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პროგრამის დასახელება მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია
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ქართული,
რუსული
(რუსული
მხოლოდ
რუსულენო
ვანი

კავკასიოლო
გიის და
რუსულენო
ვანი

რუსული
ფილოლოგი

ის
პროგრამებ
ზე)

240 2250 900 4 3 3 2 2

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების კოდი:

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება:

ფაქტიური მისამართი და ტელეფონი

ვებგვერდი

ელ.ფოსტა

საკონტაქტო პირი (გვარი, სახელი, ტელეფონი, ელ.ფოსტა)
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1.
ა)ეთნოლოგია;
ბ)ხელოვნებათმცოდნეობა;
გ)კულტურის კვლევები; დ)
ისტორია, ე) არქეოლოგია,
ვ)კავკასიოლოგია (ქართ. რუს.);
ზ)ამერიკისმცოდნეობა;
თ)აღმოსავლეთმცოდნეობა:
არაბისტიკა, ირანისტიკა,
თურქოლოგია, ებრაისტიკა-
არამეისტიკა, არმენოლოგია,
ასირიოლოგია; ი) ფილოსოფია
კ)ფილოლოგია:
ქართული ფილოლოგია
ინგლისური ფილოლოგია,
გერმანული ფილოლოგია,
ფრანგული ფილოლოგია,
ესპანური ფილოლოგია,
იტალიური ფილოლოგია,
კლასიკური ფილოლოგია,
ბიზანტიური ფილოლოგია, ახალი
ბერძნული ფილოლოგია, რუსული
ფილოლოგია (ქართ. რუს.),
სკანდინავიური ფილოლოგია;
ლ) სახვითი ხელოვნება, ტელე-
კინო ხელოვნება.

ა) ეთნოლოგიის ბაკალავრი;
ბ) ხელოვნებათმცოდნეობის

ბაკალავრი;
გ) კულტურის კვლევების

ბაკალავრი;
დ) ისტორიის ბაკალავრი;

ე) არქეოლოგიის
ბაკალავრი;

ვ) კავკასიოლოგიის
ბაკალავრი;

ზ) ამერიკისმცოდნეობის
ბაკალავრი;

თ)
აღმოსავლეთმცოდნეობის

ბაკალავრი; ი)
ფილოსოფიის ბაკალავრო

კ) ფილოლოგიის
ბაკალავრი;

ლ) ხელოვნების ბაკალავრი

აკრედიტებული ფინანსდება

ინფორმაცია წლიური გადასახადის შესაძლო ცვლილების შესახებ

1-2-3-5/7ადგილების ქვოტა არჩევ. საგნების მიხედვით

ქართული,
რუსული
(რუსული
მხოლოდ
რუსულენო
ვანი

კავკასიოლო
გიის და
რუსულენო
ვანი

რუსული
ფილოლოგი

ის
პროგრამებ
ზე)

240 2250 900 4 3 3 2 2

440 460

1.
ა)ეთნოლოგია;
ბ)ხელოვნებათმცოდნეობა;
გ)კულტურის კვლევები; დ)
ისტორია, ე) არქეოლოგია,
ვ)კავკასიოლოგია (ქართ. რუს.);
ზ)ამერიკისმცოდნეობა;
თ)აღმოსავლეთმცოდნეობა:
არაბისტიკა, ირანისტიკა,
თურქოლოგია, ებრაისტიკა-
არამეისტიკა, არმენოლოგია,
ასირიოლოგია; ი) ფილოსოფია
კ)ფილოლოგია:
ქართული ფილოლოგია
ინგლისური ფილოლოგია,
გერმანული ფილოლოგია,
ფრანგული ფილოლოგია,
ესპანური ფილოლოგია,
იტალიური ფილოლოგია,
კლასიკური ფილოლოგია,
ბიზანტიური ფილოლოგია, ახალი
ბერძნული ფილოლოგია, რუსული
ფილოლოგია (ქართ. რუს.),
სკანდინავიური ფილოლოგია;
ლ) სახვითი ხელოვნება, ტელე-
კინო ხელოვნება.

