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სასწავლო კურსები / მოდულები 

საფაკულტეტო  სასწავლო კურსები / მოდულები 

კო

დი 
 

კურსის/მოდულის 

სახელწოდება 
 

ECTS 

კრედი

ტები 
 

საკონტაქტო / 

დამოუკიდებელი 
მუშაობის 

საათების რაოდენობა 

დამოუკი

დებელი 

მუშაობის 

საათების 

რაოდენობ

ა 

საგანზე/მოდულზე 
დაშვების წინაპირობა 

 

სწავლების 
სემესტრი 

(შემოდგომის/ 
გაზაფხულის) 

 

ლექტორი/ლექტორ

ები 
 

 
სულ 

ლექც

ია 

სემინა

რი/პრა

ქტიკუ

ლი 

1 
მათემატიკა 

(ტურიზმისათვის)  
5 125 30 30 65 წინაპირობების გარეშე 1 შემოდგომის 

მათ.მეც.დოქტორი 

თ. ზერეკიძე 

2 
მსოფლიო 

ხელოვნების ისტორია 
5 125 30 15 80 წინაპირობების გარეშე 1 შემოდგომის 

ასოც. პროფ. ი. 

კოშორიძე 

3 
საქართველოს 

საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 
5 125 30 30 65 წინაპირობების გარეშე 1 შემოდგომის 

ასოც. პროფ. ი. 

იაშვილი 



4 
შესავალი 

ფსიქოლოგიაში 
5 125 30 0 95 წინაპირობების გარეშე 2 გაზაფხულის 

ფსიქ. დოქტორი. ზ. 

მხეიძე 

5 
სოციოლოგიის 

შესავალი 
5 125 15 30 80 წინაპირობების გარეშე 2 გაზაფხულის 

სრული პროფესორი 

ი. კაჭკაჭიშვილი 

6 
ინფორმატიკა 

ბიზნესში 
5 125 0 30 95 წინაპირობების გარეშე 1 შემოდგომის 

ასოც. პროფ. 

რუსუდან 

სეთურიძე,  
მზია ტიკიშვილი, 

თინა მელქოშვილი 

სულ: 30 
 

     
თავისუფალი კრედიტები ( სასწავლო კურსები / მოდულები) 

კო

დი 
 კურსის/მოდულის 

სახელწოდება 
 

ECTS 

კრედი

ტები 
 

საკონტაქტო / 

დამოუკიდებელი 
მუშაობის 

საათების რაოდენობა 

დამოუკი

დებელი 

მუშაობის 

საათების 

რაოდენობ

ა 

საგანზე/მოდულზე 
დაშვების წინაპირობა 

 

სწავლების 
სემესტრი 

(შემოდგომის/ 
გაზაფხულის) 

 

ლექტორი/ლექტორ

ები 
 

 
სულ 

ლექც

ია 

სემინარ

ი/პრაქტ

იკული 
1 სტუდენტს შეუძლია 

აირჩიოს ნებისმიერი 

ფაკულტეტის 

ნებისმიერი საგანი 

5    
 

 
7 შემოდგომის 

 
– 

2 
5    

 
 

8 გაზაფხულის 

 
– 

სულ: 10      
მაპროფილებელი სასწავლო კურსები / მოდულები 

კოდი 
 

კურსის/მოდულის 

სახელწოდება 
 

ECTS 

კრედიტ

ები 
 

საკონტაქტო / 

დამოუკიდებელი 
მუშაობის 

საათების რაოდენობა 

დამოუკი

დებელი 

მუშაობის 

საათების 

რაოდენო

ბა 

საგანზე/მოდულზე 
დაშვების წინაპირობა 

 

სწავლების 
სემესტრი 

(შემოდგომის/ 
გაზაფხულის) 

 

ლექტორი/ლექტორ

ები 
 

 
სულ 

ლექც

ია 

სემინარ

ი/პრაქ

ტიკულ

ი 



1 უცხო ენა 1 5 125 0 90 35 წინაპირობების გარეშე 1 შემოდგომა 
ენების ცენტრის 

მასწავლებლები 

2 
უცხო ენა 2 

5 125 0 90 35 უცხო ენა 1 2 გაზაფხულის 
ენების ცენტრის 

მასწავლებლები 

3 
უცხო ენა 3 

5 125 0 90 35 უცხო ენა 2 3 შემოდგომა 
ენების ცენტრის 

მასწავლებლები 

4 
უცხო ენა 4 

5 125 0 90 35 უცხო ენა 3 4 გაზაფხული 
ენების ცენტრის 

მასწავლებლები 

5 

შესავალი 

ტურიზმისა და 

მასპინძლობის 

მენეჯმენტში 1 

5 125 15 30 80 წინაპირობების გარეშე 3 შემოდგომა 
პროფ. მაია 

მარგველაშვილი 

6 

შესავალი 

ტურიზმისა და 

მასპინძლობის 

მენეჯმენტში 2 

5 125 15 30 80 
შესავალი ტურიზმისა 

და მასპინძლობის 

მენეჯმენტში 1 
4 გაზაფხული 

პროფ. მაია 

მარგველაშვილი 

7 
მიკროეკონომიკის 

პრინციპები   
5 125 30 15 80 წინაპირობების გარეშე 

1 შემოდგომის 

 

სრული  პროფ. 

