodeno-
baa ekonomikis programaze _ 400 
studenti (yvela saxis grantiT), 
biznesis administrirebis program-
aze _ 459 (mxolod 100 procentiani 
grantiT). 

ekonomikis da biznesis fakulte-
tis bakalavriatSi (nebismier 
programaze) swavlis uflebis mo-
sapoveblad abiturientma warmate-
biT unda Caabaros erTiani erovnu-
li gamocdebi Semdeg sagnebSi:

qarTuli ena da literatura; 
ucxo ena; zogadi unarebi; maTema-
tika.

ekonomikis da biznesis fakulte-
ti periodulad organizebas uw-
evs sxvadasxva saxis (maT Soris 
saerTaSoriso) konkursebs, biznes 
olimpiadebsa Tu studentur kon-
ferenciebs. aseve Cveni studentebi  
xSirad monawileoben saqarTvelos 
Tu saerTaSoriso maStabiT gamar-
Tul msgavs RonisZiebebSi (xSir 
SemTxvevaSi Tsu dafinansebiT) sai-
danac isini, rogorc wesi, gamar-
jvebulebi brundebian. 

ekonomikis da biznesis fakulte-
tze mudmivad mimdinareobs materi-
alur teqnikuri bazis gaumjobese-
ba. garemontda maRlivi korpusis 
ramdenime sartuli, keTilmoewyo 
auditoriebi da saswavlo labora-
toeriebi. fakultetze funqcioni-
rebs sami mZlavri kompiuteruli 
resurscenrebi sadac studentebs 
nebismier dros Seuferxeblad seu-
ZliaT internetTan wvdoma. gasul 
wels garemontda da uaxlesi lit-
eraturiT Seivso fakultetis bib-
lioTeka.

Tsu ekonomikisa da biznesis 
fakulteti maqsimalurad cdilobs 
xeli Seuwyos studentTa staJirebas 
da Teoriuli codnis praqtikuliT 
gamyarebas. am mizniT igi  sxvadasx-
va kerZo sawarmoebsa Tu saxelm-
wifo struqturebTan debs xelSek-
rulebebs da aformebs memorandu-
mebs. ivane javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo universitets 
da kerZod, ekonomikisa da bizne-
sis fakultets mniSvnelovani kav-
Sirebi gaaCnia msoflios wamyvan 
universitetebTan, ris Sedegadac 
aqtiurad ewyoba gacvliTi progr-
amebi studentebisaTvis; 

bakalavriatis studentebs saSu-
aleba eZlevaT moipovon dafinan-
seba da swavlebis garkveuli etapi 
gaiaron evropis wamyvan univer-
sitetebSi;

fakulteti periodulad iwvevs 
msoflioSi saxelganTqmul mec-
nierebs da isini kiTxuloben leq-
cia _¬seminarebs Cveni studentebi-
saTvis;

partnior universitetebTan er-
Tad ewyoba erToblivi proeq-tebi 
magis-trantebisTvis, doqtorante-
bisTvis, universitetis profesor-
maswavleblebisTvis;

ewyoba erToblivi samecniero 
konferenciebi da seminarebi.

fakultetze mowveuli profe-
soris statusiT leqciebs kiTxu-
lobs cnobili germaneli mewarme, 
bavSvTa kvebis msoflioSi cnobili 
brendis “HIPP”-is mflobeli, saqa-
rTvelos didi megobari, Tbilisis 
saxelmwifo universitetis sapatio 
doqtori batoni klaus hipi.

kulturis menejmenti – axali 
saswavlo moduli: citau/giorlit-
cis (germania) universitetTan (rom-
lis warmomadgenelic aris profe-
sori maTias fogti) TanamSromlo-
biT axali saswavlo wlidan bizne-
sis administrirebis sabakalavro 
programis farglebSi dagegmilia 
„kulturis menejmentis“ saswavlo 
modulis gaxsna.

„Tbilisis balkoni“, ekonomi-
kuri politikis qarTul–german-
uli instituti germaniis akademi-
uri urTierTgacvlis samsaxuris 
DAAD-is finansuri daxmarebiT 
regularulad uwevs organizebas 
ekonomikuri politikis forums 
„Tbilisis balkoni“, romelSic 
monawileobas iReben germaniis, sa-
qarTvelos da sxva qveynebis gamo-
Cenili mecnierebi da praqtikosi 
specialistebi.

www.tsu.edu.ge/faculties/economics

Tsu-is turizmis 
saerTaSoriso skola

turizmi dRes saqarTvelos 
ekonomikis prioritetuli sferoa 
da saxelmwifos mxridan mas gan-
sakuTrebuli yuradReba eqceva. 
sistematurad izrdeba qveyanaSi 
Semosuli ucxoeli turistebis ra-
odenoba. 2011 wels saqarTveloSi 
2,8 mln ucxoeli turisti Camovida, 
rac wina welTan SedarebiT 39 %–
iT metia. prognozis Tanaxmad, 2015 
wlisTvis turistebis  raodenoba 
5 mln-s miaRwevs.  saqarTveloSi 
Camosuli turistebis maRal doneze 
momsaxureba  da turizmis msoflio 
bazarze qveynis imijis amaRleba 
axali Taobis maRalkvalificiuri 
xelmZRvaneli kadrebisa da spe-
cialistebis gareSe warmoudgene-
lia.  

2011–2012 saswavlo wlidan tur-
izmis sferosTvis specialistTa 
momzadeba daiwyo ivane javaxiS-
vilis saxelobis Tbilisis saxel-
mwifo universitetis turizmis 
saerTaSoriso skolam. igi Tavis 
saqmianobas axorcielebs  umaRlesi 
ganaTlebis samive safexuris mixed-
viT: bakalavriati, magistratura 
da doqtorantura. maT Sorisaa 
agreTve inglisurenovani magis-
tratura da doqtorantura.

dReisaTvis Tsu turizmis saer-
TaSoriso skolaSi 1000–mde stu-
denti swavlobs. saganmanaTleblo 
programebis realizaciisaTvis 
skola uzrunvelyofilia saTana-
do materialur-teqnikuri baziT. 
misi saswavlo korpusi ganTavse-
bulia vaJa fSavelas gamzirze, 44.  
skolas aqvs biblioTeka 10 aTasze 
meti dasaxelebis wignadi fondiT, 
samkiTxvelo darbaziT, internet-
kuTxiTa da wignsacaviT; funqcio-
nirebs resurs-centri 80 kompiu-
teriT, Tanamedrove teqnikuri sa-
SualebebiT aRWurvili ramdenime 
auditoria, sakonferencio darbazi, 
daxuruli sportuli darbazi da 
Ria sportuli moedani. 

rogorc cnobilia, maRalkval-
ificiuri specialistebis mosamza-
deblad marto Teoriuli codna 
araa sakmarisi. amitom swavlebis 
procesi or nawilad iyofa: Teo-
riuli codnis miReba leqciebze 
da profesiuli unar-Cvevebis 
gamomuSaveba seminarul–praqti-
kul mecadineobebze.  swavlebis 
umetesi nawili warimarTeba in-
teraqtiuri leqciebisa da dis-
kusiebis saxiT. seminarul–praq-
tikul mecadineobebze didi yur-
adReba eTmoba sxvadasxva tipis 
situaciur analizsa da amocanebis 
gadawyvetas (case study formati); 
strategiul simulaciebsa da 
saqmian TamaSebs; turistuli bi-
znes–proeqtebis Teoriul dasab-
uTebas, damuSavebasa da dacvas; 
turizmis sferos  biznesmenebTan 
da menejerebTan Sexvedrebsa da 
masterklasebs; turizmis sakvanZo 
sakiTxebze weriTi samuSaoebis 
(referatebis, eseebis da a.S.) Ses-
rulebas, kompiuterul simula-
ciebs, kvleviTi proeqtebis Ses-
rulebas turistuli organizaciis 
strategiuli ganviTarebisa da 
srulyofis amocanebis gadawyve-
tis konteqstSi, mrgvali magidebis 
mowyobas da a.S.

pirveli gverdidan

ratom universiteti?

gagrZeleba me-6 gverdze
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qarTuli materialuri da 
sulieri memkvidreobis 
samecniero kvlevebisT-
vis 2011 wlis saxelmwifo 
konkursis Sedegad, aseve 
gvaqvs Tsu-dan dafinanse-
buli proeqti.

axalgazrda mecnierTa 
sazRvargareT samecniero-
kvleviTi staJirebis 2011 
wlis sagranto konkursis 
SedegebiT Tsu-dan dafi-
nansda 8 proeqti. es rom 
SemTxveviToba ar aris da 
saqarTvelos sxva sagan-
manaTleblo da samecniero 
instituciebTan mimarTebaSi 
Tsu-s upiratesoba gaaCnia, 
amaze SoTa rusTavelis 
erovnuli samecniero fon-
dis mier uaxloesi wlebis 
statistikac metyvelebs. 2009 
wels erovnuli fondebidan 
miRebuli samecniero grant-
ebis raodenobiT pirveli 

sameuli ase gamoiyureba: 
Tsu - 29 granti, ilias 
universiteti - 11 granti, 
saqarTvelos saxelmwifo 
agraruli universiteti - 
8 granti. amasTan, pirvel 
aTeulSi is institutebic Se-
dian, romlebic 2011 wlidan 
ukve Tsu-Si gaerTiandnen, 
ramac Tbilisis saxelmwifo 
universitetis samecniero 
potenciali kidev ufro gaa-
Zliera. 

uaxloes dReebSi velo-
debiT erovnuli samecniero 
fondis mier fundamenturi 
da gamoyenebiTi kvlevebi-
sTvis saxelmwifo sagranto 
konkursis Sedegebs, sadac 
darwmunebuli varT Tsu-s 
udavod saukeTeso maCvene-
beli eqneba. 

Tbilisis saxelmwifo 
universiteti Tavis mxriv 
samecniero kvlevebisTvis 

mniSvnelovan dafinanse-
bas gamoyofs. 2011 wels 
universitetis biujetidan 
samecniero kvlevebze gaT-
valiswinebuli iyo 14 054 
746 lari (biujetis 29%); 
maT Soris saerTaSoriso 
da erovnuli fondebidan 
mozidulia: 4 milion 154 
104 lari (biujetis 9%).  
2012 wels es cifrebi kidev 
ufro gaizrdeba.…  

giorgi RvedaSvilis in-
formaciiT: “Tsu-Si gvaqvs 
saintereso saswavlo 
kursebic. minda yuradReba 
gavamaxvilo doqtoran-
tebisaTvis gankuTvnil 
arCeviT saswavlo kursze 
“mecnierebis menejmenti”. am 
kursze yovel semestrSi 100-
mde studenti registrird-
eba da masSi zustad im per-
speqtivebzea saubari, rac 
uCndeba adamians, roca is 

gadis samecniero asparezze. 

aq Cven maT vaswavliT Tu 

rogor unda gaakeTon CV, 

samecniero statia, rogor 

moamzadon kargi sagranto 

proeqti. studentebs SeuZli-

aT moamzadon damoukidebe-

li proeqtebic. 

zust da sabunebismetyve-

lo mecnierebaTa fakulte-

tze wels pirvelad daiwye-

ba studentTa samecniero 

proeqtebis dafinanseba, 

rac sakmaod mniSvnelova-

nia da biZgs miscems studen-

tebs, raTa ufro aqtiurad 

imuSaon da dainteresdnen 

kvlevebiT. amas garda _ 

roca samecniero xelmZR-

vaneli akeTebs proeqts, is 

aucileblad  rTavs Tavis 

students am proeqtSi”. _ 

ambobs giorgi RvedaSvili.

studenti da mecniereba Tsu-Si
pirveli gverdidan

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbili-
sis saxelmwifo universitetis biblioTeka-
Si mkiTxvels bevri iseTi wignis moZieba 
SeuZlia, romelic sxvagan arsad, arc erT 
qarTul biblioTekaSi ar moipoveba. amas 
Tavisi safuZveli aqvs _  Tsu-is bibil-
ioTekis Seqmnis istoria pirveli qarTu-
li universitetis oficialurad daarse-
bamde TiTqmis TvenaxevriT adre, 1917 
wlis 19 dekembers, qarTveli publicistis 
kita abaSiZis anderZis safuZvelze gadmo-
cemuli wignebiT daiwyo. 

kita abaSiZis koleqcias mohyva Tbili-
sis sasuliero seminariis, Savi qvis 
mrewvelTa sabWos, kavkasiis yofili sacen-
zuro komitetis, qarTvelTa Soris wera-
kiTxvis gamavrcelebelTa sazogadoebis, 
saTavadaznauro gimnaziis wignTsacavebi. 
mas gadaeca didi mTavris biblioTekac, ro-
melic likanSi inaxeboda, ris gamoc dRes 
Tsu-Si daculia unikaluri rusuli wigne-
bi. universitets Seemata sxva cnobili moR-
vaweebis piradi koleqciebic. daarsebidan 
or weliwadSi universitetis bibliTekaSi 
ukve 100 aTasze meti wigni iyo daculi. am 
gziT moxvda universitetis koleqciaSi 
qarTuli Tu ucxouri unikaluri wignebi. 
tradicia SemdgomSic gagrZelda.  

dReisTvis universitetis wignadi fon-
di milionobiT sabiblioTeko dokuments 
iTvlis. mxolod gasul 2011 wels univer-
sitetis biblioTekas 6707 sabiblioTeko 
erTeuli, maT Soris 3852 wigni Seemata. 
mniSvnelovania, rom Tsu-is biblioTekis 
fondebis ganaxleba mudmivad xdeba uni-
versitetis saswavlo Tu samecniero in-
teresebisTvis xelSesawyobad. universite-
tis biblioTekaSi funqcionirebs sabib-
lioTeko sabWo, romelic, fakultetebis 
winadadebebis safuZvelze, ganixilavs 
literaturis SeZenis saWiroebis sakiTxs.  
amasTan, universitetis biblioTekam ga-
suli wlis gazafxulze memorandumi gaaf-
orma 5 gamomcemlobasTan, romelTa mier 
gamoSvebuli wignebic saCuqrad gadmoece-
ma biblioTekas.

biblioTekis rogorc raritetebi, ise 
nebismieri wigni xelmisawvdomia Tsu-is 
studentebisa da mecnier-TanamSromlebi-
sTvis.

universitetis biblioTekaSi funq-
cionirebs 3 samkiTxvelo darbazi:

SoTa rusTavelis saxelobis cen-
tralur samkiTxvelo darbazi; maro ma-
yaSvilis saxelobis mcire samkiTxvelo 
darbazi, grigol wereTlis saxelobis 
samkiTxvelo darbazi.

universitetis yvela fakultets aseve 
aqvs Tavisi biblioTeka, samkiTxvelo dar-
baziT. TiTqmis yvela institutTan funq-
cionirebs biblioTekebi.

garda amisa, universitetis studenteb-
sa da TanamSromlebs SeuZliaT isarge-
blon abonementis momsaxurebiTac da bib-
lioTekidan 5 Tvis vadiT gaitanon maTT-
vis saWiro literatura.