ა) ეთნოლოგიის ბაკალავრი;
ბ) ხელოვნებათმცოდნეობის

ბაკალავრი;
გ) კულტურის კვლევების

ბაკალავრი;
დ) ისტორიის ბაკალავრი;

ე) არქეოლოგიის
ბაკალავრი;

ვ) კავკასიოლოგიის
ბაკალავრი;

ზ) ამერიკისმცოდნეობის
ბაკალავრი;

თ)
აღმოსავლეთმცოდნეობის

ბაკალავრი; ი)
ფილოსოფიის ბაკალავრო

კ) ფილოლოგიის
ბაკალავრი;

ლ) ხელოვნების ბაკალავრი

აკრედიტებული ფინანსდება 1-2-3-5/7ადგილების ქვოტა არჩევ. საგნების მიხედვით

შენიშვნა
ერთიანი მიღება (ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის არჩევის
შემთხვევაში აბიტურიენტის მიერ ინგლისურ ენაში მიიღებული ქულა უნდა

არაუმცირეს 51-სა)

2. მათემატიკა მეცნიერებათა ბაკალავრი
მათემატიკაში ფინანსდება 4-2-1-3აკრედიტებული

ქართული 240 2250 100 1 4 1 6
100

1.
ა)ეთნოლოგია;
ბ)ხელოვნებათმცოდნეობა;
გ)კულტურის კვლევები; დ)
ისტორია, ე) არქეოლოგია,
ვ)კავკასიოლოგია (ქართ. რუს.);
ზ)ამერიკისმცოდნეობა;
თ)აღმოსავლეთმცოდნეობა:
არაბისტიკა, ირანისტიკა,
თურქოლოგია, ებრაისტიკა-
არამეისტიკა, არმენოლოგია,
ასირიოლოგია; ი) ფილოსოფია
კ)ფილოლოგია:
ქართული ფილოლოგია
ინგლისური ფილოლოგია,
გერმანული ფილოლოგია,
ფრანგული ფილოლოგია,
ესპანური ფილოლოგია,
იტალიური ფილოლოგია,
კლასიკური ფილოლოგია,
ბიზანტიური ფილოლოგია, ახალი
ბერძნული ფილოლოგია, რუსული
ფილოლოგია (ქართ. რუს.),
სკანდინავიური ფილოლოგია;
ლ) სახვითი ხელოვნება, ტელე-
კინო ხელოვნება.

ა) ეთნოლოგიის ბაკალავრი;
ბ) ხელოვნებათმცოდნეობის

ბაკალავრი;
გ) კულტურის კვლევების

ბაკალავრი;
დ) ისტორიის ბაკალავრი;

ე) არქეოლოგიის
ბაკალავრი;

ვ) კავკასიოლოგიის
ბაკალავრი;

ზ) ამერიკისმცოდნეობის
ბაკალავრი;

თ)
აღმოსავლეთმცოდნეობის

ბაკალავრი; ი)
ფილოსოფიის ბაკალავრო

კ) ფილოლოგიის
ბაკალავრი;

ლ) ხელოვნების ბაკალავრი

აკრედიტებული ფინანსდება 1-2-3-5/7

შენიშვნა
ერთიანი მიღება (ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის არჩევის
შემთხვევაში აბიტურიენტის მიერ ინგლისურ ენაში მიიღებული ქულა უნდა

არაუმცირეს 51-სა)

2. მათემატიკა მეცნიერებათა ბაკალავრი
მათემატიკაში ფინანსდება 4-2-1-3ადგილების ქვოტა არჩევ. საგნების მიხედვითაკრედიტებული