ელგუჯა 

მექვაბიშვილი 

8 
მაკროეკონომიკის 

პრინციპები   
5 125 15 30  80 

მიკროეკონომიკის 

პრინციპები 

(ეკონომიკის 

პრინციპები 1) 

2 გაზაფხულის 
სრული  პროფ. 

ელგუჯა 

მექვაბიშვილი 

9 
ბუღალტრული 

აღრიცხვის  

საფუძვლები 
5 125 15 30 80 

მიკროეკონომიკის 

პრინციპები 

(ეკონომიკის 

პრინციპები 1) 

2 გაზაფხულის 
სრული პროფ. ე. 

ხარაბაძე. 

 

10 
ფინანსური 

აღრიცხვა  
5 125 15 30 80 

ბუღალტრული 

აღრიცხვის  

საფუძვლები 
3 შემოდგომა 

სრული პროფ. ე. 

ხარაბაძე 

 

11 მმართველობითი 

აღრიცხვა – 1 დონე 
5 125 15 30 80 

ბუღალტრული 

აღრიცხვის  
4 გაზაფხული 

ასოც. პროფ. ი. 

ჭილაძე 



საფუძვლები 

12 
მენეჯმენტის 

საფუძვლები 
5 125 15 30 80 

ეკონომიკის 

პრინციპები 2 

(მაკროეკონომიკის 

პრინციპები) 

3 შემოდგომა 
ასისტ. პროფ. 

ფარესაშვილი 

13 სტატისტიკა 

ტურიზმისათვის 
5 125 15 30 80 

მათემატიკა 
(ტურიზმისთვის) 

3 შემოდგომა 
ასოც. პროფესორი 

ნ.აბესაძე 

14 ოპერაციათა 

მენეჯმენტი 
5 125 15 30 80 

მენეჯმენტის 

საფუძვლები 
5 შემოდგომა 

ეკონ. დოქტორი 

ეკა ჩოხელი 

15 ადამიანური 

რესურსების 

მენეჯმენტი 

ტურიზმსა და 

მასპინძლობაში 

5 125 15 30 80 
შესავალი ტურიზმისა 

და მასპინძლობის 

მენეჯმენტში 1, 2;   
7 შემოდგომის 

პროფ. მაია 

მარგველაშვილი 

16 

მარკეტინგის 

საფუძვლები  
5 125 15 30 80 

ეკონომიკის 

პრინციპები 1 

(მიკროეკონომიკის 

პრინციპები)   

4 გაზაფხული 

სრ. პროფ. ნ. 

თოდუა 
ასოც. პროფ. ნ. 

ოქრუაშვილი 
ბ. მღებრიშვილი 

17 
ტურიზმის 

ეკონომიკა  
5 125 15 30 80 

ეკონომიკის 

პრინციპები 2 

(მაკროეკონომიკის 

პრინციპები)   

3 შემოდგომა 
სრ. პროფესორი 
მ. მარგველაშვილი 

18 
ტურიზმისა და 

მასპინძლობის 

მარკეტინგი 
5 125 15 30 80 

შესავალი ტურიზმისა 

და მასპინძლობის 

მენეჯმენტში 1,2; 
მარკეტინგის 

საფუძვლები  

5 შემოდგომა 
სრ. პროფესორი 

მ.მარგველაშვილი 

19 
საერთაშორისო 

ტურიზმი 
5 125 15 30 80 

შესავალი ტურიზმისა 

და მასპინძლობის 

მენეჯმენტში 1,2; 
ტურიზმის ეკონომიკა  

6 გაზაფხული 
ასოც. პროფესორი 

ე.ლეკაშვილი 

20 კორპორაციათა 5 125 15 30 80 ეკონომიკის 6 გაზაფხული ასოც. პროფ. ხ. 



ფინანსები პრინციპები 2 

(მაკროეკონომიკის 

პრინციპები);   
მათემატიკა 

(ტურიზმისათვის) 

ბარბაქაძე 
ასოც. პროფესორი 

ნ.კაკაშვილი 

 
არჩევითი კურსები / მოდულები 

კო

დი 
 

კურსის/მოდულის 

სახელწოდება 
 

ECTS 

კრედიტ

ები 
 

საკონტაქტო / 

დამოუკიდებელი 
მუშაობის 

საათების რაოდენობა 

დამოუკი

დებელი 

მუშაობის 

საათების 

რაოდენო

ბა 

საგანზე/მოდულზე 
დაშვების წინაპირობა 

 

სწავლების 
სემესტრი 

(შემოდგომის/ 
გაზაფხულის) 

 

ლექტორი/ლექტორ

ები 
 

 
სულ 

ლექ

ცია 

სემინარ

ი/პრაქტ

იკული 
მოდული: ტურიზმის 

მენეჯმენტი 
20 

 
   

 5 

შემოდგომის, 
6 

გაზაფხულის 

 