Tsu-is axali da umniSvnelovanesi bib-
lioTkaa aseve erovnuli samecniero bib-
lioTeka, romelic universitets gasul 
wels SemouerTda da romelic calke da 
gansakuTrebuli aRniSvnis Rirsia.

ivane javaxiSvilis Tbilisis saxelmwi-
fo universitetis muzeumis istoria 1919 
wels daiwyo, rodesac giorgi CubiniS-
vilma Tbilisis saxelmwifo univer-
sitetis gamgeobas muzeumis an, ukidures 
SemTxvevaSi, xelovnebis kabinetis Seqmnis 
winadadebiT mimarTa. am droisaTvis uni-
versitetSi ukve Zalze bevri unikaluri 
mxatvrul-istoriuli Rirebulebis nivTi 
iyo Tavmoyarili. maT Soris istoriul-
eTnografiuli da wera-kiTxvis gamavr-
celebeli sazogadoebebis koleqciebic. 
finansuri SeWirvebis miuxedavad, Uukve am 
droidan, universitetis wamyvani mecniere-
bi cdilobdnen pirveli qarTuli univer-
sitetisTvis sazRvargareT gamocemuli 
bukinisturi wignebi da istoriuli Rire-
bulebis mqone eqsponatebi SeeZinaT.

cnobisaTvis, jer kidev 1919 wels pro-
fesor aleqsandre TvalWreliZis mier 
daarsebuli mineralogiis muzeumi erT-er-
Ti unikaluria Tavisi mravalferovnebiT 
mTels samxreT kavkasiaSi. Aaq warmodgeni-
li 7000-mde eqsponati moZiebuli da SeZe-
nilia ara mxolod mTeli saqarTvelos, 
aramed yofili ssrk-sa da evropis qvey-
nebis masStabiT.

dReisaTvis Tsu-is muzeumi arqeologi-
is, geografiis, minerologiis, paleon-
tologiis, universitetis istoriis, zoo-
logiuri fondebisa da qarTuli emigraci-
is muzeums aerTianebs. 

pirveli qarTuli universitetis erT-
erTi damfuZneblis, ivane javaxiSvilis 
yuris aparati, romliTac igi sicocx-
lis bolo wlebSi, smenis daqveiTebisas 
sargeblobda; germaniaSi dabeWdili msof-
lios atlasi, romelic gamoCenilma mw-
eralma da erT-erTma pirvelma qarTv-
elma diplomatma sulxan saba orbelianma 
saqarTveloSi 1713-1716 wlebis evropuli 
mogzaurobis Semdeg Camoitana; lado gu-
diaSvilis,  elene axvledianisa da sxva 
cnobili mxatvrebis ferweruli tiloebi 
_ es Tsu-is muzeumSi daculi reliqviebisa 
da eqsponatebis mxolod mcire nawilia.

muzeumisTvis axali sicocxlis STab-
ervis procesi  univeristetis pirvel ko-
rpusTan aris dakavSirebuli. uaxloes pe-
riodSi mnaxvelebs Tsu-is muzeumis eqspo-
natebis naxva Tsu-is pirveli korpusis 
ganaxlebul sivrceSi SeeZlebaT.

unikaluri biblioTeka Tsu muzeumi

1 _ qarTvel da italiel mecnierTa TanamSromlobis xelSemwyobi 
konkursi _ sul dafinansebuli proeqtebi _ 5; dafinansebuli 
Tsu-dan _ 4

2 _ ssip `SoTa rusTavelis erovnuli samecniero fondisa~ da saf-
rangeTis samecniero kvlevebis erovnuli centris (CNRS) erTo-
blivi samecniero grantebis programis farglebSi sul dafinan-
sebuli proeqti – 3; dafinansebulia Tsu-dan _ 2

3 _ ucxoeTSi moRvawe TanamemamuleTa monawileobiT erToblivi 
kvlevebisTvis saxelmwifo grantebis meore etapze sul meore 
etapze gasuli proeqtebi _ 19; Tsu-dan gasulia meore etapze _ 9

4 _ moklevadiani individualuri samogzauro saxelmwifo samec-
niero grantebis konkursis farglebSi marti-aprilis TveebSi 
dagegmili RonisZiebisaTvis dafinansebulia sul 15 mecnieri; 
Tsu-dan 9 mecnieri (2012 wlis monacemebi)

Tsu iuridiuli fakultetis biblioTeka

Tsu klasikuri filologiis

neogrecistikis biblioTeka

Tsu erovnuli samecniero biblioTekis sacavebSi

brinjaos qandakeba. awyuri. Zv.w.aR IV s.

Tsu muzeumis eqsponati

lado gudiaSvili _ `mindia~.

Tsu muzeumis eqsponati

Tsu zoologiis muzeumi eqsponati Tsu muzeumis mineralogiis fondidan
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swavlebis efeqtianobis asamaR-
leblad gamoiyeneba  video– da au-
dio, saprezentacio da sailustra-
cio teqnikuri saSualebebi.

praqtikuli unar–Cvevebis ga-
momuSavebaSi gansakuTrebuli yur-
adReba eTmoba studentTa praqti-
kis organizebas. am mizniT Tsu-is 
turizmis saerTaSoriso skolaSi 
Seiqmna turizmis biznescentri, 
romlis saqmianoba iTvaliswinebs 
skolis saswavlo korpusis, tabax-
melisa da TeleTis kompleqsebis 
materialur–teqnikuri bazebis 
gamoyenebas. turizmis biznescen-
trma unda  ganaxorcielos turis-
tuli momsaxurebis sruli speqtri. 
igi iqneba praqtikis obieqti, sadac 
dasaqmdebian skolis  studentebi 
da kursdamTavrebulebi. praqtikis 
am sakuTari obieqtis garda, stu-
dentebisaTvis gaTvaliswinebulia 
praqtika–staJireba saqarTvelos 
saukeTeso sastumroebSi (magali-
Tad, mimdinare saswavlo wels 
magistrantebma praqtika gaiares 
sastumroSi „Tbilisi qorTiard–
marioti“), turistul saagentoe-
bSi, restornebsa da turistuli 
industriis sxva organizaciebSi, 
agreTve saqarTvelos parlamentis 
ekonomikis dargobriv komitetSi, 
sxvadasxva saministroebSi, Tbili-
sis meriaSi, muzeumebSi da a.S.  
saukeTeso studentebisaTvis igegme-
ba  ucxoeTSi staJireba. es sakiTxi 
faqtobrivad SeTanxmebulia azer-
baijanis, bulgareTis, TurqeTis, 
poloneTis, ukrainis, CineTisa da 
sxva qveynebis umaRles saswavle-
blebTan da turistuli industriis 
sxvadasxva sawarmoebTan. 

Tsu turizmis saerTaSoriso 
skolaSi gansakuTrebuli yuradRe-
ba eqceva inglisuri enis swavlebis 
srulyofis sakiTxs. 

Tsu turizmis saerTaSoriso 
skolaSi studentebi CarTulni ari-
an  samecniero-kvleviT samuSaoeb-
Si, romelTa Sedegebis prezentacia 
xorcieldeba skolis studentTa au-
ditoriis winaSe, agreTve maT eZl-
evaT SesaZlebloba  monawileoba 
miiRon sauniversiteto, regionul, 
respublikur da saerTaSoriso sa-
mecniero–praqtikul konferencieb-
Si, dargobriv gamofenebsa da sxva 
RonisZiebebSi. amJamad isini emza-
debian studentTa yovelwliuri 
sauniversiteto konferenciisaTvis, 
ramdenime studenti monawileo-
bas miiRebs litvasa da ukrainaSi 
dagegmil saerTaSoriso konferen-
ciebSi. 

studentebi dainteresebuli 
arian saqarTvelosa da sxvadasxva 
qveynis turistuli resursebis Ses-
wavliT. Semodgomis semestrSi 150–
ze metma studentma Seasrula refe-
rati sxvadasxva qveynis turistuli 
industriis magaliTze. 

saqarTvelos calkeuli re-
gionebisa da qalaqebis ukeT Ses-
wavlis mizniT, skolaSi Camoyalib-
da mogzaurTa klubi. misi wevrebi 
amuSaveben turistul marSrutebs, 
romelTa realizaciis procesSi  
TviTon asruleben gidebis rols. 

uaxloes periodSi amoqmeddeba 
profesiuli momzadebisa da kvali-
fikaciis amaRlebis sxvadasxva 
kursebi, romlebic mecnierul–te-
qnikuri progresis uaxles miRw-
evebze iqneba orientirebuli. zoga-
dsaganmanaTleblo skolebis mo-
swavleTa profesiuli orientaciis 
mizniT, Tsu turizmis saerTaSoriso 
skola gazafxulis semestridan geg-
mavs sabavSvo universitetis „norCi 
turisti“ amoqmedebas.  sabavSvo 
universitetis saqmianobaSi aqtiur 
rols skolis doqtorantebi da 
magistrantebi miiReben.

Tsu turizmis saerTaSoriso 
skolis saqmianobis Semdgomi sru-
lyofisTvis gaTvaliswinebulia 
erToblivi sabakalavro, samagis-
tro da sadoqtoro programebis 
momzadeba da realizacia msoflios 
sxvadasxva qveynis umaRlesi saswav-
leblebis monawileobiT.

Tbilisis saxelmwifo uni-
versitetis arqeologebis mier 
weliwadSi daaxloebiT eqvsi-
Svidi eqspediacia ewyoba mTe-
li saqarTvelos masStabiT. 
A”arqeologiuri sezoni”, rogor 
wesi, martidan iwyeba da gvian 
Semodgomamde grZeldeba.Eeqs-

pediciis SemadgenlobaSi Tsu-is 
profesor-maswavleblebis gar-
da, arqeologiis mimarTulebis 
studentebic Sedian, romelsac 
maTi xelmZRvanelebi savele da 
akademiuri samuSaobisTvis ukve 
pirveli kursidan amzadeben da 
arCeven.

Tsu humanitarul mecnierebaTa 
fakultetis arqeologiis insti-
tutis direqtoris, profesor 
vaxtang liCelis TqmiT, `eqspedi-
ciaSi monawileobis misaRebad 
studenti or ZiriTad moTxovnas 
unda akmayofilebdes: hqondes 
maRali akademiuri moswreba 
da icodes erTi ucxo ena mainc. 
amasTan,Aarqeologiis trening-
laboratoriaSi profesiaSi cod-
nis safuZvlianad gasaRrmave-
blad studentebs kargi saSuale-
ba eZlevaT. isini konkretul ma-
salaze swavloben samecniro ter-
minologias, aRmoCenili masalis 
aRweras, xatvas, teqnologiur 
damuSavebas da konservaciisa da 
restavraciis yvela porceduris 
dacvas saerTaSoriso standarte-
bis Sesabamisad”.

2011 wels Sida qarTlSi, sam-
cxe-javaxeTSi, kaxeTSi, svaneTSi, 
dasavleT saqarTvelos sxvadasx-
va kuTxeSi Tsu-is arqeologebis 
mier aRmoCenilia sxvadasxva pe-
riodis mravalricxovani nivTi. 
amave dros,  paralelur reJimSi 
velze, mimdinareobda aRmoCeni-
li teritoriis gawmenda da kon-

servacia. rac Seexeba 2012 wels, 
dagegmili gaTxrebis optimalu-
rad naklebi danaxarjiT Casa-
tareblad ukve ganxorcielda 
aRmosavleT da dasavleT saqa-
rTveloSi SerCeuli terito-
riebis winaswaruli eqspertiza. 
dagegmilia aseve wyalqveSa sa-
muSaoebi. 

Ggarda amisa, Uuniversitetma 
gaaxla kaspis raionSi mdebare 
xovle goris gaTxrebi, sadac nax-
evari saukunis win Sewyda samuS-
aoebi. xovleSi mdebareobs aseve 
ivane javaxiSvilis mamapapiseuli 
saxli, romelSic axla misi sax-
elobis muzeumia ganTavsebuli da 
romlis eqspoziciis ganaxlebac 
iTava arqeologiis institutma.

am mokle mimoxilvidanac Cans, 
rom Tsu-is arqeologebs sain-
tereso weli eliT. uaxloesi 
periodis gegmebs ki rac Seexeba, 
sul male Tsu-is arqeologiis 
studentebi me-IV saerTaSor-
iso arqeologiur konferencias 
gamarTaven britanel, polo-
nel, holandiel da berZen Tana-
tolebTan erTad.

arqeologiuri eqspediciebi

ukve aTeulobiT wlebia ivane 
javaxiSvilis saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo universitetis stu-
dentebi, universitetis pro-
fesorebis xelmZRvanelobiT, 
„mwvervalebs ipyroben“. dRes 
ukve tradiciuli studenturi 
alpiniada universitetSi 1936 
wlidan imarTeba. zogadad al-
pinizmis istoria da daarse-
bac saqarTveloSi swored 
universitetis saxels ukavSir-
deba. 

alpinizmi, rogorc sportis 
saxeoba saqarTveloSi 1923  
wels Camoyalibda. am wels 
saqarTveloSi moewyo pirveli 
asvla myinvarwverze. eqspedicias 
profesori giorgi nikolaZe 
xelmZRvanelobda. amave 
wlidan eyreba safuZveli ivane 
javaxiSvilis saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo universitetSi 
alpseqciis daarsebasac.  
myinvarwverze ganxorcielebul 
pirvel asvlebSi ZiriTadad Tsu-
is TanamSromlebi da studentebi 
monawileobdnen. universitetis 
alpinisturi seqciis bazaze 
1959 wels moewyo pirveli qar-
Tuli eqspedicia tian-Sanze, 
romelsac aleqsi ivaniSvili 
xelmZRvanelobda. 