ქართული 240 2250 100 1 4 1 6 6

50 50

ქართული 240 2250 100 1 4 1 6

100

ქართული 240 2250 100 1 4 1 6
100

ქართული 240 2250 90 1 4 1 6 3

75 15

ქართული 240 2250 45 1 4 1 6 6 6

5 5 35

ქართული 240 2250 70 1 4 1 6 5 6

20 20 30

4-2-8-1-3
ადგილების ქვოტა არჩევ. საგნების მიხედვით

შენიშვნა

6. კომპიუტერული მეცნიერება ინფორმატიკის ბაკალავრი აკრედიტებული ფინანსდება

2. მათემატიკა მეცნიერებათა ბაკალავრი
მათემატიკაში ფინანსდება 4-2-1-3

შენიშვნა
აკრედიტებული

3. ფიზიკა
საბუნებიმეტყველო

მეცნიერებათა ბაკალავრი
ფიზიკაში

ფინანსდება 4/8-2-1-3ადგილების ქვოტა არჩევ. საგნების მიხედვით

შენიშვნა

აკრედიტებული

4. ქიმია
საბუნებიმეტყველო

მეცნიერებათა ბაკალავრი
ქიმიაში

ფინანსდება 9-2-1-3
ადგილების ქვოტა არჩევ. საგნების მიხედვით

შენიშვნა

აკრედიტებული

5. ბიოლოგია
საბუნებიმეტყველო

მეცნიერებათა ბაკალავრი
ბიოლოგიაში

ფინანსდება 10-2-1-3
ადგილების ქვოტა არჩევ. საგნების მიხედვით

შენიშვნა
აკრედიტებული

7. გამოყენებითი ბიომეცნიერებები
და ბიოტექნოლოგია

გამოყენებითი
ბიომეცნიერებების
ბაკალავრი

აკრედიტებული ფინანსდება 4/9/10-2-1-
3

ადგილების ქვოტა არჩევ. საგნების მიხედვით

შენიშვნა

8. გეოგრაფია
საბუნებისმეტყველო

მეცნიერებათა ბაკალავრი
გეოგრაფიაში

აკრედიტებული ფინანსდება

შენიშვნა

4/6-5-2-1-
3

9. გეოლოგია
საბუნებისმეტყველო

მეცნიერებათა ბაკალავრი
გეოლოგიაში

ფინანსდება 4/6/9-2-1-3

ადგილების ქვოტა არჩევ. საგნების მიხედვით

აკრედიტებული

ქართული 240 2250 30 1 4 1 6 6 6
10 10 10

ქართული 240 2250 15 1 4 1 6 6

10 5

ქართული 240 2250 30 1 4 1 6 6 6
10 10 10

ქართული,
ფრანგული 240 2250 15 1 4 1 6

15

ქართული 240 2250 120 1 4 1 6 6 6 6 6 6

20 20 20 20 20 20

13. საერთო მიღება ფაკულტეტის
საბაკალავრო პროგრამებზე:
1)კომპიუტერული მეცნიერება;
2)გამოყენებითი ბიომეცნიერებები
და ბიოტექნოლოგია;
3)გეოგრაფია; 4)გეოლოგია;
5)ელექტრონიკა; 6) ეკოლოგია; 7)
მათემატიკა; 8) ფიზიკა; 9) ქიმია;
10) ბიოლოგია

1. ინფორმატიკის
ბაკალავრი; 2.
გამოყენებითი

ბიომეცნიერებების
ბაკალავრი;  3.

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ბაკალავრი

გეოგრაფიაში  4.
საბუნებისმეტყველო

მეცნიერებათა ბაკალავრი
გეოლოგიაში  5.

მეცნიერებათა ბაკალავრი
ელექტრულ და
ელექტრონულ

ინჟინერიაში; 6. ეკოლოგიის
ბაკალავრი. 7.

მეცნიერებათა ბაკალავრი
მათემატიკაში;8.
საბუნებისმეტყველო

მეცნიერებათა ბაკალავრი
ფიზიკაში; 9.

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ბაკალავრი

ქიმიაში; 10.
საბუნებისმეტყველო

მეცნიერებათა ბაკალავრი
ბიოლოგიაში

აკრედიტებული ფინანსდება 4/5/6/8/9/
10-2-1-3

ადგილების ქვოტა არჩევ. საგნების მიხედვით

12. კომპიუტერული მეცნიერება
(ფრანგულ-ქართული)

ინფორმატიკის ბაკალავრი აკრედიტებული ფინანსდება 4-2-1-3

შენიშვნა გაიცემა ორი დიპლომი- ქართული და ფრანგული

ადგილების ქვოტა არჩევ. საგნების მიხედვით

8. გეოგრაფია
საბუნებისმეტყველო

მეცნიერებათა ბაკალავრი
გეოგრაფიაში

აკრედიტებული ფინანსდება

შენიშვნა

4/6-5-2-1-
3

9. გეოლოგია
საბუნებისმეტყველო

მეცნიერებათა ბაკალავრი
გეოლოგიაში

ფინანსდება 4/6/9-2-1-3
ადგილების ქვოტა არჩევ. საგნების მიხედვით

შენიშვნა

6/9/10-2-1-
3

ადგილების ქვოტა არჩევ. საგნების მიხედვით

შენიშვნა

10. ელექტრონიკა
მეცნიერებათა ბაკალავრი

ელექტრულ და
ელექტრონულ ინჟინერიაში

ფინანსდება 4/8-2-1-3ადგილების ქვოტა არჩევ. საგნების მიხედვით

შენიშვნა

აკრედიტებული

აკრედიტებული

აკრედიტებული11. ეკოლოგია ეკოლოგიის ბაკალავრი ფინანსდება
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13. საერთო მიღება ფაკულტეტის
საბაკალავრო პროგრამებზე:
1)კომპიუტერული მეცნიერება;
2)გამოყენებითი ბიომეცნიერებები
და ბიოტექნოლოგია;
3)გეოგრაფია; 4)გეოლოგია;
5)ელექტრონიკა; 6) ეკოლოგია; 7)
მათემატიკა; 8) ფიზიკა; 9) ქიმია;
10) ბიოლოგია

1. ინფორმატიკის
ბაკალავრი; 2.
გამოყენებითი

ბიომეცნიერებების
ბაკალავრი;  3.

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ბაკალავრი

გეოგრაფიაში  4.
საბუნებისმეტყველო

მეცნიერებათა ბაკალავრი
გეოლოგიაში  5.

