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დანართი 1 

 
__  # _________  diplomis danarTi 

 
დიპლომის დანართის ეს მოდელი დამუშავებულია ევროკომისიის, ევროსაბჭოსა და UNESCO/CEPES-ის მიერ. 
დანართის მიზანია უზრუნველყოს სრულყოფილი და ობიექტური მონაცემები საერთაშორისო “გამჭვირვალობის” 
გასაუმჯობესებლად და აკადემიური და პროფესიული კვალიფიკაციების სამართლიანი ცნობის მისაღწევად. მისი 
მიზანია უზრუნველყოს დანართში მოყვანილი კვალიფიკაციის მქონე პირის სწავლების ბუნების, დონის, კონტექსტის, 
შინაარსისა და სტატუსის დამაჯერებელი და საკმარისად სრული აღწერა. იგი არ უნდა შეიცავდეს რაიმე შეფასებით 
დასკვნებს, ეკვივალენტობის მტკიცებას ან წინადადებებს ცნობის შესახებ. ინფორმაცია უნდა შეივსოს რვავე 
პარაგრაფში. თუ ინფორმაცია არ არის მოცემული, საჭიროა განიმარტოს რატომ ხდება ეს. 
 

1 informacia kvalifikaciis mflobelis Sesaxeb 

1.1 გვარი:   <გვარი> 

1.2 სახელი:   <სახელი> 

1.3 დაბადების თარიღი: (დღე/თვე/წელი): <დაბადების თარიღი> 

1.4 სტუდენტის საიდენტიფიკაციო ნომერი ან კოდი:  

 ა) სტუდენტის საიდენტიფიკაციო ნომერი:  M <სტუდენტის კოდი> 

 ბ) მოქალაქის პირადი ნომერი: <მოქალაქის პირადობის მოწმობის შესაბამისად.> 

 

2 informacia kvalifikaciis Sesaxeb 

2.1 ა) კვალიფიკაციის დასახელება:  

   <კვალიფიკაცია>. 

 ბ) მინიჭებული ხარისხი:   

 <ხარისხის დასახელება> მაგისტრი, რომლის მინიჭების უფლებამოსილება დაცულია საქართველოს 

კანონმდებლობით. 

2.2 სწავლების ძირითადი დარგი: 

<სპეციალობის დასახელება> 

2.3 დიპლომის გამცემი დაწესებულების დასახელება და სტატუსი:  

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა აკრედიტაციის საბჭოს  მიერ აღიარებული სახელმწიფო უმაღლესი 

სასწავლებელი. 

2.4 ა) იმ დაწესებულების (თუ განსხვავდება 2.3-სგან) დასახელება და სტატუსი, რომელშიც განხორციელდა 

სწავლების პროცესი: იგივე, რაც 2.3-ში. 

 ბ) ფაკულტეტი: 

 თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა. 

2.5 სწავლების/გამოცდის ენა (ენები): ინგლისური. 

 

3 informacia kvalifikaciis donis Sesaxeb 

3.1 კვალიფიკაციის დონე: 

მაგისტრატურა (II საფეხური).  

მითითებულ დონეს განმარტავს მე-8 მუხლში მოყვანილი საქართველოს განათლების სისტემის 

სტრუქტურა.  

3.2 საგანმანათლებლო პროგრამის ოფიციალური ხანგრძლივობა: 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხანგრძლივობა  განისაზღვრება  2 წლით, მოიცავს 80 კვირას, 

2880 ასტრონომიულ საათს, რაც  120 კრედიტის ტოლია და ECTS-ის 120 კრედიტის ეკვივალენტი. 

3.3 მიღების მოთხოვნები:       

მაგისტრატურაში სწავლის გაგრძელება შეუძლია  ბაკალავრის და მაგისტრთან გათანაბრებული 

აკადემიური ხარისხის მქონე დიპლომირებულ სპეციალისტს. მაგისტრატურაში ჩასარიცხად 

კონკურსანტმა უნდა წარმატებით ჩააბაროს მისაღები გამოცდები მათემატიკასა და ინგლისურ ენაში და 

გაიაროს გასაუბრება.  

