
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

ეკონომიკასა და ბიზნესში ინფორმაციული ტექნოლოგიების   კათედრა 

2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის 

შეფასების სისტემა1 

საბაკალავრო პროგრამა (ბიზნესის ადმინისტრირება) 

 სასწავლო კურსი 

შუალედური შეფასება 

30 ქულა 

დასკვნითი გამოცდა 

70 ქულა 

ინდივიდუალური  

დავალება/სემინარზ

ე აქტივობა   

 

სიტუაციური 

ანალიზი/არგუმე

ნტირებული ესე 

 

პროექტების/ 

რეფერატების 

პრეზენტაცია 

 

 

ესე/თემა/სიტუაციური 

ანალიზი/ქეის 

კითხვის ანალიზი 

 

ამოცანები 
ტესტები 

 

1 მონაცემთა ბაზების 

დაპროექტება და 

მართვა 

 

30 - - - - 70 

2 საინფორმაციო 

სისტემები და 

ტექნოლოგიები 

ბიზნესში 
 

24 - 6 - - 70 

3 ფირმის 

მონაცემების 

ელექტრონული 

30 - - - - 70 

                                                           
1
 შეფასების კრიტერიუმები ხელმისაწვდომია სასწავლო კურსის ლექტორებთან  



დამუშავება 
 

 

 პრაქტიკა (ბიზნესის 
ადმინისტირება) 

40 ქულა-აქტივობა 20-ქულა 
რეფერატის 
პრეზენტაცია 

40 ქულა-პრაქტიკის ანგარიში 

 

სამაგისტრო პროგრამა (ბიზნესის ადმინისტრირება) 

 სასწავლო კურსი 

შუალედური შეფასება  

30 ქულა 

დასკვნითი გამოცდა 

70 ქულა 

ინდივიდუალური 

დავალება/დისკუსიაში 

მონაწილეობა/სიტუაციური 

ანალიზი/ინტერაქტიური 

გამოკითხვა 

პროექტების/ 

რეფერატების 

პრეზენტაცია 

 

ესე/თემა/სიტუაციის 

შეფასება-ანალიზი 

 

ტესტები ამოცანები  

1 კვლევის მეთოდები 

ინფორმაციულ 

მენეჯმენტში 
 

15 15 - 70 - 

2 ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 

საგადასახადო 

საქმიანობის 

მართვაში 

15 15 - 70 - 

3 ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 

საბაჟო სისტემის 

მართვაში 

15 15 - 70 - 

4 ინფორმაციული 

მენეჯმენტი 
18 12 - 70 - 



 

5 კლიენტ-სერვერული  

ტექნოლოგიები 

 
15 15 - - 70 

6 ბიზნესში მონაცემთა 

ანალიზი და 

მოდელირება Excel-

ისა და SPSS-ის 

გარემოში 

15 15 - 70 - 

7 მონაცემთა 

სტატისტიკური 

დამუშავება და 

ანალიზი SPSS-ის 

გარემოში 

15 15 - 70 - 

 

 პროფესიული 
პრაქტიკა (ბიზნესის 
ადმინისტრირება) 

60 ქულა-აქტივობა 40 ქულა პრაქტიკის ანგარიში 

 კვლევითი პროექტი 
(ბიზნესის 
ადმინისტრირება) 

40 ქულა-აქტივობა 20-ქულა რეფერატის 
პრეზენტაცია 

ნაშრომის ფორმალური და შინაარსობრივი 
შეფასება - 60 ქულა 
ნაშრომის ზეპირი პრეზენტაცია - 40 ქულა 

 სამაგისტრო ნაშრომი 
(ბიზნესის 
ადმინისტირება) 

40 ქულა-აქტივობა 20-ქულა რეფერატის 
პრეზენტაცია 

ნაშრომის ფორმალური და შინაარსობრივი 
შეფასება - 60 ქულა 
ნაშრომის ზეპირი პრეზენტაცია - 40 ქულა 

 

სამაგისტრო პროგრამა (ეკონომიკა) 

 სასწავლო კურსი 

შუალედური შეფასება  

30 ქულა 

დასკვნითი გამოცდა 

70 ქულა 

ინდივიდუალური პროექტების/  ტესტები ამოცანები  



დავალება/დისკუსიაში 

მონაწილეობა/სიტუაციური 

ანალიზი/ინტერაქტიური 

გამოკითხვა 

რეფერატების 

პრეზენტაცია 

ესე/თემა/სიტუაციის 

შეფასება-ანალიზი 

 

1 მონაცემთა 

სტატისტიკური 

დამუშავება და 

ანალიზი SPSS-ში 

15 15 - 70 - 

 

 

 დასკვნით გამოცდაზე დაშვების წინაპირობაა შუალედურ შეფასებაში მინიმუმ 11 ქულის მიღება. 

 დასკვნითი გამოცდა ითვლება ჩაბარებულად, თუ სტუდენტმა გამოცდაზე მიიღო მინიმუმ 35 ქულა. 

 სტუდენტს კრედიტი ენიჭება, თუ მან  შუალედურ და  დასკვნით  შეფასებებში  მიიღო მინიმუმ 51 ქულა. 

 FX– ის  (41-50 ქულა) შეფასების  შემთხვევაში  სტუდენტს  უფლება აქვს  გავიდეს  დამატებით  გამოცდაზე. 

 F -ის   (0-40 ქულა) შეფასების შემთხვევაში,  სტუდენტმა განმეორებით  უნდა აიღოს   კრედიტი. 

 

 