1 ტურიზმის დაგეგმვა 

და მენეჯმენტი 
5 125 15 30 80 

შესავალი ტურიზმისა 

და მასპინძლობის 

მენეჯმენტში 1,2; 
მენეჯმენტის 

საფუძვლები 

5 შემოდგომის 

 
ეკონ.  დოქტორი 

მაია მელაძე 

2 ტურის გამყოლის 

(გიდის) ბიზნესი 5 125 15 30 80 
შესავალი ტურიზმისა 

და მასპინძლობის 

მენეჯმენტში 1,2 

6 

გაზაფხულის 
სრ. პროფესორი 

მ.მარგველაშვილი 

3 ეკოლოგია და 

ტურიზმი 5 125 15 30 80 
შესავალი ტურიზმისა 

და მასპინძლობის 

მენეჯმენტში 1,2 

5 შემოდგომის 

 
ეკონ.  დოქტორი 

ნინო გომელაური 

4 ტურიზმის მდგრადი 

განვითარება 
5 125 15 30 80 

შესავალი ტურიზმისა 

და მასპინძლობის 

მენეჯმენტში 1,2; 
ტურიზმის ეკონომიკა 

6 

გაზაფხულის 
სრ. პროფესორი 

მ.მარგველაშვილი 



მოდული: სასტუმროს და 

კურორტის მენეჯმენტი 
20  

  5 

შემოდგომის, 
6 

გაზაფხულის 

 

1 
სასტუმროს 

ოპერირება და 

მენეჯმენტი 
5 125 15 30 80 

შესავალი ტურიზმისა 

და მასპინძლობის 

მენეჯმენტში 1,2; 
მენეჯმენტის 

საფუძვლები 

5 შემოდგომის 
„ქორთიარდ 

მერიოტი“  
მ. გოჩელაშვილი 

2 
სასტუმროს ფრონტ–

ოფისის მენეჯმენტი 
5 125 15 30 80 

შესავალი ტურიზმისა 

და მასპინძლობის 

მენეჯმენტში 1,2; 

6 

გაზაფხულის 

„ქორთიარდ 

მერიოტი“  
ნ. ურუშაძე 

3 

საკვებისა და 

სასმელის მენეჯმენტი 
5 125 15 30 80 

შესავალი ტურიზმისა 

და მასპინძლობის 

მენეჯმენტში 1,2; 
სასტუმროს ოპერირება 

და მენეჯმენტი 

6 

გაზაფხულის 

„ქორთიარდ 

მერიოტი“  
მ. შამუგია 

4 

კურორტის 

მენეჯმენტი 
5 125 15 30 80 

შესავალი ტურიზმისა 

და მასპინძლობის 

მენეჯმენტში 1,2 
მენეჯმენტის 

საფუძვლები 

5 შემოდგომის 

 

აკად. ნ. სააკაშვილი, 

სამედიცინო 

უნივერსიტეტი, 
კურორტოლოგიის 

ინსტ; 
ლ.ედილაშვილი, 

ეკონ.სამინისტრო. 
სულ: 120      

პრაქტიკა 

  

ECTS 

კრედიტ

ები 
 

საკონტაქტო / 

დამოუკიდებელი 
მუშაობის 

საათების რაოდენობა 

დამოუკიდე

ბელი 

მუშაობის 

საათების 

რაოდენობა 

პრაქტიკის სტატუსი 

(სავალდებულო/არჩევ

ითი) 
 

სწავლების 
სემესტრი/სემე

სტრები 
 

პრაქტიკის 

ხელმძღვანელი 
 

 
პრაქტიკა 10 90/160 

 
არჩევითი მოდულები 

8 

გაზაფხულის 
სრ. პროფესორი 

მ.მარგველაშვილი 



  

 საბაკალავრო ნაშრომი 

 
საბაკალავრო ნაშრომი 

 

ECTS 

კრედი

ტები 
 

საკონტაქტო / 

დამოუკიდებელი 
მუშაობის 

საათების რ–ბა 

დამოუკიდე

ბელი 

მუშაობის 

საათების 

რაოდენობა 

საბაკალავრო ნაშრომის 

სტატუსი 

(სავალდებულო/არჩევი

თი) 
 

სწავლების 
სემესტრი/სემე

სტრები 
 

საბაკალავრო 

ნაშრომების 

ხელმძღვანელები 
 

 საბაკალავრო ნაშრომი 10 90/160  სავალდებულო 8 

გაზაფხულის 
სრ. პროფესორი 

მ.მარგველაშვილი 

სულ: 180     
 

დამატებითი სპეციალობა 60     
 

სულ: 240     
 

 

 

სასწავლო პროგრამის ხელმძღვანელის ხელმოწერა: ____________________________ 

 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის ხელმოწერა: ____________________________ 

 

ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსის ხელმოწერა: ____________________________ 

 

ფაკულტეტის დეკანის ხელმოწერა: ____________________________ 

 

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის ხელმოწერა: ____________________________ 

 

თარიღი: ___ ___ ______              ფაკულტეტის ბეჭედი:  