 

4 informacia Sinaarssa da miRweul Sedegebze 

4.1 სწავლების ფორმა: 

დასწრებული. 



  

 2 

4.2 პროგრამის დეტალები: 

თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა (ესს) ახორციელებს ორწლიან სამაგისტრო პროგრამას ეკონომიკაში; 

ამზადებს კადრებს, რომლებიც შეიმუშავებენ და განახორციელებენ ეკონომიკურ პოლიტიკას, აგრეთვე 

წამყვან როლს ასრულებენ კერძო სექტორის განვითარებაში. სკოლის წარჩინებულ კურსდამთავრებულებს 

შესაძლებლობა ეძლევათ სწავლა განაგრძონ დასავლეთის უნივერსიტეტების სადოქტორო პროგრამებში.   

 

სასწავლო წელი იყოფა ხუთ ორთვიან სემესტრად. თითოეული მათგანი შედგება შვიდკვირიანი სალექციო 

კურსებისა და ერთკვირიანი საგამოცდო სესიისაგან. 

 

პირველი წლის სასწავლო პროგრამა მოიცავს ეკონომიკის სავალდებულო კურსებს – მიკროეკონომიკას, 

მაკროეკონომიკას, სტატისტიკა/ეკონომეტრიკასა და მათემატიკას.  

 

მეორე წელს სტუდენტებს ეკითხებათ სხვადასხვა არჩევითი საგნები, უტარდებათ სემინარები კვლევის 

მეთოდებში და ევალებათ ინგლისურ ენაზე შესრულებული სამაგისტრო ნაშრომის დაცვა.  

 

ესს-ის სამაგისტრო პროგრამის წარმატებით დასრულებისათვის სტუდენტი ვალდებულია გაიაროს პირველი 

კურსის ყველა სავალდებული საგანი (თითოეულ მათგანში დააგროვოს მინიმუმ 2.67 ქულა; მეორე კურსზე 

ჩააბაროს 14 არჩევითი საგანი, დაწეროს და წარმატებით დაიცვას სამაგისტრო ნაშრომი და მისი ჯამურ 

ქულათა საშუალო მაჩვენებელი (GPA) უნდა შეადგენდეს მინიმუმ 2.67-ს.  
 