1989 wlidan ki Tsu-is alpinisturi 
seqcia _ ̀ Tsu g. nikolaZis saxelobis 
alpinisturi klubi“ aris qarTvel 
mTamsvlelTa kadrebis momzadebis 
umTavresi kera saqarTveloSi. 
qarTvel alpinistTa 75% Tsu-is 
aRzrdilia. 

aq, gamoCenil mTamsvlelTa 

mTeli pleada aRizarda: simon 
jafariZe, oTar gigineiSvili, 
sargis caiSvili, revaz xazaraZe, 
jumber meZmariaSvili, SoTa 
mirianaSvili, omar beraZe, vano 
guledani, gia TorTlaZe da 
sxva. maTi umravlesoba, garda 
warmatebuli mTamsvelobisa, 
aqtiur mecnierul moRvaweobas 
eweoda da dResac eweva.  

Tsu-Si tradiciuli studenturi 
alpiniada weliwadSi orjer 
imarTeba _ zafxulSi da 
Semodgomaze. pirvel studentur 
alpiniadas xelmZRvanelobda 
cnobili alpinisti da mecnieri, 
profesori daviT wereTeli. 
masobrivma asvlebma kavkasionis 
mwvervalze gansakuTrebiT 
farTo xasiaTi miiRo Tsu-Si  
niko kecxovelis reqtorobis 
dros. drois sxvadasxva 
periodSi alpinistur seqcias 
xelmZRvanelobdnen gamoCenili 
qarTveli mecnierebi da 
mTamsvlelebi: giorgi 
nikolaZe, niko kecxoveli, oTar 
gigineiSvili, levan maruaSvili, 
daviT wereTeli, sargis 
caiSvili, Tornike tatiSvili da 
sxva. 2001 wlidan dRemde Tsu-Si 
alpiniadas  SoTa mirianaSvili 
xelmZRvanelobs. batoni 
SoTa profesiiT fizikosia, 
warmatebuli mTamsvlelobis 
paralelurad eweva aqtiur 
mecnierul muSaobas. Tavisi 
moRvaweobis  manZilze mas 
15000 aTasi studenti hyavs 
mwvervalebze ayvanili.

studenturi 
alpiniada

Tsu-is zust da sabunebismetyve-
lo mecnierebaTa fakultetis 
geografiis mimarTulebis stu-
dentebs, Teoriuli saqmianobis 
paralelurad, praqtikuli swav-
lebis saSualebac aqvT. saswavlo 
programiT gaTvaliswinebulia 
savele praqtikebi, romelic Se-
sabamis kreditSi aisaxeba. gar-
da amisa, yovel SabaT-kvirasa 
Tu dasvenebis dReebSi igegmeba 
mogzaurobebi saqarTvelos sx-

vadasxva regionebSi Tu mezobel 
qveynebSi. 

fakultetis studentebi Tavda-
pirvelad geografiuli kvlevis 
sawyis,  mosamzadebel etapze ax-
denen sakvlevi regionis Sesaxeb 
masalebis moZiebasa da damuSave-
bas, Semdeg ukve SerCeul re-
gionSi xdeba gamgzavreba da mim-
dinareobs savele kvleva. 

rodesac jgufi brundeba 
TbilisSi, Tsu-Si Sejamdeba vel-
ze mopovebuli masalebi da misi 
kameraluri damuSavebis Sesabam-
isad warmodgenili iqneba anga-
riSi gamofenebis, studentTa sa-
mecniero konferenciis Temebis 
saxiT.

gasul wels Tsu-is egidiT Cat-
arda saswavlo praqtika geogra-
fiaSi, somxeTis respublikaSi da 
TurqeTis respublikis ramdenime 
regionSi. masalebis damuSavebis 
safuZvelze daiwera TurqeTis 
geografiuli Sinaarsis wigni.

Tsu-is sxvadasxva kursisa da 
fakultetis studentebi “Tsu-is 
despanis” statusiT skolebSi 
ardadegebze moswavleebTan 
Sesaxvedrad ivlian.  “despa-
nis” statusi maT wels mieniWaT, 
rasac specialuri sigeliTac 
adastureben. Tbilisis garda 
maT siaSi quTaisi, Cxorowyu, 
gardabani, TeTriwyaro, cageri, 
ozurgeTi, gori, baTumi, Tela-
vi, wyaltubo, xelvaCauri, vani, 
Coxatauri, axalcixe, axalqa-
laqi, WiaTura, adigeni, zesta-
foni, tyibuli, bolnisi, xaSuri, 
kaspi, sagarejo da sxvaa. asocze 
metma despanma sul 30 raionis 
123 skola unda moiaros. 

“Tsu-is despanis” mTavri 
mizani saxelmwifo universite-
tis Sesaxeb sxvadasxva regionis 
skolis moswavleebamde maqsi-
maluri informaciis mitanaa. 
“universitetSi gamarTul “Ria 
karis” dReze abiturientebs 
SeuZliaT Tsu-is Sesaxeb in-
formacia oficialuri pirebis-
gan Seityon. magram sul sxvaa, 
roca raRac konkretul infor-
macias maT naklebad oficial-
urad, studentebi miawvdian. 
miT umetes, Tu es studentebi 

maT   raionidan, an sulac maTi 
skolidan arian.”- darwmune-
bulia socialur politikur 
mecnierebaTa fakultetis stu-
denti giorgi grigolaSvili. 
“Tsu-is despanis” idea giorgis 
Tavis Tanakursel qeTi muru-
siZesTan erTad gauCnda. orive  
fakultetze Seqmnili “sadisku-
sio klubis” wevria, romlebic 
garda amisa aqtiurad  arian 
CarTuli “sabavSvo universite-
tis” saqmianobaSi. 

Tsu-is reqtoris mrCeveli, 
“sabavSvo universitetis” da 
proeqt “Tsu-despanis” koordi-
natori marina lomouri: “bune-
brivia, rom yvelaze metad in-
formacia am studentebs Tavis 
fakultetis Sesaxeb aqvT, magram 
garda amisa, momzadda special-
uri masala Tbilisis saxelm-
wifo universitetis Sesaxeb, 
romelic maT skolebSi sapre-
zentaciod gadaecaT. proeqtis 
Sesaxeb informirebulia gana-
Tlebis saministro, daxmareba 
Cven  resurscentrebis mxridanac  
viTxoveT”. “Tsu-is despanebi” 
Tavis saqmianobas yovelgvari 
anazRaurebis gareSe, sakuTari 
surviliT ewevian. 

universitetis despanebi 

savele kvleva
Tsu-is studentebis 

monawileobiT

dasawyisi me-4 gverdze
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universiteti

Tbilisis saxelmwifo univer-
sitets msoflios masStabiT 300 
partniori umaRlesi saswavle-
beli hyavs, romlebTanac samec-
niero kvlevebis kuTxiT Tu gacv-
liTi programebis mxriv TanamS-
romlobs.

daaxloebiT erT TveSi qar-
Tuli enis, kulturis kaTedra 
gaixsneba laidenis universitet-
Si.  holandiis uZvelesi umaR-
lesi saswavlebeli leidenis 
universiteti, 2011 wlis maisidan 
Tsu-is eqskluziuri partnioria 
saqarTveloSi. qarTuli kaTedra 
funqcionirebas 2012 Semodgomi-
dan daiwyebs. Tsu yovel semes-
trSi laidenSi gagzavnis pro-
fesors, romelic iq 10 kviris 
ganmavlobaSi darCeba da kaT-
edris xelmZRvanelobis garda 
qarTul enasa da kulturasTan, 
sazogadoebasaTan dakavSirebul 
sakiTxebze waikiTxavs leqciebs.  

aTi saswavlo kviris ganma-
vlobaSi Tsu-is profesorebi 
aq leqciaTa kurss waikiTxaven. 
Semodgomaze Tsu-Si leqciebis 
Casatareblad ki holandieli 
profesori Camodis. ucxoeli 
mowveuli profesori leqciaTa 
srul kurss waikiTxavs. Tsu-is 
studentebisTvis laidenSi ori 
saxis stipendiaa gaTvaliswineb-
uli. gansakuTrebiT gamorCeuli 
humanitari magistri stipendiis 
saxiT 23 000 evros miiRebs(Tanxa 
swavlis safasursa da sxva xar-
jebs faravs), meore stipendia ki 
13 000 evros odenobisaa. 

Tsu-is sagareo urTierTo-
baTa departamentis informaciiT, 
2011 wlisaTvis gacvliTi pro-
gramiT ukve gansazRvruli qvote-
bi aseTi iyo:

inglisurenovani programiT, 
vilniusis universitetSi – 10, 
tartus univeristetSi 6, latviis 
da varSavis universitetebSi 3–3, 
vitautas magnus universitetSi–1 
studenti _ rogorc samagistro, 
ise sabakalavro programiT. 
3–3 studenti bratislavisa da 
aTaTurqis saxelobis univer-
sitetebis sazafxulo skolebSi. 

samagistro da sabakalavro 
programiT germaniaSi, zaarlan-
dis universitetSi 7 studenti, 4 
profesori da 4 doqtoranti gae-
mgzavra,

fridrix Sileris saxelobis 
universitetSi _ 2-4 studenti da 
5 profesori, postdamis univeri-
stetSi _ 1-2 bakalavri, gisenis 
iustus–libegis univeristetSi 1 
bakalavri. 

2012 wlis axali qvotebi 
aprilisTvis iqneba cnobili.  

kiolnis universiteti _ 
Tbilisis saxelmwifo univer-
sitetsa da kiolnis universitets 

Soris 2007 wlidan xorciel-
deba saerTo samagistro pro-
grama. universitetebis iuridiul 
fakultetebs Soris gaformebuli 
xelSekrulebis safuZvelze qarT-
vel kursdamTavrebulebs, orse-
mestriani swavlebis Sedegad, sam-
agistro naSromis da gamocdebis 
warmatebiT Caabarebis Semdgom, 
`Master of Laws“ (LL. M.)-is akade-
miur xarisxi eniWebaT. studen-
tebs, romlebic Cairicxebian ki-
olnis samagistro programaSi 
da Tsu-is qarTul samagistro 
programaSi, survilisamebr Seu-
ZliaT gaiaron mxolod erTi 
samagistro programa, romlis 
kreditebic meore programis 
farglebSi iqneba aRiarebuli. 
amdenad, swavlis damTavrebis 
Semdgom am studentebs erTdrou-
lad qarTuli magistraturisa da 
kiolnis universitetis diplomi 
eqnebaT. 

germaniis administraciul 
mecnierebaTa universiteti (q. 
Spaieri) _ saerTo samagistro 
programa „sajaro mmarTveloba“ 
xorcieldeba aseve Tbilisis sax-
elmwifo universitetsa da ger-
maniis q. Spaieris administraci-
ul mecnierebaTa universitets 
Soris. magistraturis program-
uli mimarTuleba samarTali da 
ekonomikaa. misaniWebeli akade-
miuri xarisxi: administraciul 
mecnierebaTa magistri (Master 
of Administrative Sciences). samagis-
tro programis mizani momavali 
sajaro moxeleebis momzadebaa. 
programaze samarTlis, ekonomi-
kis, istoriisa da sociologiis 
mimarTulebebis kursdamTavre-
bulebi miiRebian.  gasul wels 
erTTviani intensiuri praqtika 
germaniaSi Tsu-is 12 studentma 
gaiara.

fridrix Sileris saxelobis 
ienis universiteti _ gasul wels 
Tsu-m miReba gamoacxada kidev 

erT axal samagistro program-
aze ormagi xarisxiT. ekonomikis 
fakultetis biznes administra-
ciis mimarTulebaze orwliani 
programiT studenti erTi weli 
saqarTveloSi, Tsu-is ekonomi-
kis fakultetze swavlobs. meore 
wels ukve germaniaSi, qalaq ie-
naSi, Sileris saxelobis univer-
isitetSi atarebs. swavlebis Sem-
dgeneli nawilia 1-2 Tviani praq-
tika, romelsac adgilze Sileris 
saxelobis universiteti uzrunve-
lyofs. 

raTgersis universiteti _ 
raTgersis universitetTan (niu-
jersis StatSi wamyvani univeri-
steti) Tsu-s ramdenimewliani da 
sakmaod nayofieri urTierToba 
aqvs. sul uaxloes momavalSi Tsu 
amerikel stundetTa jgufs elis, 
romelic saqarTvelos gacnobiTi 
xasiaTis vizitiT ewvevian. Semdeg 
amerikaSi ukve qarTveli sutu-
dentebi gaemgzavrebian. saubaria 
aseve TanamSromlobis gaaqti-
urebaze erToblivi samecniero 
kvlevebis mxriv. 

* * *
saqarTvelos umaRlesi sagan-

manaTleblo sistemis Tsu-is mag-
aliTze gasacnobad Camodis saqa-
rTveloSi fineli studentebis 
jgufi. 

uaxloes momavalSi igegmeba 
aseve estoneTis ramdenime uni-
versitetisa da arqimedes fondis 
delegaciis viziti, romelis dro-
sac  magistranti da doqtoranti 
studentebisaTvis estoneTSi 
swavlis gagrZelebis SesaZle-
blobebze iqneba saubari. 

aqtiuri TanamSromlobaa 
dagegmili aseve msoflioSi erT-
erT warmatebul vanderbiltis 
universitetTan  studentebis, mag-
istrantebis gacvlis, erToblivi 
kvlevebis kuTxiT. `

samagistro programa 
ekonomikaSi

Tsu ekonomikis saerTaSoriso 
skola (ISET) acxadebs sabuTebis miRe-
bas ekonomikis orwlian samagistro 
programaze. ISET-is saswavlo pro-
grama aSS-s da dasavleT evropis pro-
gramebis Sesabamisia. swavla mimdin-
areobs inglisur enaze. universitetSi 
aswavlian msoflios sxvadasxva qvey-
nebidan mowveuli profesorebi.

samagistro programaze daregis-
trireba xdeba onlain reJimSi www.
iset.ge; registraciis bolo vadaa 2012 
wlis 30 aprili, dRis 3 saaTi. misaRebi 
gamocdebi inglisur enasa da maTema-
tikaSi Catardeba maisis dasawyisSi. 

samagistro programaze pirvel se-
mestrSi swavla ufasoa yvela Cari-
cxuli studentisTvis. saukeTeso stu-
dentebs saSualeba eqnebaT moipovon 
momavali lideris stipendia (Future 
Leader’s Scholarship), romelic stu-
dents daufaravs swavlis srul ga-
dasaxads da dauniSnavs stipendias 
TveSi 500 aSS dolaris odenobiT. 
yvela warmatebul students daefare-
ba swavlis gadasaxadis nawili da 

daeniSneba yovelTviuri stipendia. 
studentebs agreTve saSualeba eZl-
evaT miiRon ISET-is studentebisaTvis 
specialurad Seqmnili SeRavaTiani 
sesxebi. Tbiliss gareT, saqarTvelos 
sxvadasxva regionebSi mcxovreb stu-
dentebs, swavlis periodSi, ISET-i uz-
runvelyofs sacxovrebeli binebiT.

damatebiT, studentebs ISET-i 
sTavazobs Semdeg SesaZleblobebs:

• iswavlon erTi semestri aSS-s an 
dasavleT evropis universitetebSi;

• gaiaron praqtika samTavrobo, 
arasamTavrobo seqtorSi da kerZo 
kompaniebSi, rogoric aris msoflio 
banki da evropis rekonstruqciis da 
ganviTarebis bankis (EBRD) londonis 
ofisi; 

• miiRon monawileoba sxvadasxva 
koncentraciebSi, rogoricaa energo,

finansuri, saerTaSoriso vaWrobi-
sa da kvleviTi specializaciebi;

• gaagrZelon swavla doqtoran-
turaSi aSS-s da dasavleT evropis 
prestiJul universitetebSi, sruli 
dafinansebiT. 