მეცნიერებათა ბაკალავრი
ელექტრულ და
ელექტრონულ

ინჟინერიაში; 6. ეკოლოგიის
ბაკალავრი. 7.

მეცნიერებათა ბაკალავრი
მათემატიკაში;8.
საბუნებისმეტყველო

მეცნიერებათა ბაკალავრი
ფიზიკაში; 9.

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ბაკალავრი

ქიმიაში; 10.
საბუნებისმეტყველო

მეცნიერებათა ბაკალავრი
ბიოლოგიაში

აკრედიტებული ფინანსდება 4/5/6/8/9/
10-2-1-3შენიშვნა

14. სან დიეგოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტის საბაკალავრო
პროგრამა ელექტრული ინჟინერია

მეცნიერებათა ბაკალავრი
ელექტრულ ინჟინერიაში აკრედიტებული ფინანსდება 4/8-2-3-1

ადგილების ქვოტა არჩევ. საგნების მიხედვით
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14. სან დიეგოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტის საბაკალავრო
პროგრამა ელექტრული ინჟინერია

მეცნიერებათა ბაკალავრი
ელექტრულ ინჟინერიაში აკრედიტებული ფინანსდება 4/8-2-3-1

ადგილების ქვოტა არჩევ. საგნების მიხედვით

შენიშვნა

პროგრამაზე ჩარიცხულ სტუდენტებს პირველი სასწავლო წლის ბოლოს
მოეთხოვებათ TOEFL-ის გამოცდის ჩაბარება სან დიეგოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი მინიმალური კომპეტენციით.
პროგრამაზე სასწავლო პროცესი ხორციელდება ინგლისურ ენაზე.

წარმატებული სტუდენტები მიიღებენ სტიპენდიას.
წარმატებული სტუდენტებისთვის გათვალისწინებულია სან დიეგოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტში სასწავლო მივლინება. პროგრამის

კურსდამთავრებულებზე გაიცემა ასევე სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის
დიპლომი.

აკრედიტებული ფინანსდება 4/8-2-3-1

ადგილების ქვოტა არჩევ. საგნების მიხედვით

შენიშვნა

პროგრამაზე ჩარიცხულ სტუდენტებს პირველი სასწავლო წლის ბოლოს
მოეთხოვებათ TOEFL-ის გამოცდის ჩაბარება სან დიეგოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი მინიმალური კომპეტენციით.
პროგრამაზე სასწავლო პროცესი ხორციელდება ინგლისურ ენაზე.

წარმატებული სტუდენტები მიიღებენ სტიპენდიას.
წარმატებული სტუდენტებისთვის გათვალისწინებულია სან დიეგოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტში სასწავლო მივლინება. პროგრამის

კურსდამთავრებულებზე გაიცემა ასევე სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის
დიპლომი.

15. სან დიეგოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტის საბაკალავრო
პროგრამა კომპიუტერული
ინჟინერია

მეცნიერებათა ბაკალავრი
კომპიუტერულ
ინჟინერიაში
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18.                         1.
საზოგადოებრივი გეოგრაფია
2. სოციოლოგია             3.
სოციალური მუშაობა     4.
პოლიტიკის მეცნიერება

1. სოციალურ
მეცნიერებათა ბაკალავრი

საზოგადოებრივ
გეოგრაფიაში;

2. სოციოლოგიის
ბაკალავრი;

3. სოციალური მუშაობის
ბაკალავრი;

4. პოლიტიკის მეცნიერების
ბაკალავრი

აკრედიტებული ფინანსდება 1-2-3-
4/5/6/11

შენიშვნა

პროგრამაზე ჩარიცხულ სტუდენტებს პირველი სასწავლო წლის ბოლოს
მოეთხოვებათ TOEFL-ის გამოცდის ჩაბარება სან დიეგოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი მინიმალური კომპეტენციით.
პროგრამაზე სასწავლო პროცესი ხორციელდება ინგლისურ ენაზე.

წარმატებული სტუდენტები მიიღებენ სტიპენდიას.
წარმატებული სტუდენტებისთვის გათვალისწინებულია სან დიეგოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტში სასწავლო მივლინება. პროგრამის

კურსდამთავრებულებზე გაიცემა ასევე სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის
დიპლომი.

4-2-3-1

ადგილების ქვოტა არჩევ. საგნების მიხედვით

შენიშვნა

პროგრამაზე ჩარიცხულ სტუდენტებს პირველი სასწავლო წლის ბოლოს
მოეთხოვებათ TOEFL-ის გამოცდის ჩაბარება სან დიეგოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი მინიმალური კომპეტენციით.
პროგრამაზე სასწავლო პროცესი ხორციელდება ინგლისურ ენაზე.