4.3. კომპონენტები და მიღებული ინდივიდუალური ნიშნები /შეფასებები/ კრედიტები  

საგნის 

# 
დისციპლინის დასახელება მასწავლებელი შეფასება კრედიტები 

7501 მაკროეკონომიკა კიჟონგ კიმი/მაკ ოტი  15 

7502 მიკროეკონომიკა 

კიჟონგ კიმი/სანდრო 

შელეგია  15 

7503 სტატისტიკა/ეკონომეტრიკა კარინა ტოროსიანი  15 

7504 მათემატიკა ავთანდილ გაგნიძე  15 

7101 ფინანსური ეკონომიკა იოჰან ციმერმანი  3 

7102 ეკონომეტრიკის უმაღლესი კურსი  კარინა ტოროსიანი  3 

7103 შრომის ეკონომიკა1 ნორბერტო პინიატი  3 

7104 გარდამავალი ქვეყნები და განვითარება 1 ნორბერტო პინიატი  3 

7105 ეკონომიკური დინამიკა ავთანდილ გაგნიძე  3 

7106 სამრეწველო წარმოება 1 სანდრო შელეგია  1.5 

7201 ეკონომეტრიკის უმაღლესი კურსი მაიკლ ბინსტოკი  3 

7202 მაკროეკონომიკის უმაღლესი კურსი მაიკლ ბინსტოკი  3 

7203 ფინანსური ეკონომიკა იოჰან ციმერმანი  1.5 

7204 ქსელური ეკონომიკა გოკჩე კურუცუ  3 

7205 სამრეწველო ეკონომიკა 2 სანდრო შელეგია  4.5 

7206 ეკონომიკური ზრდა ფრედერიკ ლორანი  3 

7207 მონეტარული პოლიტიკა  რობერტ ჩაიძე  3 

8301 გარდამავალი ქვეყნები და განვითარება 2 ნორბერტო პინიატი  3 

8302 ფინანსური ეკონომიკა იოჰან ციმერმანი  1.5 

8303 საზოგადოებრივი სექტორის ეკონომიკა ჟან ჰინტრიკსი  3 

8304 მაკროეკონომიკური სტრუქტურა რობერტ ჩაიძე  1.5 

8305 საერთაშორისო ვაჭრობა 1 გერალდ ვილმანი  3 

8306 შრომის ეკონომიკა 2 რენდი ფაილერი  3 

8401 საერთაშორისო ვაჭრობა 2 ბილ ეტიერი  3 

8402 

ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს 

დაცვის ეკონომიკა ჰანს ვისმატი  3 

8403 სამრეწველო წარმოება 3 ჟან გაბჟევიჩი  3 

8404 საერთაშორისო მაკროეკონომიკა რობერტ ჩაიძე  3 

8405 ეკონომიკური გეოგრაფია ჟაკ ტისი  3 

8501 სამართალი და ეკონომიკა ჯეიმს ლაიცელი  3 

8502 პოლიტიკური ეკონომიკა შლომო ვებერი  3 
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ჯამური GPA:      

ჯგუფის საშუალო მაჩვენებელი:   

რეიტინგი:      

 
 

სამაგისტრო ნაშრომი: 
 

სათაური:    

ხელმძღვანელი:   

კრედიტების რაოდენობა:  

შეფასება:    

 

 

4.4 შეფასების სისტემა: 
 

ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა ხელმძღვანელობს შეფასების შემდეგი სქემით: 
 

ნიშანი  შეფასება     განსაზღვრება   კრედიტი 

A  4:00  ფრიადი   დიახ 

A-  3.67  სანიმუშო   დიახ 

B+  3.33  ძალიან კარგი   დიახ  

B  3:00  კარგი    დიახ 

B-  2.67  საკმარისი   დიახ  

C+  2.33  დამაკმაყოფილებელი  დიახ   

C  2:00  ადეკვატური   დიახ 

C-  1.67  მინიმალური   დიახ 

D  1:00  ცუდი    დიახ  

F  0:00  ჩაჭრა    არა 

 

A ნიშნავს, რომ სტუდენტმა სრულყოფილად აითვისა მასალა, ამასთანავე აქვს ანალიზისა და პრეზენტაციის კარგი 

უნარი. “B”-ის მიღების შემთხვევაში სტუდენტმა საკმარისად კარგად დაძლია სასწავლო მასალა, მაგრამ არ 

გამოირჩევა სიღრმისეული ანალიზის უნარით. ესს-ის სტანდარტებით სამაგისტრო პროგრამაში საშუალო 

მაჩვენებელი B/B+ -ს შორის უნდა ვარირებდეს, B- მისაღები, მაგრამ არაფრით გამორჩეული აკადემიური 

მოსწრების მანიშნებელია. 

 

 

4.5 კვალიფიკაციის სრული კლასიფიკაცია:      

მაგისტრის დიპლომი 

 

5 informacia kvalifikaciis funqciis Sesaxeb 

5.1 დაშვება სწავლების შემდგომ საფეხურზე: 

უფლება აქვს, სწავლა გააგრძელოს საუნივერსიტეტო განათლების შემდგომ საფეხურზე – 

დოქტორანტურაში. 

5..2 პროფესიული სტატუსი:  

შეუძლია დაიკავოს შესაბამის თანამდებობა სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ნომენკლატურის მიხედვით. 