* * *
ekonomikis saerTaSoriso skola 

Seiqmna 2006 wels msoflio bankis, BP-
is, norvegiis sagareo saqmeTa saminis-
tros, fondis “Ria sazogadoeba” (OSI), 
SvedeTis saerTaSoriso ganviTarebis 
da TanamSromlobis saagentos da 
saqarTvelos mTavrobis xelSewyo-
biT. ISET-is 98 kursdamTavrebulidan 
97% dasaqmebulia an swavlas agrZe-
lebs sazRvargareT. ISET-is kursdam-
Tavrebulebs ukaviaT wamyvani Tanam-
debobebi samxreT kavkasiis qveynebis 
erovnul bankebsa da saministroebSi. 
kursdamTavrebulebis nawili swav-
las agrZelebs doqtoranturaSi, 
iseT universitetebSi, rogoricaa 
stenfordis, Cikagos da pensilvaniis 
universitetebi. 

damatebiTi informaciisaTvis da 
registraciisTvis gTxovT ewvioT Cv-
ens veb-gverds: www.iset.ge

sakontaqto piri: maia surgulaZe
admissions@iset.ge
tel: 250 71 77 Sida 104

profesiuli saganmanaTleblo programebi

profesiuli saganmanaTleblo 
programa
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tele-kino reJisori
(IV safexuri)

qarT. 60 2250 15

tansacmlis dizaini (IV safexuri) qarT. 90 2250 15

kbilis teqnikosis saqme
(IV safexuri)

qarT. 120 3500 30

detaluri informaciisaTvis ixileT:
http://www.naec.ge/images/doc/EXAMS/cnobari_2012_web.pdf
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ფიზიკაში; დ) საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრი

ქიმიაში; ე)საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრი

ბიოლოგიაში; ვ) გამოყენებითი ბიომეცნიერებების

(ბიოტექნოლოგია) ბაკალავრი; ზ) საბუნებისმეტყველო

მეცნიერებათა ბაკალავრი გეოგრაფიაში; თ) საბუნებისმეტყველო

მეცნიერებათა ბაკალავრი გეოლოგიაში; ი) მეცნიერებათა ბაკალავრი

ელექტრულ და ელექტრონულ ინჟინერიაში; კ) ეკოლოგიის

ბაკალავრი.

კვალიფიკაცია:

ა) მათემატიკა; ბ) კომპიუტერული მეცნიერება, კომპიუტერული მეცნიერება

(ქართ. ფრანგ.); გ) ფიზიკა; დ) ქიმია; ე) ბიოლოგია; ვ) გამოყენებითი

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; ზ) გეოგრაფია; თ) გეოლოგია; ი)

ელექტრონიკა; კ) ეკოლოგია.

0010201პროგრამა:

შეზღუდვები

45%+130%+1კომპეტენციის ზღვარი

125125125125400ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

4/6/8/9/10-2-1-3666661419002250240
100%; 70%;

50%; 30%

ქართული-

ფრანგული
დიახ

პრიორიტეტები
შემოქმ.

ტური
ბიოლოგიაქიმიაფიზიკა

ლიტერატ

ურა
გეოგრაფიაისტორია

მათემა

ტიკა

უცხოური

ენა

ზოგადი

უნარები

ქართ. ენა

და ლიტ.

ადგილე

ბის  რ-ბა

წლიური

გადასახა

დი

კრედიტებ

ის  რ-ბა

დაფინან

სება

სწავლების

ენა

აკრედიტე

ბული

1110987654321

00103ფაკულტეტი:

ა) სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი საზოგადოებრივ

გეოგრაფიაში; ბ) სოციოლოგიის ბაკალავრი; გ) სოციალური

მუშაობის ბაკალავრი; დ) სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი

ფსიქოლოგიაში; ე) პოლიტიკის მეცნიერების ბაკალავრი

კვალიფიკაცია:
ა) საზოგადოებრივი გეოგრაფია; ბ) სოციოლოგია; გ) სოციალური მუშაობა;

დ) ფსიქოლოგია; ე) პოლიტიკის მეცნიერება
0010301პროგრამა:

შეზღუდვები

30%+130%+130%+140%+130%+130%+1კომპეტენციის ზღვარი

200200200ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

1-3-2-4/5/63333336002250240
100%; 70%;

50%; 30%

ქართული

ენა
დიახ

პრიორიტეტები
შემოქმ.

ტური
ბიოლოგიაქიმიაფიზიკა

ლიტერატ

ურა
გეოგრაფიაისტორია

მათემა

ტიკა

უცხოური

ენა

ზოგადი

უნარები

ქართ. ენა

და ლიტ.

ადგილე

ბის  რ-ბა

წლიური

გადასახა

დი

კრედიტებ

ის  რ-ბა

დაფინან

სება

სწავლების

ენა

აკრედიტე

ბული

1110987654321

00104ფაკულტეტი:
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ა) მეცნიერებათა ბაკალავრი მათემატიკაში; ბ) ინფორმატიკის

ბაკალავრი; გ) საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრი

ფიზიკაში; დ) საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრი

ქიმიაში; ე)საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრი

ბიოლოგიაში; ვ) გამოყენებითი ბიომეცნიერებების

(ბიოტექნოლოგია) ბაკალავრი; ზ) საბუნებისმეტყველო

მეცნიერებათა ბაკალავრი გეოგრაფიაში; თ) საბუნებისმეტყველო

მეცნიერებათა ბაკალავრი გეოლოგიაში; ი) მეცნიერებათა ბაკალავრი

ელექტრულ და ელექტრონულ ინჟინერიაში; კ) ეკოლოგიის

ბაკალავრი.

კვალიფიკაცია:

ა) მათემატიკა; ბ) კომპიუტერული მეცნიერება, კომპიუტერული მეცნიერება

(ქართ. ფრანგ.); გ) ფიზიკა; დ) ქიმია; ე) ბიოლოგია; ვ) გამოყენებითი

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; ზ) გეოგრაფია; თ) გეოლოგია; ი)

ელექტრონიკა; კ) ეკოლოგია.

0010201პროგრამა:

შეზღუდვები

45%+130%+1კომპეტენციის ზღვარი

125125125125400ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

4/6/8/9/10-2-1-3666661419002250240
100%; 70%;

50%; 30%

ქართული-

ფრანგული
დიახ

პრიორიტეტები
შემოქმ.

ტური
ბიოლოგიაქიმიაფიზიკა

ლიტერატ

ურა
გეოგრაფიაისტორია

მათემა

ტიკა

უცხოური

ენა

ზოგადი

უნარები

ქართ. ენა

და ლიტ.

ადგილე

ბის  რ-ბა

წლიური

გადასახა

დი

კრედიტებ

ის  რ-ბა

დაფინან

სება

სწავლების

ენა

აკრედიტე

ბული

1110987654321

00103ფაკულტეტი:

ა) სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი საზოგადოებრივ

გეოგრაფიაში; ბ) სოციოლოგიის ბაკალავრი; გ) სოციალური

მუშაობის ბაკალავრი; დ) სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი

ფსიქოლოგიაში; ე) პოლიტიკის მეცნიერების ბაკალავრი

კვალიფიკაცია:
ა) საზოგადოებრივი გეოგრაფია; ბ) სოციოლოგია; გ) სოციალური მუშაობა;

დ) ფსიქოლოგია; ე) პოლიტიკის მეცნიერება
0010301პროგრამა:

შეზღუდვები

30%+130%+130%+140%+130%+130%+1კომპეტენციის ზღვარი

200200200ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

1-3-2-4/5/63333336002250240
100%; 70%;

50%; 30%

ქართული

ენა
დიახ

პრიორიტეტები
შემოქმ.

ტური
ბიოლოგიაქიმიაფიზიკა

ლიტერატ

ურა
გეოგრაფიაისტორია

მათემა

ტიკა

უცხოური

ენა

ზოგადი

უნარები

ქართ. ენა

და ლიტ.

ადგილე

ბის  რ-ბა

წლიური

გადასახა

დი

კრედიტებ

ის  რ-ბა

დაფინან

სება

სწავლების

ენა

აკრედიტე

ბული

1110987654321
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ა) მეცნიერებათა ბაკალავრი მათემატიკაში; ბ) ინფორმატიკის

ბაკალავრი; გ) საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრი

ფიზიკაში; დ) საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრი

ქიმიაში; ე)საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრი

ბიოლოგიაში; ვ) გამოყენებითი ბიომეცნიერებების

(ბიოტექნოლოგია) ბაკალავრი; ზ) საბუნებისმეტყველო

მეცნიერებათა ბაკალავრი გეოგრაფიაში; თ) საბუნებისმეტყველო

მეცნიერებათა ბაკალავრი გეოლოგიაში; ი) მეცნიერებათა ბაკალავრი

ელექტრულ და ელექტრონულ ინჟინერიაში; კ) ეკოლოგიის

ბაკალავრი.

კვალიფიკაცია:

ა) მათემატიკა; ბ) კომპიუტერული მეცნიერება, კომპიუტერული მეცნიერება

(ქართ. ფრანგ.); გ) ფიზიკა; დ) ქიმია; ე) ბიოლოგია; ვ) გამოყენებითი

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; ზ) გეოგრაფია; თ) გეოლოგია; ი)

ელექტრონიკა; კ) ეკოლოგია.

0010201პროგრამა:

შეზღუდვები

45%+130%+1კომპეტენციის ზღვარი

125125125125400ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

4/6/8/9/10-2-1-3666661419002250240
100%; 70%;

50%; 30%

ქართული-

ფრანგული
დიახ

პრიორიტეტები
შემოქმ.

ტური
ბიოლოგიაქიმიაფიზიკა

ლიტერატ

ურა
გეოგრაფიაისტორია

მათემა

ტიკა

უცხოური

ენა

ზოგადი

უნარები

ქართ. ენა

და ლიტ.

ადგილე

ბის  რ-ბა

წლიური

გადასახა

დი

კრედიტებ

ის  რ-ბა

დაფინან

სება

სწავლების

ენა

აკრედიტე

ბული

1110987654321

00103ფაკულტეტი:

ა) სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი საზოგადოებრივ

გეოგრაფიაში; ბ) სოციოლოგიის ბაკალავრი; გ) სოციალური

მუშაობის ბაკალავრი; დ) სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი

ფსიქოლოგიაში; ე) პოლიტიკის მეცნიერების ბაკალავრი

კვალიფიკაცია:
ა) საზოგადოებრივი გეოგრაფია; ბ) სოციოლოგია; გ) სოციალური მუშაობა;

დ) ფსიქოლოგია; ე) პოლიტიკის მეცნიერება
0010301პროგრამა:

შეზღუდვები

30%+130%+130%+140%+130%+130%+1კომპეტენციის ზღვარი

200200200ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

1-3-2-4/5/63333336002250240
100%; 70%;

50%; 30%

ქართული

ენა
დიახ

პრიორიტეტები
შემოქმ.

ტური
ბიოლოგიაქიმიაფიზიკა

ლიტერატ

ურა
გეოგრაფიაისტორია

მათემა

ტიკა

უცხოური

ენა

ზოგადი

უნარები

ქართ. ენა

და ლიტ.

ადგილე

ბის  რ-ბა

წლიური

გადასახა

დი

კრედიტებ

ის  რ-ბა

დაფინან

სება

სწავლების

ენა

აკრედიტე

ბული

1110987654321

00104ფაკულტეტი:

18

ინფორმაცია დაფინანსების ცვლილების შესახებ:

სპეციალური პირობები:

chancellery@tsu.gerector@tsu.geელ.ფოსტა:www.tsu.edu.geვებგვერდი:2253971ტელეფონი:

ი.ჭავჭავაძის გამზ. N1, 0179თბილისიმისამართი:

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი001

00101ფაკულტეტი:

ა) ფილოსოფიის ბაკალავრი; ბ) ისტორიის ბაკალავრი; გ)

არქეოლოგიის ბაკალავრი; დ) ეთნოლოგიის ბაკალავრი; ე)

ხელოვნებათმცოდნეობის ბაკალავრი; ვ) კულტურის კვლევების

ბაკალავრი; ზ) კავკასიოლოგიის ბაკალავრი; თ)

ამერიკისმცოდნეობის ბაკალავრი; ი) აღმოსავლეთმცოდნეობის

ბაკალავრი; კ) ფილოლოგიის ბაკალავრი; ლ) ხელოვნების

ბაკალავრი; მ) განათლების ბაკალავრი.

კვალიფიკაცია:

ა) ფილოსოფია; ბ) ისტორია; გ) არქეოლოგია; დ) ეთნოლოგია; ე)

ხელოვნებათმცოდნეობა; ვ) კულტურის კვლევები; ზ) კავკასიოლოგია,

კავკასიოლოგია (რუსულენოვანი); თ) ამერიკისმცოდნეობა; ი) არაბისტიკა,

ირანისტიკა, თურქოლოგია, ებრაისტიკა–არამეისტიკა, არმენოლოგია,

ასირიოლოგია; კ) ქართული ფილოლოგია, ინგლისური ფილოლოგია,

გერმანული ფილოლოგია, ფრანგული ფილოლოგია, ესპანური

ფილოლოგია, იტალიური ფილოლოგია, კლასიკური ფილოლოგია,

ბიზანტიური ფილოლოგია, ახალი ბერძნული ფილოლოგია, რუსული

ფილოლოგია, რუსული ფილოლოგია (რუსულენოვანი), სკანდინავიური

ფილოლოგია; ლ) სახვითი ხელოვნება, ტელე–კინო ხელოვნება; მ)

დაწყებითი განათლება. დამატებითი სპეციალობები: პედაგოგიკა,

თეოლოგია, შორეული აღმოსავლეთის რეგიონმცოდნეობა, გამოყენებითი

ენათმეცნიერება.