წარმატებული სტუდენტები მიიღებენ სტიპენდიას.
წარმატებული სტუდენტებისთვის გათვალისწინებულია სან დიეგოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტში სასწავლო მივლინება. პროგრამის

კურსდამთავრებულებზე გაიცემა ასევე სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის
დიპლომი.

17. სან დიეგოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
ინგლისურენოვანი საბაკალავრო
პროგრამა ქიმია-ბიოქიმია

მეცნიერებათა ბაკალავრი
ქიმიაში/

მეცნიერებათა ბაკალავრი
ქიმიაში ბიოქიმიის

განხრით

აკრედიტებული ფინანსდება 9/10-2-3-1

ადგილების ქვოტა არჩევ. საგნების მიხედვით

16. სან დიეგოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტის საბაკალავრო
პროგრამა კომპიუტერული
მეცნიერება

მეცნიერებათა ბაკალავრი
კომპიუტერულ
მეცნიერებაში აკრედიტებული ფინანსდება

ქართული 240 2250 430 3 3 3 3 3 3 3

80 165 165 20

ქართული 240 2250 70 3 3 3 3 3 3
10 30 30

ქართული 240 2250 80 3 3 3 3 3
40 40

ქართული-
რუსული 240 2250 20 3 3 3 3 3

1-2-3-5/6
ადგილების ქვოტა არჩევ. საგნების მიხედვით

შენიშვნა
მიუხედავად იმისა, თუ რომელ ევროპულ უცხო ენას აბარებს აბიტურიენტი

(ინგლისური, გერმანული, ფრანგული და რუსული) ყველა სტუდენტს უწევს
ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლება.

21. ჟურნალისტიკა და მასობრივი
კომუნიკაცია (ქართულ-რუსული)

სოციალურ მეცნიერებათა
ბაკალავრი აკრედიტებული ფინანსდება

3-2-1-4/5/6

ადგილების ქვოტა არჩევ. საგნების მიხედვით

შენიშვნა
მიუხედავად იმისა, თუ რომელ ევროპულ უცხო ენას აბარებს აბიტურიენტი

(ინგლისური, გერმანული, ფრანგული და რუსული) ყველა სტუდენტს უწევს
ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლება.

20. ჟურნალისტიკა და მასობრივი
კომუნიკაცია

სოციალურ მეცნიერებათა
ბაკალავრი აკრედიტებული ფინანსდება 1-2-3-5/6

ადგილების ქვოტა არჩევ. საგნების მიხედვით

შენიშვნა
მიუხედავად იმისა, თუ რომელ ევროპულ უცხო ენას აბარებს აბიტურიენტი

(ინგლისური, გერმანული, ფრანგული და რუსული) ყველა სტუდენტს უწევს
ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლება.

19. საერთაშორისო
ურთიერთობები

საერთაშორისო
ურთიერთობების
ბაკალავრი

აკრედიტებული ფინანსდება

18.                         1.
საზოგადოებრივი გეოგრაფია
2. სოციოლოგია             3.
სოციალური მუშაობა     4.
პოლიტიკის მეცნიერება

1. სოციალურ
მეცნიერებათა ბაკალავრი

საზოგადოებრივ
გეოგრაფიაში;

2. სოციოლოგიის
ბაკალავრი;

3. სოციალური მუშაობის
ბაკალავრი;

4. პოლიტიკის მეცნიერების
ბაკალავრი

აკრედიტებული ფინანსდება 1-2-3-
4/5/6/11

ადგილების ქვოტა არჩევ. საგნების მიხედვით

შენიშვნა

პროგრამაზე ჩარიცხულ სტუდენტებს პირველი სასწავლო წლის ბოლოს
მოეთხოვებათ TOEFL-ის გამოცდის ჩაბარება სან დიეგოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი მინიმალური კომპეტენციით.
პროგრამაზე სასწავლო პროცესი ხორციელდება ინგლისურ ენაზე.

წარმატებული სტუდენტები მიიღებენ სტიპენდიას.
წარმატებული სტუდენტებისთვის გათვალისწინებულია სან დიეგოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტში სასწავლო მივლინება. პროგრამის

კურსდამთავრებულებზე გაიცემა ასევე სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის
დიპლომი.

17. სან დიეგოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
ინგლისურენოვანი საბაკალავრო
პროგრამა ქიმია-ბიოქიმია

მეცნიერებათა ბაკალავრი
ქიმიაში/

მეცნიერებათა ბაკალავრი
ქიმიაში ბიოქიმიის

განხრით

აკრედიტებული ფინანსდება 9/10-2-3-1

ქართული-
რუსული 240 2250 20 3 3 3 3 3

10 10
1-2-3-5/6

ადგილების ქვოტა არჩევ. საგნების მიხედვით

შენიშვნა
მიუხედავად იმისა, თუ რომელ ევროპულ უცხო ენას აბარებს აბიტურიენტი

(ინგლისური, გერმანული, ფრანგული და რუსული) ყველა სტუდენტს უწევს
ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლება.

