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სასწავლო გეგმა 

 

ფაკულტეტი: ეკონომიკისა და ბიზნესის 

 

ინსტიტუტი / დეპარტამენტი / კათედრა / მიმართულება: ბიზნესის 

 

სასწავლო პროგრამის სახელწოდება: ბიზნესის ადმინისტრირება 

 

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა 

 

სასწავლო პროგრამის ხელმძღვანელი / კოორდინატორი:  სრული პროფესორი ირაკლი კოვზანაძე 

 

აკადემიური საბჭოს მიერ სასწავლო პროგრამის დამტკიცების თარიღი, დადგენილების ნომერი:  

 

სასწავლო პროგრამის ამოქმედების თარიღი (სასწავლო წელი):  2010 – 2012 

 

 

№ 

  სასწავლო კურსის დასახელება 

 

სასწავლო კურსის 

სტატუსი: 

სავალდებულო, 

არჩევითი 

საკონტაქტო/ 

დამოუკიდებ

ელი 

მუშაობის 

საათების 

რაოდენობა 

ლექტორი/ 

ლექტორები 

კრედიტებ

ის საერთო 

რაოდენობ

ა 

კრედიტების განაწილება 

სემესტრები 

I II III IV 

1 მენეჯმენტის უახლესი კონცეფციები სავალდებულო 45/80 ასოც. პროფ. დ. 

ნარმანია 

5 5 
   

2 მარკეტინგ-მენეჯმენტი სავალდებულო 45/80 ასოც. პროფ. ე. 

მაღლაკელიძე 

5 5 
   

3 ფინანსური მენეჯმენტი სავალდებულო 45/80 ასოც.  პროფ. ხ. 

ბარბაქაძე 

5 5 
   

4 საინფორმაციო  სისტემების 

მენეჯმენტი 

სავალდებულო 45/80 პროფ. მ. მაღრაძე 5 5 
   



5 მმართველობითი აღრიცხვა 2 სავალდებულო 45/80 ასოც. პროფ. ნ. 

სრესელი 

5 5 
   

6 გლობალური ბიზნესი სავალდებულო 45/80 სრული პროფ. თ. 

შენგელია 

5 5 
   

 სულ:     30 30 – – – 

          

          

 მოდული: მარკეტინგი         

1 გლობლური მარკეტინგი სავალდებულო 90/160 სრული პროფ. ნ. 

თოდუა 

10   10   

2 სოციალური მარკეტინგი არჩევითი 45/80 ასოც. პროფ. ჩ. 

ჯაში 

5  5   

3 ბრენდინგი არჩევითი 45/80 ასოც.  პროფ. მ. 

ვეშაგური 

5  5   

4 საზოგადოებასთან ურთიერთობები არჩევითი 45/80 სრული პროფ. ნ. 

თოდუა 

5  5   

5 მომხმარებელთა ქცევა II სავალდებულო 90/160 ასოც. პროფ. მ. 

ვეშაგური 

10   10  

6 მარკეტინგული კვლევები სავალდებულო 90/160 სრული პროფ. ნ. 

თოდუა 

10   10  

7 საფასო პოლიტიკა მარკეტინგში არჩევითი 45/80 პროფ. ბ. 

ლაგვილავა 

5   5  

8 ელექტრონული ვაჭრობა არჩევითი 45/80 პროფ. რ. 

აბულაძე 

5   5  

9 საწარმოო მარკეტინგი არჩევითი 45/80 ასოც. პროფ. ჩ. 

ჯაში 

5   5  

 საკურსო ნაშრომი    10  10   

 პრაქტიკა    10    10 

 სამაგისტრო ნაშრომი    20    20 



 სულ:   

შენიშვნა :   -  დასახელებული არჩევითი 

საგნებიდან მაგისტრანტი მეორე და 

მესამე სემესტრებში ირჩევს ორს. 

   90 – 30 30 30 

          

          

 მოდული: საინფორმაციო სისტემების 

მენეჯმენტი 
   

     

1 ინფორმაციული მენეჯმენტის 

საფუძვლები 
სავალდებულო 90/160 ასოც. პროფ. ე. 