0010101პროგრამა:

შეზღუდვები

40%+140%+140%+130%+140%+1კომპეტენციის ზღვარი

350650ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

1-2-3-5/72233410002250240
100%; 70%;

50%; 30%

ქართული-

რუსული
დიახ

პრიორიტეტები
შემოქმ.

ტური
ბიოლოგიაქიმიაფიზიკა

ლიტერატ

ურა
გეოგრაფიაისტორია

მათემა

ტიკა

უცხოური

ენა

ზოგადი

უნარები

ქართ. ენა

და ლიტ.

ადგილე

ბის  რ-ბა

წლიური

გადასახა

დი

კრედიტებ

ის  რ-ბა

დაფინან

სება

სწავლების

ენა

აკრედიტე

ბული

1110987654321

00102ფაკულტეტი:

17

ინფორმაცია დაფინანსების ცვლილების შესახებ:

სპეციალური პირობები:

chancellery@tsu.gerector@tsu.geელ.ფოსტა:www.tsu.edu.geვებგვერდი:2253971ტელეფონი:

ი.ჭავჭავაძის გამზ. N1, 0179თბილისიმისამართი:

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი001

00101ფაკულტეტი:

ა) ფილოსოფიის ბაკალავრი; ბ) ისტორიის ბაკალავრი; გ)

არქეოლოგიის ბაკალავრი; დ) ეთნოლოგიის ბაკალავრი; ე)

ხელოვნებათმცოდნეობის ბაკალავრი; ვ) კულტურის კვლევების

ბაკალავრი; ზ) კავკასიოლოგიის ბაკალავრი; თ)

ამერიკისმცოდნეობის ბაკალავრი; ი) აღმოსავლეთმცოდნეობის

ბაკალავრი; კ) ფილოლოგიის ბაკალავრი; ლ) ხელოვნების

ბაკალავრი; მ) განათლების ბაკალავრი.

კვალიფიკაცია:

ა) ფილოსოფია; ბ) ისტორია; გ) არქეოლოგია; დ) ეთნოლოგია; ე)

ხელოვნებათმცოდნეობა; ვ) კულტურის კვლევები; ზ) კავკასიოლოგია,

კავკასიოლოგია (რუსულენოვანი); თ) ამერიკისმცოდნეობა; ი) არაბისტიკა,

ირანისტიკა, თურქოლოგია, ებრაისტიკა–არამეისტიკა, არმენოლოგია,

ასირიოლოგია; კ) ქართული ფილოლოგია, ინგლისური ფილოლოგია,

გერმანული ფილოლოგია, ფრანგული ფილოლოგია, ესპანური

ფილოლოგია, იტალიური ფილოლოგია, კლასიკური ფილოლოგია,

ბიზანტიური ფილოლოგია, ახალი ბერძნული ფილოლოგია, რუსული

ფილოლოგია, რუსული ფილოლოგია (რუსულენოვანი), სკანდინავიური

ფილოლოგია; ლ) სახვითი ხელოვნება, ტელე–კინო ხელოვნება; მ)

დაწყებითი განათლება. დამატებითი სპეციალობები: პედაგოგიკა,

თეოლოგია, შორეული აღმოსავლეთის რეგიონმცოდნეობა, გამოყენებითი

ენათმეცნიერება.

0010101პროგრამა:

შეზღუდვები

40%+140%+140%+130%+140%+1კომპეტენციის ზღვარი

350650ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

1-2-3-5/72233410002250240
100%; 70%;

50%; 30%

ქართული-

რუსული
დიახ

პრიორიტეტები
შემოქმ.

ტური
ბიოლოგიაქიმიაფიზიკა

ლიტერატ

ურა
გეოგრაფიაისტორია

მათემა

ტიკა

უცხოური

ენა

ზოგადი

უნარები

ქართ. ენა

და ლიტ.

ადგილე

ბის  რ-ბა

წლიური

გადასახა

დი

კრედიტებ

ის  რ-ბა

დაფინან

სება

სწავლების

ენა

აკრედიტე

ბული

1110987654321

00102ფაკულტეტი:

17

ინფორმაცია დაფინანსების ცვლილების შესახებ:

სპეციალური პირობები:

chancellery@tsu.gerector@tsu.geელ.ფოსტა:www.tsu.edu.geვებგვერდი:2253971ტელეფონი:

ი.ჭავჭავაძის გამზ. N1, 0179თბილისიმისამართი:

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი001

00101ფაკულტეტი:

ა) ფილოსოფიის ბაკალავრი; ბ) ისტორიის ბაკალავრი; გ)

არქეოლოგიის ბაკალავრი; დ) ეთნოლოგიის ბაკალავრი; ე)

ხელოვნებათმცოდნეობის ბაკალავრი; ვ) კულტურის კვლევების

ბაკალავრი; ზ) კავკასიოლოგიის ბაკალავრი; თ)

ამერიკისმცოდნეობის ბაკალავრი; ი) აღმოსავლეთმცოდნეობის

ბაკალავრი; კ) ფილოლოგიის ბაკალავრი; ლ) ხელოვნების

ბაკალავრი; მ) განათლების ბაკალავრი.

კვალიფიკაცია:

ა) ფილოსოფია; ბ) ისტორია; გ) არქეოლოგია; დ) ეთნოლოგია; ე)

ხელოვნებათმცოდნეობა; ვ) კულტურის კვლევები; ზ) კავკასიოლოგია,

კავკასიოლოგია (რუსულენოვანი); თ) ამერიკისმცოდნეობა; ი) არაბისტიკა,

ირანისტიკა, თურქოლოგია, ებრაისტიკა–არამეისტიკა, არმენოლოგია,

ასირიოლოგია; კ) ქართული ფილოლოგია, ინგლისური ფილოლოგია,

გერმანული ფილოლოგია, ფრანგული ფილოლოგია, ესპანური

ფილოლოგია, იტალიური ფილოლოგია, კლასიკური ფილოლოგია,

ბიზანტიური ფილოლოგია, ახალი ბერძნული ფილოლოგია, რუსული

ფილოლოგია, რუსული ფილოლოგია (რუსულენოვანი), სკანდინავიური

ფილოლოგია; ლ) სახვითი ხელოვნება, ტელე–კინო ხელოვნება; მ)

დაწყებითი განათლება. დამატებითი სპეციალობები: პედაგოგიკა,

თეოლოგია, შორეული აღმოსავლეთის რეგიონმცოდნეობა, გამოყენებითი

ენათმეცნიერება.

0010101პროგრამა:

შეზღუდვები

40%+140%+140%+130%+140%+1კომპეტენციის ზღვარი

350650ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

1-2-3-5/72233410002250240
100%; 70%;

50%; 30%

ქართული-

რუსული
დიახ

პრიორიტეტები
შემოქმ.

ტური
ბიოლოგიაქიმიაფიზიკა

ლიტერატ

ურა
გეოგრაფიაისტორია

მათემა

ტიკა

უცხოური

ენა

ზოგადი

უნარები

ქართ. ენა

და ლიტ.

ადგილე

ბის  რ-ბა

წლიური

გადასახა

დი

კრედიტებ

ის  რ-ბა

დაფინან

სება

სწავლების

ენა

აკრედიტე

ბული

1110987654321

00102ფაკულტეტი:

17

საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრიკვალიფიკაცია:საერთაშორისო ურთიერთობები0010401პროგრამა:

შეზღუდვები

30%+130%+130%+140%+130%+130%+1კომპეტენციის ზღვარი

303020ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

1-3-2-4/5/6333333802250240
მხოლოდ

100%

ქართული

ენა
დიახ

პრიორიტეტები
შემოქმ.

ტური
ბიოლოგიაქიმიაფიზიკა

ლიტერატ

ურა
გეოგრაფიაისტორია

მათემა

ტიკა

უცხოური

ენა

ზოგადი

უნარები

ქართ. ენა

და ლიტ.

ადგილე

ბის  რ-ბა

წლიური

გადასახა

დი

კრედიტებ

ის  რ-ბა

დაფინან

სება

სწავლების

ენა

აკრედიტე

ბული

1110987654321

00105ფაკულტეტი:

სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრიკვალიფიკაცია:ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია0010501პროგრამა:

შეზღუდვები

30%+130%+140%+130%+130%+1კომპეტენციის ზღვარი

5050ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

1-3-2-5/6333331002250240
მხოლოდ

100%

ქართული

ენა
დიახ

პრიორიტეტები
შემოქმ.

ტური
ბიოლოგიაქიმიაფიზიკა

ლიტერატ

ურა
გეოგრაფიაისტორია

მათემა

ტიკა

უცხოური

ენა

ზოგადი

უნარები

ქართ. ენა

და ლიტ.

ადგილე

ბის  რ-ბა

წლიური

გადასახა

დი

კრედიტებ

ის  რ-ბა

დაფინან

სება

სწავლების

ენა

აკრედიტე

ბული

1110987654321

სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრიკვალიფიკაცია:ჟურნალისტიკა და მასკომუნიკაცია (რუსულენოვანი)0010502პროგრამა:

შეზღუდვები

30%+130%+140%+130%+130%+1კომპეტენციის ზღვარი

1010ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

1-3-2-5/633333202250240
არ

ფინანსდებ

ა

რუსულიარა

პრიორიტეტები
შემოქმ.

ტური
ბიოლოგიაქიმიაფიზიკა

ლიტერატ

ურა
გეოგრაფიაისტორია

მათემა

ტიკა

უცხოური

ენა

ზოგადი

უნარები

ქართ. ენა

და ლიტ.

ადგილე

ბის  რ-ბა

წლიური

გადასახა

დი

კრედიტებ

ის  რ-ბა

დაფინან

სება

სწავლების

ენა

აკრედიტე

ბული

1110987654321

00106ფაკულტეტი:

19

საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრიკვალიფიკაცია:საერთაშორისო ურთიერთობები0010401პროგრამა:

შეზღუდვები

30%+130%+130%+140%+130%+130%+1კომპეტენციის ზღვარი

303020ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

1-3-2-4/5/6333333802250240
მხოლოდ

100%

ქართული

ენა
დიახ

პრიორიტეტები
შემოქმ.

ტური
ბიოლოგიაქიმიაფიზიკა

ლიტერატ

ურა
გეოგრაფიაისტორია

მათემა

ტიკა

უცხოური

ენა

ზოგადი

უნარები

ქართ. ენა

და ლიტ.

ადგილე

ბის  რ-ბა

წლიური

გადასახა

დი

კრედიტებ

ის  რ-ბა

დაფინან

სება

სწავლების

ენა

აკრედიტე

ბული

1110987654321

00105ფაკულტეტი:

სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრიკვალიფიკაცია:ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია0010501პროგრამა:

შეზღუდვები

30%+130%+140%+130%+130%+1კომპეტენციის ზღვარი

5050ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

1-3-2-5/6333331002250240
მხოლოდ

100%

ქართული

ენა
დიახ

პრიორიტეტები
შემოქმ.

ტური
ბიოლოგიაქიმიაფიზიკა

ლიტერატ

ურა
გეოგრაფიაისტორია

მათემა

ტიკა

უცხოური

ენა

ზოგადი

უნარები

ქართ. ენა

და ლიტ.

ადგილე

ბის  რ-ბა

წლიური

გადასახა

დი

კრედიტებ

ის  რ-ბა

დაფინან

სება

სწავლების

ენა

აკრედიტე

ბული

1110987654321

სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრიკვალიფიკაცია:ჟურნალისტიკა და მასკომუნიკაცია (რუსულენოვანი)0010502პროგრამა:

შეზღუდვები

30%+130%+140%+130%+130%+1კომპეტენციის ზღვარი

1010ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

1-3-2-5/633333202250240
არ

ფინანსდებ

ა

რუსულიარა

პრიორიტეტები
შემოქმ.

ტური
ბიოლოგიაქიმიაფიზიკა

ლიტერატ

ურა
გეოგრაფიაისტორია

მათემა

ტიკა

უცხოური

ენა

ზოგადი

უნარები

ქართ. ენა

და ლიტ.

ადგილე

ბის  რ-ბა

წლიური

გადასახა

დი

კრედიტებ

ის  რ-ბა

დაფინან

სება

სწავლების

ენა

აკრედიტე

ბული

1110987654321

00106ფაკულტეტი:

19

საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრიკვალიფიკაცია:საერთაშორისო ურთიერთობები0010401პროგრამა:

შეზღუდვები

30%+130%+130%+140%+130%+130%+1კომპეტენციის ზღვარი

303020ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

1-3-2-4/5/6333333802250240
მხოლოდ

100%

ქართული

ენა
დიახ

პრიორიტეტები
შემოქმ.

ტური
ბიოლოგიაქიმიაფიზიკა

ლიტერატ

ურა
გეოგრაფიაისტორია

მათემა

ტიკა

უცხოური

ენა

ზოგადი

უნარები

ქართ. ენა

და ლიტ.

ადგილე

ბის  რ-ბა

წლიური

გადასახა

დი

კრედიტებ

ის  რ-ბა

დაფინან

სება

სწავლების

ენა

აკრედიტე

ბული

1110987654321

00105ფაკულტეტი:

სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრიკვალიფიკაცია:ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია0010501პროგრამა:

შეზღუდვები

30%+130%+140%+130%+130%+1კომპეტენციის ზღვარი

5050ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

1-3-2-5/6333331002250240
მხოლოდ

100%

ქართული

ენა
დიახ

პრიორიტეტები
შემოქმ.

ტური
ბიოლოგიაქიმიაფიზიკა

ლიტერატ

ურა
გეოგრაფიაისტორია

მათემა

ტიკა

უცხოური

ენა

ზოგადი

უნარები

ქართ. ენა

და ლიტ.