21. ჟურნალისტიკა და მასობრივი
კომუნიკაცია (ქართულ-რუსული)

სოციალურ მეცნიერებათა
ბაკალავრი აკრედიტებული ფინანსდება

20. ჟურნალისტიკა და მასობრივი
კომუნიკაცია

სოციალურ მეცნიერებათა
ბაკალავრი აკრედიტებული ფინანსდება 1-2-3-5/6



ქართული 240 2250 400 2 6 2 2
400

ქართული 240 2250 300 2 6 2 2

300

ქართული 240 2250 75 2 5 3 2

75

ინგლისური 240 2250 75 1 3 4 4
75

ქართული 360 2250 75 2 4 3 3 3 3
15 3 57

ქართული 300 2250 40 2 4 3 3 3 3
2-10/4/9-3-

1
ადგილების ქვოტა არჩევ. საგნების მიხედვით

შენიშვნა

27. სტომატოლოგია დიპლომირებული
სტომატოლოგი აკრედიტებული ფინანსდება

3-4-2-1

ადგილების ქვოტა არჩევ. საგნების მიხედვით

შენიშვნა უცხო ენად აუცილებელია მხოლოდ ინგლისური ენის ჩაბარება

26. მედიცინა დიპლომირებული
მედიკოსი აკრედიტებული ფინანსდება 2-10/4/9-3-

1
ადგილების ქვოტა არჩევ. საგნების მიხედვით

შენიშვნა

25. ეკონომიკა  (ეკონომიკის
საერთაშორისო სკოლის
ინგლისურენოვანი საბაკალავრო
პროგრამა)

ეკონომიკის ბაკალავრი აკრედიტებული ფინანსდება

2-4-3-1ადგილების ქვოტა არჩევ. საგნების მიხედვით

შენიშვნა

24. ტურიზმი
ბიზნესის

ადმინისტრირების
ბაკალავრი ტურიზმში

აკრედიტებული ფინანსდება 3-2-4-1
ადგილების ქვოტა არჩევ. საგნების მიხედვით

შენიშვნა

23. ბიზნესის ადმინისტრირება
ბიზნესის

ადმინისტრირების
ბაკალავრი

აკრედიტებული ფინანსდება

1-2-3-5/6

შენიშვნა
მიუხედავად იმისა, თუ რომელ ევროპულ უცხო ენას აბარებს აბიტურიენტი

(ინგლისური, გერმანული, ფრანგული და რუსული) ყველა სტუდენტს უწევს
ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლება.

22. ეკონომიკა ეკონომიკის ბაკალავრი აკრედიტებული ფინანსდება 2-4-3-1
ადგილების ქვოტა არჩევ. საგნების მიხედვით

21. ჟურნალისტიკა და მასობრივი
კომუნიკაცია (ქართულ-რუსული)

სოციალურ მეცნიერებათა
ბაკალავრი აკრედიტებული ფინანსდება

ქართული 300 2250 40 2 4 3 3 3 3

5 2 33

ქართული 240 2250 10 2 4 3 3
10

ქართული 240 2250 410 3 6 2 1 1 1

164 205 41

ქართული 240 2250 40 3 4 4 1 1
20 20

ქართული 240 2250 200 3 4 3 2 2 2 2

60 30 50 60

ქართული 240 2250 50 3 4 3 2 2 2 2

10 5 25 10

ქართული 240 2250 25 3 4 3 2 2 2 2

5 5 10 5 2-1-3-
7/4/10/5

ადგილების ქვოტა არჩევ. საგნების მიხედვით

შენიშვნა პროგრამაზე ჩაბარების მსურველს მოეთხოვება ქართულ ენაში მომზადების
გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატი

შენიშვნა

33. მულტილინგვური განათლება
(დაწყებითი განათლების
საფეხური)

განათლების ბაკალავრი აკრედიტებული ფინანსდება

2-1-3-
10/4/7/5

ადგილების ქვოტა არჩევ. საგნების მიხედვით

შენიშვნა

32. დაწყებითი განათლება განათლების ბაკალავრი აკრედიტებული ფინანსდება 2-1-3-
7/4/10/5

ადგილების ქვოტა არჩევ. საგნების მიხედვით

შენიშვნა უცხო ენად აუცილებელია მხოლოდ ინგლისური ენის ჩაბარება.