 

 

6 damatebiTi informacia  

6.1 დამატებითი ინფორმაცია:  

ჩაირიცხა 2006 წლის 2 ოქტომბერს თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლაში (ბრძანების # 01-04/881 

თარიღი: 12/09/2006) 

       სრული ინფორმაცია მოცემულია 4.2 და 4.3 პუნქტებში 

 

6.2 დამატებითი ინფორმაციის წყაროები: 

 დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის აკადემიურ 

განყოფილებას. მისამართი: ზანდუკელის ქ. 16, 0108, თბილისი, საქართველო. ტელ: +995 32 507 177 (102).   
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7 danarTis sertificireba  

 

 ხელმოწერები:   

 

 

თარიღი   ______________ 

 

 

 

ფაკულტეტის დეკანი      _______________      /ინიციალი, გვარი/   

 

 

 

რექტორი, პროფესორი     _______________      / ინიციალი, გვარი/   

 

 

  

 

        ოფიციალური ბეჭედი  
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__  # _________  THE DIPLOMA SUPPLEMENT 

 

This Diploma Supplement model was developed by the European Commission. Council of Europe and 

UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the 

international “transparency” and fair academic and professional recognition of qualifications. It is designed to provide 

a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully 

completed by the individual named on the original accompanying qualification, it should be free from any value 

judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be 

provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why.  

 

1. INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION 

1.1. Family name:  <SnameEn> 

1.2. Given name:   <FnameEn> 

1.3. Date of birth:  <BirthDay> 

1.4.  a) Student identification number or code: M < StudentCode > 

b) Citizen’s personal number:   < Citizen’s personal number> 

 

2. INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION 

2.1. a) Name of qualification ( in original language): 

< QualificationEn > ( < QualificationOrig > ) 

b) Awarded degree   (in original language): 

Master of  < MasterAcadDegreeEn> ( < MasterAcadDegreeOrig > magistri).  Georgian law protects the power to 

award degrees. 

2.2. Main field of study for the qualification (in original language): 

< SpecNameEn> (<SpecNameOrig >) 

2.3. Name and status of awarding institution (in original language): 

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University ( Ivane Javakhishvilis Sakhelobis Tbilisis Sakhelmtsipo Universiteti ) 

The State Institute of Higher Education acknowledged by the Accreditation Council of the Georgian Higher 

Education Institutions. 

2.4. a) Name and status of institution administering studies ( in original language): see 2.3 

b) Faculty (in original language): 

International School of Economics at Tbilisi State University (ISET) 

2.5. Language of instruction/examination:  English 

 

3. INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION 

3.1. Level of qualification: 

Master ( II Level ) 

The structure of Georgian Educational System provided in point 8 defines the relevant level. 

3.2. Official length of programme: 

Official length of the Master’s programme is 2  years, academic programme comprises  80  weeks,  2880  

astronomic  hours,  that  equals 120 credits. 1 credit is equivalent to 1 credit of the ECTS. 

3.3. Access requirements: 

Admission to the MA program at ISET is based exclusively on academic merit and is open to citizens of Armenia, 

Azerbaijan, Georgia and neighboring countries who hold an undergraduate diploma from an accredited institution 

of higher education. To get accepted at ISET an applicant should successfully pass entrance exams in Mathematics 

and English and interviews. 

 

4. INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED 

4.1. Mode of study: full-time 

4.2. Programme details: 

The International School of Economics in Tbilisi (ISET) is a graduate school within Tbilisi State University.  ISET 

offers a two-year Masters of Arts in Economics to prepare its graduates to work effectively as economists in 

policymaking or private sector positions or to go on for a Ph.D. 

 

The academic year is divided into five two-month mini-terms, each with approximately seven weeks of 

instruction, and one week set aside for reading, review, and examinations.  

The first-year curriculum consists of year-long sequences in the core fields of economics—Microeconomics, 

Macroeconomics, Statistics/Econometrics, and Mathematics for Economists. 
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The second year of the curriculum offers a range of elective courses. In addition, second-year students enroll in a 

year-long Research Methods sequence, culminating in a master’s thesis written in English. 

 

In order to successfully complete the graduate studies at ISET a student is required to pass all first year courses 

(earn at least 2.67 in each core fields of economics), complete 14 electives during the 2
nd

 year of studies, write and 

defend an MA Thesis in Economics and maintain a minimum cumulative Grade Point Average (GPA) of 2.67. 
 