ადგილე

ბის  რ-ბა

წლიური

გადასახა

დი

კრედიტებ

ის  რ-ბა

დაფინან

სება

სწავლების

ენა

აკრედიტე

ბული

1110987654321

სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრიკვალიფიკაცია:ჟურნალისტიკა და მასკომუნიკაცია (რუსულენოვანი)0010502პროგრამა:

შეზღუდვები

30%+130%+140%+130%+130%+1კომპეტენციის ზღვარი

1010ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

1-3-2-5/633333202250240
არ

ფინანსდებ

ა

რუსულიარა

პრიორიტეტები
შემოქმ.

ტური
ბიოლოგიაქიმიაფიზიკა

ლიტერატ

ურა
გეოგრაფიაისტორია

მათემა

ტიკა

უცხოური

ენა

ზოგადი

უნარები

ქართ. ენა

და ლიტ.

ადგილე

ბის  რ-ბა

წლიური

გადასახა

დი

კრედიტებ

ის  რ-ბა

დაფინან

სება

სწავლების

ენა

აკრედიტე

ბული

1110987654321

00106ფაკულტეტი:

19

ეკონომიკის ბაკალავრიკვალიფიკაცია:ეკონომიკა0010601პროგრამა:

შეზღუდვები

45%+140%+135%+135%+1კომპეტენციის ზღვარი

ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

4-2-3-143324002250240
100%; 70%;

50%; 30%

ქართული

ენა
დიახ

პრიორიტეტები
შემოქმ.

ტური
ბიოლოგიაქიმიაფიზიკა

ლიტერატ

ურა
გეოგრაფიაისტორია

მათემა

ტიკა

უცხოური

ენა

ზოგადი

უნარები

ქართ. ენა

და ლიტ.

ადგილე

ბის  რ-ბა

წლიური

გადასახა

დი

კრედიტებ

ის  რ-ბა

დაფინან

სება

სწავლების

ენა

აკრედიტე

ბული

1110987654321

00107ფაკულტეტი:

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრიკვალიფიკაცია:ბიზნესის ადმინისტრირება0010701პროგრამა:

შეზღუდვები

40%+140%+135%+135%+1კომპეტენციის ზღვარი

ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

4-2-3-143324502250240
მხოლოდ

100%

ქართული

ენა
დიახ

პრიორიტეტები
შემოქმ.

ტური
ბიოლოგიაქიმიაფიზიკა

ლიტერატ

ურა
გეოგრაფიაისტორია

მათემა

ტიკა

უცხოური

ენა

ზოგადი

უნარები

ქართ. ენა

და ლიტ.

ადგილე

ბის  რ-ბა

წლიური

გადასახა

დი

კრედიტებ

ის  რ-ბა

დაფინან

სება

სწავლების

ენა

აკრედიტე

ბული

1110987654321

00108ფაკულტეტი:

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმშიკვალიფიკაცია:ტურიზმი0010801პროგრამა:

ინგლისურ

ი
შეზღუდვები

კომპეტენციის ზღვარი

100100100ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

3-2-4/5/6-12224423002250240
100%; 70%;

50%; 30%

ქართული

ენა
დიახ

პრიორიტეტები
შემოქმ.

ტური
ბიოლოგიაქიმიაფიზიკა

ლიტერატ

ურა
გეოგრაფიაისტორია

მათემა

ტიკა

უცხოური

ენა

ზოგადი

უნარები

ქართ. ენა

და ლიტ.

ადგილე

ბის  რ-ბა

წლიური

გადასახა

დი

კრედიტებ

ის  რ-ბა

დაფინან

სება

სწავლების

ენა

აკრედიტე

ბული

1110987654321

00109ფაკულტეტი:

20

ეკონომიკის ბაკალავრიკვალიფიკაცია:ეკონომიკა0010601პროგრამა:

შეზღუდვები

45%+140%+135%+135%+1კომპეტენციის ზღვარი

ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

4-2-3-143324002250240
100%; 70%;

50%; 30%

ქართული

ენა
დიახ

პრიორიტეტები
შემოქმ.

ტური
ბიოლოგიაქიმიაფიზიკა

ლიტერატ

ურა
გეოგრაფიაისტორია

მათემა

ტიკა

უცხოური

ენა

ზოგადი

უნარები

ქართ. ენა

და ლიტ.

ადგილე

ბის  რ-ბა

წლიური

გადასახა

დი

კრედიტებ

ის  რ-ბა

დაფინან

სება

სწავლების

ენა

აკრედიტე

ბული

1110987654321

00107ფაკულტეტი:

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრიკვალიფიკაცია:ბიზნესის ადმინისტრირება0010701პროგრამა:

შეზღუდვები

40%+140%+135%+135%+1კომპეტენციის ზღვარი

ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

4-2-3-143324502250240
მხოლოდ

100%

ქართული

ენა
დიახ

პრიორიტეტები
შემოქმ.

ტური
ბიოლოგიაქიმიაფიზიკა

ლიტერატ

ურა
გეოგრაფიაისტორია

მათემა

ტიკა

უცხოური

ენა

ზოგადი

უნარები

ქართ. ენა

და ლიტ.

ადგილე

ბის  რ-ბა

წლიური

გადასახა

დი

კრედიტებ

ის  რ-ბა

დაფინან

სება

სწავლების

ენა

აკრედიტე

ბული

1110987654321

00108ფაკულტეტი:

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმშიკვალიფიკაცია:ტურიზმი0010801პროგრამა:

ინგლისურ

ი
შეზღუდვები

კომპეტენციის ზღვარი

100100100ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

3-2-4/5/6-12224423002250240
100%; 70%;

50%; 30%

ქართული

ენა
დიახ

პრიორიტეტები
შემოქმ.

ტური
ბიოლოგიაქიმიაფიზიკა

ლიტერატ

ურა
გეოგრაფიაისტორია

მათემა

ტიკა

უცხოური

ენა

ზოგადი

უნარები

ქართ. ენა

და ლიტ.

ადგილე

ბის  რ-ბა

წლიური

გადასახა

დი

კრედიტებ

ის  რ-ბა

დაფინან

სება

სწავლების

ენა

აკრედიტე

ბული

1110987654321

00109ფაკულტეტი:

20

ეკონომიკის ბაკალავრიკვალიფიკაცია:ეკონომიკა0010601პროგრამა:

შეზღუდვები

45%+140%+135%+135%+1კომპეტენციის ზღვარი

ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

4-2-3-143324002250240
100%; 70%;

50%; 30%

ქართული

ენა
დიახ

პრიორიტეტები
შემოქმ.

ტური
ბიოლოგიაქიმიაფიზიკა

ლიტერატ

ურა
გეოგრაფიაისტორია

მათემა

ტიკა

უცხოური

ენა

ზოგადი

უნარები

ქართ. ენა

და ლიტ.

ადგილე

ბის  რ-ბა

წლიური

გადასახა

დი

კრედიტებ

ის  რ-ბა

დაფინან

სება

სწავლების

ენა

აკრედიტე

ბული

1110987654321

00107ფაკულტეტი:

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრიკვალიფიკაცია:ბიზნესის ადმინისტრირება0010701პროგრამა:

შეზღუდვები

40%+140%+135%+135%+1კომპეტენციის ზღვარი

ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

4-2-3-143324502250240
მხოლოდ

100%

ქართული

ენა
დიახ

პრიორიტეტები
შემოქმ.

ტური
ბიოლოგიაქიმიაფიზიკა

ლიტერატ

ურა
გეოგრაფიაისტორია

მათემა

ტიკა

უცხოური

ენა

ზოგადი

უნარები

ქართ. ენა

და ლიტ.

ადგილე

ბის  რ-ბა

წლიური

გადასახა

დი

კრედიტებ

ის  რ-ბა

დაფინან

სება

სწავლების

ენა

აკრედიტე

ბული

1110987654321

00108ფაკულტეტი:

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმშიკვალიფიკაცია:ტურიზმი0010801პროგრამა:

ინგლისურ

ი
შეზღუდვები

კომპეტენციის ზღვარი

100100100ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

3-2-4/5/6-12224423002250240
100%; 70%;

50%; 30%

ქართული

ენა
დიახ

პრიორიტეტები
შემოქმ.

ტური
ბიოლოგიაქიმიაფიზიკა

ლიტერატ

ურა
გეოგრაფიაისტორია

მათემა

ტიკა

უცხოური

ენა

ზოგადი

უნარები

ქართ. ენა

და ლიტ.

ადგილე

ბის  რ-ბა

წლიური

გადასახა

დი

კრედიტებ

ის  რ-ბა

დაფინან

სება

სწავლების

ენა

აკრედიტე

ბული

1110987654321

00109ფაკულტეტი:

20

ეკონომიკის ბაკალავრიკვალიფიკაცია:ეკონომიკა0010601პროგრამა:

შეზღუდვები

45%+140%+135%+135%+1კომპეტენციის ზღვარი

ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

4-2-3-143324002250240
100%; 70%;

50%; 30%

ქართული

ენა
დიახ

პრიორიტეტები
შემოქმ.

ტური
ბიოლოგიაქიმიაფიზიკა

ლიტერატ

ურა
გეოგრაფიაისტორია

მათემა

ტიკა

უცხოური

ენა

ზოგადი

უნარები

ქართ. ენა

და ლიტ.

ადგილე

ბის  რ-ბა

წლიური

გადასახა

დი

კრედიტებ

ის  რ-ბა

დაფინან

სება

სწავლების

ენა

აკრედიტე

ბული

1110987654321

00107ფაკულტეტი:

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრიკვალიფიკაცია:ბიზნესის ადმინისტრირება0010701პროგრამა:

შეზღუდვები

40%+140%+135%+135%+1კომპეტენციის ზღვარი

ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

4-2-3-143324502250240
მხოლოდ

100%

ქართული

ენა
დიახ

პრიორიტეტები
შემოქმ.

ტური
ბიოლოგიაქიმიაფიზიკა

ლიტერატ

ურა
გეოგრაფიაისტორია

მათემა

ტიკა

უცხოური

ენა

ზოგადი

უნარები

ქართ. ენა

და ლიტ.

ადგილე

ბის  რ-ბა

წლიური

გადასახა

დი

კრედიტებ

ის  რ-ბა

დაფინან

სება

სწავლების

ენა

აკრედიტე

ბული

1110987654321

00108ფაკულტეტი:

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმშიკვალიფიკაცია:ტურიზმი0010801პროგრამა:

ინგლისურ

ი
შეზღუდვები

კომპეტენციის ზღვარი

100100100ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

3-2-4/5/6-12224423002250240
100%; 70%;

50%; 30%

ქართული

ენა
დიახ

პრიორიტეტები
შემოქმ.

ტური
ბიოლოგიაქიმიაფიზიკა

ლიტერატ

ურა
გეოგრაფიაისტორია

მათემა

ტიკა

უცხოური

ენა

ზოგადი

უნარები

ქართ. ენა

და ლიტ.

ადგილე

ბის  რ-ბა

წლიური

გადასახა

დი

კრედიტებ

ის  რ-ბა

დაფინან

სება

სწავლების

ენა

აკრედიტე

ბული

1110987654321

00109ფაკულტეტი:

20

დიპლომირებული მედიკოსი, დიპლიმირებული სტომატოლოგი,

ოკუპაციური თერაპიის ბაკალავრი
კვალიფიკაცია:

მედიცინა (ქართულენოვანი), მედიცინა (ინგლისურენოვანი),

სტომატოლოგია, ოკუპაციური თერაპია
0010901პროგრამა:

შეზღუდვები

35%+135%+135%+130%+135%+135%+1კომპეტენციის ზღვარი

1401050ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

2-10/4/9-3-13333422002250
360, 300,

240

მხოლოდ

100%

ქართული-

ინგლისურ

ი

დიახ

პრიორიტეტები
შემოქმ.

ტური
ბიოლოგიაქიმიაფიზიკა

ლიტერატ

ურა
გეოგრაფიაისტორია

მათემა

ტიკა

უცხოური

ენა

ზოგადი

უნარები

ქართ. ენა

და ლიტ.

ადგილე

ბის  რ-ბა

წლიური

გადასახა

დი

კრედიტებ

ის  რ-ბა

დაფინან

სება

სწავლების

ენა

აკრედიტე

ბული

1110987654321

00110ფაკულტეტი:

სამართლის ბაკალავრიკვალიფიკაცია:სამართალი0011001პროგრამა:

შეზღუდვები

40%+140%+140%+150%+150%+150%+1კომპეტენციის ზღვარი

45225180ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

4/5/7-2-3-14443324502250240
მხოლოდ

100%

ქართული

ენა
დიახ

პრიორიტეტები
შემოქმ.

ტური
ბიოლოგიაქიმიაფიზიკა

ლიტერატ

ურა
გეოგრაფიაისტორია

მათემა

ტიკა

უცხოური

ენა

ზოგადი

უნარები

ქართ. ენა

და ლიტ.

ადგილე

ბის  რ-ბა

წლიური

გადასახა

დი

კრედიტებ

ის  რ-ბა

დაფინან

სება

სწავლების

ენა

აკრედიტე

ბული

1110987654321

სამართლის ბაკალავრიკვალიფიკაცია:საერთაშორისო სამართალი0011002პროგრამა:

შეზღუდვები

40%+140%+150%+150%+150%+1კომპეტენციის ზღვარი

2525ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

4/5-2-3-144332502250240
მხოლოდ

100%

ქართული

ენა
დიახ

პრიორიტეტები
შემოქმ.

ტური
ბიოლოგიაქიმიაფიზიკა

ლიტერატ

ურა
გეოგრაფიაისტორია

მათემა

ტიკა

უცხოური

ენა

ზოგადი

უნარები

ქართ. ენა

და ლიტ.

ადგილე

ბის  რ-ბა

წლიური

გადასახა

დი

კრედიტებ

ის  რ-ბა

დაფინან

სება

სწავლების

ენა

აკრედიტე

ბული

1110987654321

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა00111ფაკულტეტი:

21

დიპლომირებული მედიკოსი, დიპლიმირებული სტომატოლოგი,

ოკუპაციური თერაპიის ბაკალავრი
კვალიფიკაცია:

მედიცინა (ქართულენოვანი), მედიცინა (ინგლისურენოვანი),

სტომატოლოგია, ოკუპაციური თერაპია
0010901პროგრამა:

შეზღუდვები

35%+135%+135%+130%+135%+135%+1კომპეტენციის ზღვარი

1401050ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

2-10/4/9-3-13333422002250
360, 300,

240

მხოლოდ

100%

ქართული-

ინგლისურ

ი

დიახ

პრიორიტეტები
შემოქმ.

ტური
ბიოლოგიაქიმიაფიზიკა

ლიტერატ

ურა
გეოგრაფიაისტორია

მათემა

ტიკა

უცხოური

ენა

ზოგადი

უნარები

ქართ. ენა

და ლიტ.