31. ფსიქოლოგია სოციალურ მეცნიერებათა
ბაკალავრი ფსიქოლოგიაში აკრედიტებული ფინანსდება

2-1-3-4/5/7ადგილების ქვოტა არჩევ. საგნების მიხედვით

შენიშვნა

30. საერთაშორისო სამართალი
სამართლის ბაკალავრი,

სპეციალობა -
საერთაშორისო სამართალი

აკრედიტებული ფინანსდება 3-2-1-4/5
ადგილების ქვოტა არჩევ. საგნების მიხედვით

შენიშვნა უცხო ენად აუცილებელია მხოლოდ ინგლისური ენის ჩაბარება

29. სამართალი სამართლის ბაკალავრი აკრედიტებული ფინანსდება

2-10/4/9-3-
1

ადგილების ქვოტა არჩევ. საგნების მიხედვით

შენიშვნა

28. ოკუპაციური თერაპია ოკუპაციური თერაპიის
ბაკალავრი აკრედიტებული ფინანსდება 2-3-1-10

ადგილების ქვოტა არჩევ. საგნების მიხედვით

27. სტომატოლოგია დიპლომირებული
სტომატოლოგი აკრედიტებული ფინანსდება

5 5 10 5 2-1-3-
7/4/10/5

ადგილების ქვოტა არჩევ. საგნების მიხედვით

შენიშვნა პროგრამაზე ჩაბარების მსურველს მოეთხოვება ქართულ ენაში მომზადების
გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატი

33. მულტილინგვური განათლება
(დაწყებითი განათლების
საფეხური)

განათლების ბაკალავრი აკრედიტებული ფინანსდება



ანკეტის შევსების თარიღი 07.12.2017 რექტორი გ.შარვაშიძე

შენიშვნა: შენიშვნის გრაფაში ჩავწეროთ თუ რაიმე დამატებითი მოთხოვნაა პროგრამაზე, მაგ.: უცხო ენად აუცილებელია მხოლოდ ინგლისური ენის
ჩაბარება, აუცილებელია შემოქმედებითი/სპორტული ტურის ჩაბარება, სამედიცინო შემოწმების გავლა.



დანართი №2
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების კოდი:

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება:

ფაქტიური მისამართი და ტელეფონი

ვებგვერდი

ელ.ფოსტა

საკონტაქტო პირი (გვარი, სახელი, ტელეფონი, ელ.ფოსტა)

ინფორმაცია წლიური გადასახადის შესაძლო ცვლილების შესახებ

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა სწავლების ენა აკრედიტებულია თუ
არა
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www.tsu.ge
chancellery@tsu.ge

დარჩია ირინე, ტელ.: 577553374, ელ. ფოსტა:
irine.darchia@tsu.ge

001

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 0179 თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზირი, 1, ტელ:

+995 32 222 02 41

1
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა
აზერბაიჯანულენოვანთათვის

ქართული აკრედიტებული 60 2250 211

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა
სომხურენოვანთათვის

ქართული აკრედიტებული 60 2250 211

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა
აფხაზურენოვანთათვის ქართული აკრედიტებული 60 2250 42

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა
ოსურენოვანთათვის

ქართული აკრედიტებული 60 2250 42

ანკეტის შევსების თარიღი   07.12.2017 რექტორი გ. შარვაშიძე

ბ.ა.

შენიშვნა:
შენიშვნის გრაფაში ჩავწეროთ თუ რაიმე დამატებითი მოთხოვნაა პროგრამაზე, მაგ.:
შემოქმედებითი/სპორტული ტური, სამედიცინო შემოწმება.
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დანართი№3

საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ პროგრამაზე მინიმალური კომპეტენციის გაზრდის თაობაზე ინფორმაციის წარდგენის ფორმა

დებულების თანახმად განსაზღვრული საგნებისათვის (იმისათვის, რომ აბიტურიენტმა გადალახოს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი მან
სწორედ უნდა უპასუხოს დავალებათა საერთო რაოდენობის მითითებულ პროცენტს დამატებული ერთი). თქვენ შეგიძლიათ

სურვილისამებრ გაზარდოთ მინიმალური ზღვარი ნებისმიერი საგნისათვის. ასეთ შემთხვევაში თქვენ ქვემოთჩამოთვლილ საგნებს უნდა
მიუწეროთ ზღვარის ახალი მნიშვნერლობა პროგრამების მიხედვით.

