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ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

 მენეჯმენტისა და ადმინისტრირების  კათედრა 

2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის 

შეფასების სისტემა1 

საბაკალავრო პროგრამა 

 სასწავლო კურსი 

შუალედური შეფასება 

30 ქულა 

დასკვნითი გამოცდა 

70 ქულა 

ინდივიდუალური  

დავალება/სემინარზ

ე აქტივობა   

 

სიტუაციური 

ანალიზი/არგ

უმენტირებუ

ლი ესე 

 

პროექტების/ 

რეფერატების 

პრეზენტაცია 

 

 

ესე/თემა/სიტუაცი

ური 

ანალიზი/ქეის 

კითხვის ანალიზი 

 

ამოცანები 
ტესტები 

 

1 მენეჯმენტის 
საფუძვლები 

20 - 10 - - 30 ტესტი-1 

ქულიანი, 

20 ტესტი -2 

ქულიანი. 

2 ოპერაციათა 
მენეჯმენტი 

20 - 10 - - 30 ტესტი-1 

ქულიანი, 

20 ტესტი -2 

ქულიანი. 

3 საერთაშორისო 
მენეჯმენტი 

      

                                                           
1
 შეფასების კრიტერიუმები ხელმისაწვდომია სასწავლო კურსის ლექტორებთან  



4 პროექტების მართვა 
(გ.ქეშელაშვილი) 

20 - 10 - 2 ამოცანა-
თითო 10 
ქულიანი. 

1 5 ტესტი-2 
ქულიანი, 
20 ტესტი- 1 
ქულიანი. 

5 პროექტებისმართვა 
(გ.შიხაშვილი) 

20 - 10 - - 35 ტესტი-   
2 ქულიანი. 

6 საზოგადოებრივი 
ადმინისტრირება 

20 - 10 ბილეთში 5 
საკითხი, 
1 საკითხი 14 
ქულიანი. 

- - 

7 მმართველობითი 
კონსალტინგი 

20 - 10 ბილეთში 5 
საკითხი, 
1 საკითხი 14 
ქულიანი. 

- - 

 

8 პრაქტიკა (ბიზნესის 
ადმინისტირება) 

40 ქულა-აქტივობა 20-ქულა 
რეფერატის 
პრეზენტაცია 

40 ქულა-პრაქტიკის ანგარიში 

 

სამაგისტრო პროგრამა 

 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 რისკ-მენეჯმენტი              15 15 1  სიტუაცია -35 - - 



ქულიანი; 
1   თემა-35 ქულიანი. 

2 სტრატეგიული 
მენეჯმენტი 

           20 10 2 ესე- თითო 15 
ქულიანი. 

40 ტესტი- 
1 ქულიანი. 

- 

3 დროის მენეჯმენტი          20 10 5 თემა-თითო 14 
ქულიანი. 

- - 

4 ადამიანური 
რესურსების 
სტრატეგიული 
მართვა 

        20 10 - 30 ტესტი- 

1 ქულიანი; 

20 ტესტი-  

2 ქულიანი. 

- 

5 პროფესიული 
პრაქტიკა (ბიზნესის 
ადმინისტრირება) 

60 ქულა-აქტივობა 40 ქულა პრაქტიკის ანგარიში 

6 კვლევითი პროექტი 
(ბიზნესის 
ადმინისტრირება) 

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

7 სამაგისტრო ნაშრომი 
(ბიზნესის 
ადმინისტირება) 

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

 

 

 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. 

 



 