ადგილე

ბის  რ-ბა

წლიური

გადასახა

დი

კრედიტებ

ის  რ-ბა

დაფინან

სება

სწავლების

ენა

აკრედიტე

ბული

1110987654321

00110ფაკულტეტი:

სამართლის ბაკალავრიკვალიფიკაცია:სამართალი0011001პროგრამა:

შეზღუდვები

40%+140%+140%+150%+150%+150%+1კომპეტენციის ზღვარი

45225180ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

4/5/7-2-3-14443324502250240
მხოლოდ

100%

ქართული

ენა
დიახ

პრიორიტეტები
შემოქმ.

ტური
ბიოლოგიაქიმიაფიზიკა

ლიტერატ

ურა
გეოგრაფიაისტორია

მათემა

ტიკა

უცხოური

ენა

ზოგადი

უნარები

ქართ. ენა

და ლიტ.

ადგილე

ბის  რ-ბა

წლიური

გადასახა

დი

კრედიტებ

ის  რ-ბა

დაფინან

სება

სწავლების

ენა

აკრედიტე

ბული

1110987654321

სამართლის ბაკალავრიკვალიფიკაცია:საერთაშორისო სამართალი0011002პროგრამა:

შეზღუდვები

40%+140%+150%+150%+150%+1კომპეტენციის ზღვარი

2525ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

4/5-2-3-144332502250240
მხოლოდ

100%

ქართული

ენა
დიახ

პრიორიტეტები
შემოქმ.

ტური
ბიოლოგიაქიმიაფიზიკა

ლიტერატ

ურა
გეოგრაფიაისტორია

მათემა

ტიკა

უცხოური

ენა

ზოგადი

უნარები

ქართ. ენა

და ლიტ.

ადგილე

ბის  რ-ბა

წლიური

გადასახა

დი

კრედიტებ

ის  რ-ბა

დაფინან

სება

სწავლების

ენა

აკრედიტე

ბული

1110987654321

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა00111ფაკულტეტი:

21

დიპლომირებული მედიკოსი, დიპლიმირებული სტომატოლოგი,

ოკუპაციური თერაპიის ბაკალავრი
კვალიფიკაცია:

მედიცინა (ქართულენოვანი), მედიცინა (ინგლისურენოვანი),

სტომატოლოგია, ოკუპაციური თერაპია
0010901პროგრამა:

შეზღუდვები

35%+135%+135%+130%+135%+135%+1კომპეტენციის ზღვარი

1401050ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

2-10/4/9-3-13333422002250
360, 300,

240

მხოლოდ

100%

ქართული-

ინგლისურ

ი

დიახ

პრიორიტეტები
შემოქმ.

ტური
ბიოლოგიაქიმიაფიზიკა

ლიტერატ

ურა
გეოგრაფიაისტორია

მათემა

ტიკა

უცხოური

ენა

ზოგადი

უნარები

ქართ. ენა

და ლიტ.

ადგილე

ბის  რ-ბა

წლიური

გადასახა

დი

კრედიტებ

ის  რ-ბა

დაფინან

სება

სწავლების

ენა

აკრედიტე

ბული

1110987654321

00110ფაკულტეტი:

სამართლის ბაკალავრიკვალიფიკაცია:სამართალი0011001პროგრამა:

შეზღუდვები

40%+140%+140%+150%+150%+150%+1კომპეტენციის ზღვარი

45225180ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

4/5/7-2-3-14443324502250240
მხოლოდ

100%

ქართული

ენა
დიახ

პრიორიტეტები
შემოქმ.

ტური
ბიოლოგიაქიმიაფიზიკა

ლიტერატ

ურა
გეოგრაფიაისტორია

მათემა

ტიკა

უცხოური

ენა

ზოგადი

უნარები

ქართ. ენა

და ლიტ.

ადგილე

ბის  რ-ბა

წლიური

გადასახა

დი

კრედიტებ

ის  რ-ბა

დაფინან

სება

სწავლების

ენა

აკრედიტე

ბული

1110987654321

სამართლის ბაკალავრიკვალიფიკაცია:საერთაშორისო სამართალი0011002პროგრამა:

შეზღუდვები

40%+140%+150%+150%+150%+1კომპეტენციის ზღვარი

2525ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

4/5-2-3-144332502250240
მხოლოდ

100%

ქართული

ენა
დიახ

პრიორიტეტები
შემოქმ.

ტური
ბიოლოგიაქიმიაფიზიკა

ლიტერატ

ურა
გეოგრაფიაისტორია

მათემა

ტიკა

უცხოური

ენა

ზოგადი

უნარები

ქართ. ენა

და ლიტ.

ადგილე

ბის  რ-ბა

წლიური

გადასახა

დი

კრედიტებ

ის  რ-ბა

დაფინან

სება

სწავლების

ენა

აკრედიტე

ბული

1110987654321
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დიპლომირებული მედიკოსი, დიპლიმირებული სტომატოლოგი,

ოკუპაციური თერაპიის ბაკალავრი
კვალიფიკაცია:

მედიცინა (ქართულენოვანი), მედიცინა (ინგლისურენოვანი),

სტომატოლოგია, ოკუპაციური თერაპია
0010901პროგრამა:

შეზღუდვები

35%+135%+135%+130%+135%+135%+1კომპეტენციის ზღვარი

1401050ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

2-10/4/9-3-13333422002250
360, 300,

240

მხოლოდ

100%

ქართული-

ინგლისურ

ი

დიახ

პრიორიტეტები
შემოქმ.

ტური
ბიოლოგიაქიმიაფიზიკა

ლიტერატ

ურა
გეოგრაფიაისტორია

მათემა

ტიკა

უცხოური

ენა

ზოგადი

უნარები

ქართ. ენა

და ლიტ.

ადგილე

ბის  რ-ბა

წლიური

გადასახა

დი

კრედიტებ

ის  რ-ბა

დაფინან

სება

სწავლების

ენა

აკრედიტე

ბული

1110987654321

00110ფაკულტეტი:

სამართლის ბაკალავრიკვალიფიკაცია:სამართალი0011001პროგრამა:

შეზღუდვები

40%+140%+140%+150%+150%+150%+1კომპეტენციის ზღვარი

45225180ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

4/5/7-2-3-14443324502250240
მხოლოდ

100%

ქართული

ენა
დიახ

პრიორიტეტები
შემოქმ.

ტური
ბიოლოგიაქიმიაფიზიკა

ლიტერატ

ურა
გეოგრაფიაისტორია

მათემა

ტიკა

უცხოური

ენა

ზოგადი

უნარები

ქართ. ენა

და ლიტ.

ადგილე

ბის  რ-ბა

წლიური

გადასახა

დი

კრედიტებ

ის  რ-ბა

დაფინან

სება

სწავლების

ენა

აკრედიტე

ბული

1110987654321

სამართლის ბაკალავრიკვალიფიკაცია:საერთაშორისო სამართალი0011002პროგრამა:

შეზღუდვები

40%+140%+150%+150%+150%+1კომპეტენციის ზღვარი

2525ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

4/5-2-3-144332502250240
მხოლოდ

100%

ქართული

ენა
დიახ

პრიორიტეტები
შემოქმ.

ტური
ბიოლოგიაქიმიაფიზიკა

ლიტერატ

ურა
გეოგრაფიაისტორია

მათემა

ტიკა

უცხოური

ენა

ზოგადი

უნარები

ქართ. ენა

და ლიტ.

ადგილე

ბის  რ-ბა

წლიური

გადასახა

დი

კრედიტებ

ის  რ-ბა

დაფინან

სება

სწავლების

ენა

აკრედიტე

ბული

1110987654321

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა00111ფაკულტეტი:
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კვალიფიკაცია:
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

აზერბაიჯანულენოვანთათვის
0011101პროგრამა:

აზერბაიჯა

ნული
შეზღუდვები

კომპეტენციის ზღვარი

ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

212228225060
მხოლოდ

100%

ქართული

ენა
დიახ

პრიორიტეტები
შემოქმ.

ტური
ბიოლოგიაქიმიაფიზიკა

ლიტერატ

ურა
გეოგრაფიაისტორია

მათემა

ტიკა

უცხოური

ენა

ზოგადი

უნარები

ქართ. ენა

და ლიტ.

ადგილე

ბის  რ-ბა

წლიური

გადასახა

დი

კრედიტებ

ის  რ-ბა

დაფინან

სება

სწავლების

ენა

აკრედიტე

ბული

1110987654321

კვალიფიკაცია:
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

სომხურენოვანთათვის
0011102პროგრამა:

სომხურიშეზღუდვები

კომპეტენციის ზღვარი

ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

212228225060
მხოლოდ

100%

ქართული

ენა
დიახ

პრიორიტეტები
შემოქმ.

ტური
ბიოლოგიაქიმიაფიზიკა

ლიტერატ

ურა
გეოგრაფიაისტორია

მათემა

ტიკა

უცხოური

ენა

ზოგადი

უნარები

ქართ. ენა

და ლიტ.

ადგილე

ბის  რ-ბა

წლიური

გადასახა

დი

კრედიტებ

ის  რ-ბა

დაფინან

სება

სწავლების

ენა

აკრედიტე

ბული

1110987654321

22

კვალიფიკაცია:
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

აზერბაიჯანულენოვანთათვის
0011101პროგრამა:

აზერბაიჯა

ნული
შეზღუდვები

კომპეტენციის ზღვარი

ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

212228225060
მხოლოდ

100%

ქართული

ენა
დიახ

პრიორიტეტები
შემოქმ.

ტური
ბიოლოგიაქიმიაფიზიკა

ლიტერატ

ურა
გეოგრაფიაისტორია

მათემა

ტიკა

უცხოური

ენა

ზოგადი

უნარები

ქართ. ენა

და ლიტ.

ადგილე

ბის  რ-ბა

წლიური

გადასახა

დი

კრედიტებ

ის  რ-ბა

დაფინან

სება

სწავლების

ენა

აკრედიტე

ბული

1110987654321

კვალიფიკაცია:
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

სომხურენოვანთათვის
0011102პროგრამა:

სომხურიშეზღუდვები

კომპეტენციის ზღვარი

ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

212228225060
მხოლოდ

100%

ქართული

ენა
დიახ

პრიორიტეტები
შემოქმ.

ტური
ბიოლოგიაქიმიაფიზიკა

ლიტერატ

ურა
გეოგრაფიაისტორია

მათემა

ტიკა

უცხოური

ენა

ზოგადი

უნარები

ქართ. ენა

და ლიტ.

ადგილე

ბის  რ-ბა

წლიური

გადასახა

დი

კრედიტებ

ის  რ-ბა

დაფინან

სება

სწავლების

ენა

აკრედიტე

ბული

1110987654321
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erTiani erovnuli gamocdebi 
_ abiturientTa cnobari

Tsu-is saerTaSoriso urTierTobebi
sazRvargareT swavlebis perspeqtiva abiturientTaTvis

msoflios qveynebis kabinetebi Tsu-Si
Tbilisis saxelmwifo universitetSi sxvadasxva qveynebs Tavisi oTaxe-

bi aqvT, romelTa raodenoba droTa ganmavlobaSi kidev ufro gaizrdeba. 
TurqeTis, azerbaijanis, rumineTis, israelis, poloneTis, iaponiis, indoe-
Tis da gaeros kabinetebSi. studentebs maqsimalurad komfortul garemo-
Si sxvadasxva qveynebis politikur-ekonomikuri, istoriul-ekonomikuri 
cxovrebis Sesaxeb SeuZliaT informaciis miReba. bevr maTganSi survilis 
SemTxvevaSi ki enis Seswavlac. es kabinetebi amave qveynebis saelCoebis 
mier gaixsna da aRiWurva, mas Semdeg rac aseTi winadadebebiT maT Tsu-is 
sagareo urTierTobaTa departamentma mimarTa. 

erT-erTi yvelaze mravalricxovani auditoria “Turqul kabinets” hy-
avs. Turqulis Seswavlis msurvelebs or auditoriaSi leqciebs sami Turqi 
maswavlebeli utarebs. kursi ufasoa da misi gavla nebismier msurvels 
SeuZlia. gasul wels Turquli enis kursebze universitetSi daaxloebiT 
300 moswavle mivida. 

 poloneTis aw gardacvlil prezident, lex kaCinskis mier gaxsnil 
kabinetSi studentebi iReben informacias maTTvis saintereso samecniero 
programebisa da stipendiebis Sesaxeb. Tsu-isa da varSavis universitets 
Soris gacliTi programiT weliwadSi sami studenti saqarTveloSi Camo-
dis saswavleblad, sami ki poloneTSi miemgzavreba. polonuri enis kursi 
ufasoa im studentebisTvis, visac is specialobis gamo aqvs arCeuli. dan-
arCenebisTvis swavlis safasuri TveSi 40 laria. 

 Tsu-is induri kabinetis xelmZRvaneliPrattan lal hanglu akademiur 
wreebSi induri istoriis, politekonomiisa da kulturis cnobili spe-
cialistia. Tsu-is studentebisTvis leqciaTa kurss indoeTis istoriisa 
da kulturis Sesaxeb kiTxulobs. leqciebi inglisurad tardeba. daintere-
sebul studentTa garkveuli raodenobis SemTxvevaSi studentebs igi maT 
mSobliur enasac aswavlis. 

iaponur centrSi, universitetis studentebs iaponuri da Cinuri enebis 
garda istoriis, kulturis sakiTxebs Seswavla SeuZliaT. meoradi spe-
cialobis saxiT mas dRes daaxloebT 50-mde Tsu-is studenti gadis. iapon-
uri mimarTulebis sami kursadmTvrebuli ki DdRes iaponiis sxvadasxva 
umaRles saswavlebelSi swavlobs. 

universitetSi arsebuli sxvadasxva qveynebis auditoriebisgan gansx-
vavebiT “israelis centrSi” aqcenti ZiriTadad samecniero saqmianobaze 
keTdeba. centris egidiT sistematurad gamoicema akademiuri xasiaTis kre-
buli, israelis kulturisa da istoriis sakiTxebze. ebraul TemTan erTad 
xSirad tardeba erToblivi RonisZiebebi “ebraul saxlsa” da sxvadasxva 
organizaciebTan. 

rumeniTis da geros auditoria aseve xSirad maspinZlobs sxvadasxva 
saxis RonisZiebebs. 