პროგრამის დასახელება
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პროგრამის დასახელება
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1. ფილოსოფია, ისტორია, არქეოლოგია,
ეთნოლოგია, ხელოვნებათმცოდნეობა,
კულტურის კვლევები, კავკასიოლოგია,
კავკასიოლოგია (რუს.), ამერიკისმცოდნეობა,
არაბისტიკა, ირანისტიკა, თურქოლოგია,
ებრაისტიკა-არამეისტიკა, არმენოლოგია,
ასირიოლოგია, ქართული ფილოლოგია,
ინგლისური ფილოლოგია, გერმანული
ფილოლოგია, ფრანგული ფილოლოგია,
ესპანური ფილოლოგია, იტალიური
ფილოლოგია, კლასიკური ფილოლოგია,
ბიზანტიური ფილოლოგია, ახალი ბერძნული
ფილოლოგია, რუსული ფილოლოგია,
რუსული ფილოლოგია (რუს.), სკანდინავიური
ფილოლოგია, სახვითი ხელოვნება, ტელე-
კინო ხელოვნება.

40%+1 30%+1 40%+1 40%+1 40%+1

2. მათემატიკა 40%+1 50%+1
3. ფიზიკა 35%+1 45%+1 30%+1
4. ქიმია 40%+1 50%+1
5. ბიოლოგია 30%+1 40%+1 22%+1 55%+15. ბიოლოგია 30%+1 40%+1 22%+1 55%+1
6. კომპიუტერული მეცნიერება 40%+1 40%+1
7. გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და
ბიოტექნოლოგია

40%+1 25%+1 40%+1 55%+1

8. გეოგრაფია 30%+1 25%+1 30%+1 40%+1
9. გეოლოგია 35%+1 25%+1 35%+1 35%+1
10. ელექტრონიკა 25%+1 25%+1
11. ეკოლოგია 40%+1 40%+1 40+1% 55%+1
12. კომპიუტერული მეცნიერება (ფრანგულ-
ქართული)

40%+1 35%+1

13. საერთო მიღება ფაკულტეტის საბაკალავრო
პროგრამებზე:
1)კომპიუტერული მეცნიერება; 2)გამოყენებითი
ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია;
3)გეოგრაფია; 4)გეოლოგია; 5)ელექტრონიკა; 6)
ეკოლოგია; 7) მათემატიკა; 8) ფიზიკა; 9) ქიმია;
10) ბიოლოგია



14. ელექტრული ინჟინერია (სან-დიეგოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამა)

40%+1 75%+1 50%+1 40%+1

15. კომპიუტერული ინჟინერია (სან-დიეგოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამა)

40%+1 75%+1 50%+1 40%+1

16. კომპიუტერული მეცნიერება (სან-დიეგოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამა)

40%+1 75%+1 50%+1

17. ქიმია-ბიოქიმია  (სან-დიეგოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ინგლისურენოვანი
საბაკალავრო პროგრამა)

40%+1 75%+1 40%+1 64%+1

18. 1. საზოგადოებრივი გეოგრაფია                  2
სოციოლოგია 3.სოციალური მუშაობა
4.პოლიტიკის მეცნიერება

40%+1 40%+1 50%+1 30%+1 40%+1 40%+1 40%+1

19. საერთაშორისო ურთერთობები 40%+1 40%+1 50%+1 30%+1 40%+1 40%+1 40%+1
20.ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია 40%+1 40%+1 50%+1 30%+1 40%+1 40%+1 40%+1

21. ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია
(ქართულ-რუსული)

40%+1 40%+1 50%+1 30%+1 40%+1 40%+1 40%+1

22. ეკონომიკა 30%+1 30%+1 30%+1 30%+1
23. ბიზნესის ადმინისტრირება 30%+1 30%+1 30%+1 30%+123. ბიზნესის ადმინისტრირება 30%+1 30%+1 30%+1 30%+1
24. ტურიზმი 30%+1 30%+1 30%+1 25%+1
25. ეკონომიკა (ეკონომიკის საერთაშორისო
სკოლის ინგლისურენოვანი საბაკალავრო
პროგრამა)

25%+1 40%+1 65%+1 50%+1

26. მედიცინა 40%+1 40%+1 40%+1 45%+1 45%+1 45%+1
27. სტომატოლოგია 40%+1 40%+1 40%+1 45%+1 45%+1 45%+1
28. ოკუპაციური თერაპია 40%+1 40%+1 40%+1 45%+1
29. სამართალი 35%+1 35%+1 35%+1 35%+1 35%+1 35%+1
30. საერთაშორისო სამართალი 35%+1 35%+1 35%+1 35%+1 35%+1
31. ფსიქოლოგია 40%+1 40%+1 40%+1 30%+1 40%+1 40%+1 30%+1
32. დაწყებითი განათლება 40%+1 40%+1 30%+1 30%+1 40%+1 40%+1 30%+1
33. მულტილინგვური განათლება (დაწყებითი
განათლების საფეხური)

40%+1 40%+1 30%+1 30%+1 40%+1 40%+1 30%+1

ანკეტის შევსების თარიღი  07.12.2017 რექტორი გ. შარვაშიძე