4.3. Components and the individual grades/marks/credits obtained 

  

Course 

# 
Title  Professor Grade Credit 

7501 Macroeconomics Kijong \Kim; Mack Ott  15 

7502 Microeconomics Kijong Kim/Sandro Shelegia  15 

7503 Econometrics Karine Torosyan  15 

7504 Mathematics for Economists Avtandil Gagnidze  15 

7101 Economics of Finance Jochen Zimmermann  3 

7102 Advanced Econometrics Karine Torosyan  3 

7103 Labor Economics 1 Norberto Pignatti  3 

7104 Development and Transition 1 Norberto Pignatti  3 

7105 Economic Dynamics Avtandil Gagnidze  3 

7106 Industrial Organization 1 Sandro Shelegia  1.5 

7201 Advanced Econometrics Michael Beenstock  3 

7202 Advanced Macroeconomics Michael Beenstock  3 

7203 Economics of Finance Jochen Zimmermann  1.5 

7204 Network Economics Gokce Kurucu  3 

7205 Industrial Organization 2 Sandro Shelegia  4.5 

7206 Economic Growth Frederic Laurin  3 

7207 Monetary Policy Robert Tchaidze  3 

8301 Development and Transition 2 Norberto Pignatti  3 

8302 Economics of Finance Jochen Zimmermann  1.5 

8303 Public Economics Jean Hindriks  3 

8304 Macroeconomic Framework Robert Tchaidze  1.5 

8305 International Trade 1 Gerald Wilmann  3 

8306 Labor Economics 2 Randy Filer  3 

8401 International Trade 2 Bill Ethier  3 

8402 Economics of the Environment Hans Wiesmeth  3 

8403 Industrial Organization 3 Jean Gabszewicz  3 

8404 International Macroeconomics Robert Tchaidze  3 

8405 Economic Geography Jacques Thisse  3 

8501 Law and Economics James Leitzel  3 

8502 Political Economics Shlomo Weber  3 

                                

 

Cumulative GPA:  

Ave. Class GPA:   

Rank/Class size:   

 

 

 

MA Thesis: 

Title:   

Advisor:   

Credits:   

Grade:   
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4.4. Grading scheme: 

 

ISET uses the following grading scale weights:  

 

Grade  Point      Name    Credit 

A  4:00  Superior    Yes 

A-  3.67  Excellent   Yes 

B+  3.33  Very good   Yes  

B  3:00  Good    Yes 

B-  2.67  Fair    Yes  

C+  2.33  Satisfactory   Yes   

C  2:00  Adequate   Yes 

C-  1.67  Minimum Pass   Yes 

D  1:00  Poor    Yes  

F  0:00  Fail    No 

 

 An “A” signifies that not only the student has mastered the material but exhibits insight and grace in analysis and 

presentation. “B” typically signifies that the student has broadly mastered the material but has not communicated it with 

the same élan. ISET accepts the notion that in a graduate class the average should be in the B/B+ range which allows for 

B- as a signal of marginal performance. 

 

  

4.5. Overall classification of the qualification (in original language): 

Master’s Diploma (Magistris diplomi) 

 

5. INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION 

5.1. Access to further study: 

Students that are awarded Master’s Degree or an equal academic degree may take doctoral programme. 

5.2. Professional status: 

Graduates are able to hold a position in accordance with the nomenclature established by the government. 

 

6. ADDITIONAL INFORMATION: 

6.1. Additional information: 

Enrolled in the International School of Economics at TSU on October 2
nd

, 2006 (by order # 01-04/881 dated 

12/09/2006). 

The full information is given in sections 4.2 and 4.3. 

6.2. Further information sources: 

Additional information can be obtained at ISET Academic Affairs Office, 16, Zandukeli St., Tbilisi. Telephone 

number: +995 32 507 177 ext. 102. 

 

7. CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT 

 
Signatures: 

 

 

Date   ______________ 

 

 
 

ISET Academic Director                  _______________  / . . . . . . ./ 

 

 
 

TSU Rector ,  Professor                  _______________  / . . . . . . ./ 

 
Official seal of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 

 