“azerbaijanis megobarTa klubs” Tsu-Si ori auditoria ukavia. studen-
tebi yvelaze metad aq kompiuterisTvis da biblioTekaSi samuSaod amo-
dian.
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universiteti
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cekvis ansambli “universite-
ti” iv. javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo univer-
sitetSi 1934 wels Camoyalibda. 
wlebis manZilze icvleboda 
xelmZRvaneloba da ansamblis 
Semadgenloba, magram popu-
larobas, romelic didi Sro-
mis Sedegad moipova, ansambli  
dRemde inarCunebs. am periodis 
ganmavlobaSi ansambls xelmZ-
Rvanelobdnen qarTuli cekvis 
gamoCenili qoreografebi: jano 
bagrationi, buxuti daraxvel-
iZe, roman WoxoneliZe, iason 

zedaSiZe.  dRes ansamblis samxat-
vro xelmZRvanelia respublikis 
damsaxurebuli artisti, Tengiz 
yuraSvili, xolo mTavari qo-
reografi - daviT kikvaZe.

qoreografiuli ansambli “uni-
versiteti” 35 wevrisgan Sedgeba. 
maT Sorisaa 11 gogona, 17 vaJi, 
oTxi akompaniatori da 3 xelmZ-
Rvaneli. garda amisa, aris ansam-
bli “universiteti 2“, romelic 
16 wlis asakis mozardebisagan 
Sedgeba. aq 27 vaJi da 18 gogo-
naa. batoni daviTi Zalian did 
imedebs amyarebs “universiteti 

2”-is bavSvebze. aq xom „univer-
sitetis“ Rirseuli cvla izrdeba. 

ansambli „universiteti“ Ziri-
Tadad javaxiSvilis studente-
biTaa dakompleqtebuli, Tumca 
aq cekvis uflebis mopoveba sxva 
umaRlesi saswavleblebis warmo-
madgenlebsac SeuZliaT. magram 
Tsu-is ansamblSi moxvedra arc 
Tu ise advilia. yoveli saswav-
lo wlis  dasawyisSi cxaddeba 
konkursi sadac xdeba mocekvavee-
bis mkacri SerCeva. repeticiebi 
saRamos iwyeba, rac studentebs 
swavlis da cekvis SeTavsebaSi 
exmareba. mocekvaveTa nawilma 
ukve daamTavra Tsu,  Tumca ans-
amblSi moRvaweobas agrZelebs. 
universiteti Tavis mxriv aq-
tiur finansur daxmarebas uwevs 
ansambls. mis sagastrolo mog-
zaurobas srulad afinansebs da 
yovelmxriv uwyobs xels rom 
qarTul kulturas rac SeiZleba 
meti qveyana aziaron.

ansamblis repertuari mTli-
anad moicavs saqarTvelos re-
gionebis qoreografiul folk-
lors.

Tbilisis saxelmwifo uni-
versitetis gogonaTa ansambli 
„gordela“ 2012 wlis zafxulSi 
Tavisi meoTxe dabadebis dRes 
aRniSnavs.

Tsu-is „gordela“ „artgenis“ 
mudmivi monawilea. 2010 wels 
gundi konkurs „soflis maSene-
blis“ sapatio titulis mflo-
beli gaxda. 2011 wels „gordela“ 
„studenturi  dReebis“ saukeTeso 
folklorul gundad dasaxelda. 

„gordelas“ etimologiis 
erTbaSad or versia arsebobs. 
pirveli uqarqaSo xmlidan, 
gordadan modis. meore versiiT 
ki gordela Turme dasavleTSi 
mravalxmian simReras erqva. 
dRes „gordelas“ Semadgenlo-
baSi 9 gogonaa. asaki Teqvsmeti-
dan ocdaxuT wlamde.

gogonebi uSualod gundis 
xelmZRvanelis Tamaz mamalaZis  
mier SeirCnen, ZiriTadad  vo-
kaluri monacemebis mixedviT. 

gundis xelmZRvaneli siamayiT 
ambobs, rom qarTul musikalur 
instrumentebze dakvra  gogoneb-
ma ZiriTadad gundSi misvlis Sem-
deg iswavles. dRes gundis yvela 
wevri yvela instrumentze ukravs. 
maT Soris fandurze, Congurze, 

dudukebze, dolze, garmonze, Wi-
bonze (guda–stviri), salamurze, 
larWem–soinarze (mravalReri-
ani salamuri), Wunirze (Wianuri) 
da a.S. “gordelas“ qoreografi-
ul ierze cnobili qoreografi 
Tengiz yuraSvili zrunavs.

Tsu _ sportuli warmatebebi
Tsu-Si saqarTvelosa Tu saerTaSoriso sportul arenebze stu-

dentebis warmateba didi xania aRar ukvirT. Tumca, rogorc univer-
sitetelebi amboben, maTTvis aseve sapatioa qveynis SigniT, umaRlesi 
saswavleblebis SejibrebebSi monawileoba. aq isini Tsu-is Rirsebis 
dasacavad ibrZvian da, ukve wlebia, amas warmatebiT axerxeben. qvemoT 
2011 wels Tsu-elebis mier miRweuli ramdenime warmatebis Sesaxeb mo-
giyvebiT:

universiada 2011

9 oqro, 13 vercxli, 9 brinjao, sul 31 jildo gundur da individualur 
pirvelobebSi _ aseTia 2011 wlis ivnisisTvis “universiada 2011”–Si 
Tsu-elebis monagari. dReisTvis universitets sportis TiTqmis 15-mde 
saxeobis warmomadgenlebi hyavs.

`uniburTi 2011~-Si saqarTvelos TiTqmis yvela umaRlesi 
saswavlebeli iRebda monawileobas. finalur Sexvedraze Tsu stu-s 
daupirispirda da 8-7 gaimarjva. uniburTis turniris bombardiri 
gaxda Tsu-is studenti irakli Todua, xolo saukeTeso mekare - aseve 
Tsu-is gundis wevri koba niJaraZe. 

universitetelebma aseve warmatebas miaRwies universiada 2011-is 
mklavWidis turnirSi, sadac saqarTvelos 28 umaRlesi saswavlebeli 
iRebda monawileobas. Tbilisis saxelmwifo universitetis gundi 
pirvel adgilze gavida; meore sapatio adgili agrarul universitets, 
mesame ki iliaunis ergo. Tsu-m moipova 5 oqros, 2 vercxlis da 1 
brinjaos medali. oqros medalosani gaxda nikoloz wereTeli 
(ori oqros medali miRo marjvena da marcxena xeliT mklavWidSi), 
Tornike simonia, vano xarebaSvili, laSa doreuli; vercxlis medali 
moipova laSa doreulma da giorgi juRelma, brinjaos medali aiRo 
aseve vano xarebaSvilma marcxena xeliT mklavWidSi.

aTletizmi

3 dekembers TbilisSi gaimarTa saerTaSoriso turniri aTletizmSi, 
sadac Tsu-is gundma daikava pirveli gunduri adgili. am turnirSi 
monawileobas iRebdnen: didi britaneTis, iranis, erayis, TurqeTis, 
indoeTis, daniis, gvatemalas, braziliisa  da sxva qveynis aTletebi. 
Sejibri aTletizmis or saxeobaSi gaimarTa  da Tsu-dan 15 aTleti 
monawileobda, maT 9 oqros, 11 vercxlisa da 10 brinjaos medali ai-
Res.

gamarjveba moulodneli ar yofila. aTletizmi ivane javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetSi daarsda gasuli sau-
kunis samocian wlebSi konstantine zautaSvilis mier. saqarTvelos 
centraluri respublikuri aTleturi klubi “amirani” Seiqmna 1980 
wels. 2007 wlidan “amirani” ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo universitetis kulturis da sportis centris Semadgen-
lobaSia. klubis prezidentia zurab WavWaniZe. 

konstantine zautaSvilis saxelTan ara mxolod universitetis, ar-
amed zogadad  saqarTveloSi aTletizmis ganviTarebaa dakavSire-
buli. dRes Tsu-is SemadgenlobaSi myofi klubi “amiranic” Tavisi 
warmatebebiT jer kidev gasul saukuneSi gamoirCeoda.

futsali

2011 wlis 17 dekembers gaimarTa Tbilisis Ria Cempionatis finaluri 
Sexvedra futsalSi (Friendly Cup), sadac Tbilisis saxelmwifo 
universitetis gundma saqarTvelos Cempioni da evropis erT–erTi 
saukeTeso gund „iberia staris“ winaaRmdeg SesaniSnavad iaspareza da 
turniris Cempioni gaxda.

futsalis gundi 2006 wlidan Camoyalibda Tsu-Si, romlis 
iniciatorebi iyvnen Tsu-is TviTmmarTvelobis prezidenti giorgi 
avaliani, irakli xarjavaniZe da giorgi SamaTva. saqarTvelos 
futsalis nakrebi dakompleqtebulia Tsu-is fexburTis gundis 
moTamaSeTagan. eseni arian: levan kobaiZe, daviT boboxiZe, daviT 
lukava, laSa sigunava, SoTa WanukvaZe, murTaz kakabaZe, Teimuraz 
jafariZe. daviT boboxiZe  saqarTvelos erovnuli nakrebis 
kapitania, kaxa maisaiac erovnuli nakrebis Rirsebas icavs, igi Tsu-is 
studentia da amJamad azerbaijanis erT-erT gundSi TamaSobs. gundis  
mwvrTnelia besarion arvelaZe.

gunds warmatebebi uxvad aqvs: 2010–2011 wlebSi saqarTvelos 
CempionatSi mesame adgili daikaves da Tasis finalSic gavidnen. 2010 
da 2011 wlebSi TurqeTSi (yarsSi) Catarda saerTaSoriso turniri 
futsalSi  Tsu-is futsalis gundma orivejer pirveli adgili 
aiRo. 2011 wels gaimarTa universiada futsalSi, sadac Tsu-is 
axlad dakompleqtebulma gundma meore adgili daikava. uniburTis 
turnirSi, romelic aseve 2011 wels gaimarTa pirveli adgili aiRo 
Tsu-is gundma da amave gaTamaSebis Tasic moigo.

cota ram istoriidan

sportuli cxovreba Tbilisis iv. javaxiSvilis saxelobis saxelm-
wifo universitetSi, misi daarsebis periods ukavSirdeba. pirveli 
sportuli saxeoba, satanvarjiSo sportuli sazogadoeba “Sevardeni” 
univeristetSi jer kidev 1918 Seiqmna. igi aerTianebda mZleosnobis, 
Zalosnobis, farikaobis, CogburTis, srolis seqciebs. amas mohyva 
Wadraki, alpinizmi, kalaTburTi, mSvildosnoba da a.S. 

1952 weli  helsinkis me-15 olimpiuri  TamaSebidan dawyebuli 
dRemde univeristetis studentebi yvela olimpiur Tu msoflio Cem-
pionatebSi iReben monawileobas da sakmaod did warmatebebsac aR-
weven. Tvla sakmaod sarisko saqmea _ universiteteli msoflio Tu 
evropis Cempionebis sia Zalze grZelia. magaliTisTvis sul ramdenime 
gvaris dasaxelebac kmara: Tsu-Si swavlobdnen fexburTelebi  miSa 
mesxi, slava metreveli, ilia daTunaSvili, manuCar maCaiZe, daviT 
yifiani, CogburTeli alika metreveli. moWadrakeebi: nana aleqsan-
dria, nana ioseliani, gia giorgaZe, maia lomineiSvili, nino xurciZe, 
nana ZagniZe, SavlayaZe; aseve saneevi (mZleosnoba), asaTiani (fari-
kaoba), qoriZe (klasikuri Widaoba) levan TediaSvili, kurtaniZe  da 
xabelovi (Tavisufali Widaoba), nino saluqvaZe (tyviis srola),  xubu-
luri  da zviadauri (Ziudo), deriugini (kalaTburTi), giorgi asaniZe  
(Zalosnoba) da sxvebi da sxvebi. 

studenturi Teatri `sxveni~ 
2000 welis 15 seqtembers Seiqmna 
reJisorebis _ giorgi gomura-
Svilis, mamuka gurCianisa da sam-
xatvro  xelmZRvanelis _ Tengiz 
yuraSvilis iniciativiT. „sxvenis“ 
Semadgenloba studentebiT iyo 
dakompleqtebuli da es dasis erT-
erTi aucilebeli moTxovnacaa. 
Tumca, dRes aris ramodenime pro-
fesionali msaxiobi, romlebic 

uangarod da usasyidlod exmareba 
dass (irakli sanaia, vato Jvania da 
sxva).

dasi sul Ziebis procesSia. 
dRes „sxvenis“ SemadgenlobaSi 
25 ZiriTadi msaxiobia. batoni 
giorgi cdilobs, rom yvela 
msaxiobi daakavos rolze. maT 
repeticia yoveldRe aqvT. repe-
ticia ori nawilisagan Segdeba: 
plastikisagan da uSualod speq-

taklze muSaobisgan. Tavdapir-

velad „sxveni“ plastikis Teat-

ri iyo, dRes ki dramatul Janr-

Sic muSaoben. Tsu plastikis 

Teatris sarepeticio darbazi 

universitetis pirveli korpusis 

saaqto darbazis sxvenSi iyo. 

saxelwodebac adgilmdebareobis 

mixedviT SeirCa.

qoreografiuli ansambli 

“universiteti”

Teatri „sxvenze“ 

„gordela“

vaJTa vokaluri ansambli `uni-
versiteti~ warmatebiT agrZelebs 
ansambl `universitetis~ (dRes 
`qarTuli xmebi~) tradiciebs. ans-
ambli Sedgeba 12 momRerlisagan. 
xelmZRvaneli – gamoCenili lot-
bari, ansambl "qarTuli xmebi~-s 
solisti v.doliZe. ansambli monaw-
ileobs rogorc sauniversiteto 
RonisZiebebSi, aseve saqarTvelos 
masStabiT gamarTul yvela folk-
lorul RonisZiebaSi.

ansamblis repertuarSia saqa-
rTvelos yvela kuTxis xalxuri 
simRerebi. `universiteti~ inten-
siurad muSaobs Zveli qarTuli 
simRerebis moZiebasa da mis da-
muSavebaze, magram mis repertu-

arSi aris Tanamedrove kompozi-
torTa simRerebic.

ansambli "universiteti" Tavisi 
mravalferovani SemoqmedebiT 

alamazebs da Rirseulad warmo-
aCens universitetis studentur 
xelovnebas, rac friad saamayoa 
Cveni universitetisaTvis. 

vaJTa vokaluri ansambli "universiteti"