ლაგვილავა 

10 
 5 5  

2 კლიენტ-სერვერული 

ტექნოლოგიები 
სავალდებულო 90/160 პროფ. ზ. 

მუნჯიშვილი 

10 
 5 5  

3 ინფორმაციული პროდუქტებისა და  

მომსახურების ბიზნესი 
სავალდებულო 90/160 ასოც. პროფ. ე. 

ლაგვილავა 

10 
 5 5  

4 საბანკო საქმიანობის 

ინფორმატიზაცია 
სავალდებულო 45/80 პროფ. მ. მაღრაძე 5 

 5   

5 საბაჟო საქმიანობის 

კომპიუტერული სისტემები 
სავალდებულო 45/80 ასისტ. პროფ. რ. 

სეთურიძე 

5 
 5   

6 საინფორმაციო სისტემებში 

ინფორმაციის დაცვა და 

ინფორმაციული უსაფთხოება 

სავალდებულო 45/80 პროფ. დ. 

სიჭინავა 

5 

  5  

7 საინფორმაციო  სიტემებისა  და 

მონაცემთა ბაზების დაპროექტების 

ტექნოლოგიები 

სავალდებულო 45/80 ასისტ. პროფ. ც 

ჯაფიაშვილი 

5 

  5  

 საკურსო ნაშრომი    10  5 5  

 პრაქტიკა    10    10 

 სამაგისტრო ნაშრომი    20    20 

 სულ:    90 – 30 30 30 

          



          

 მოდული: აღრიცხვა–აუდიტი         

1 ფინანსური აღიცხვა - 2  სავალდებულო 90/160 სრული პროფ. 

ელენე ხარაბაძე 

10 
 

10  
 

2 რესურსების მართვის სისტემა- ERP 

system “Exact Globe 2003“ 

სავალდებულო 90/160 სრული პროფ. 

ელენე ხარაბაძე 

10 
 

10  
 

3 ფინანსური ანგარიშგების ანალიზი სავალდებულო 45/80 სრული პროფ. 

ელენე ხარაბაძე 

5 
 

 5 
 

4 აუდიტის საერთაშორისო 

სტანდარტები (ასს) 

სავალდებულო 45/80 სრული პროფ. 

ელენე ხარაბაძე 

5 
 

 5 
 

5 ფინანსური ანგარიშგების 

საერთაშორისო სტანდარტები (ფასს) 

სავალდებულო 90/160 სრული პროფ. 

ელენე ხარაბაძე 

10 
 

 10 
 

6 გადასახადების აღრიცხვა და 

ანგარიშგება 

სავალდებულო 45/80 სრული პროფ. 

ელენე ხარაბაძე 

5 
 

 5 
 

7 კორპორაციული ანგარიშგება სავალდებულო 45/80 ასოც.  პროფ. ნ. 

კვატაშიძე 

5 
 

 5 
 

 საკურსო ნაშრომი    10  10   

 პროფესიული პრაქტიკა    10    10 

 სამაგისტრო ნაშრომი    20    20 

 სულ:     90 – 30 30 30 

          

          

 მოდული: საერთაშორისო ბიზნესი         

1 ტრანსნაციონალური კომპანიების 

სტრატეგიები 

სავალდებულო 90/160 ასოც. პროფ. დ. 

სიხარულიძე 

10   5 5  

2 საერთაშორისო ბიზნესის რეგულირება სავალდებულო 90/160  პროფ. ლალი 

ხიხაძე 

10  5 5  

3 საერთაშორისო ეკონომიკური 

ორგანიზაციები 

სავალდებულო 45/80 ასოც. პროფ. ე. 

ლეკაშვილი 

5  5   



4 საერთაშორისო ფინანსები სავალდებულო 90/160 სრული პროფ.  

იაშა მესხია 

10  5 5  

5 საერთაშორისო ვაჭრობა სავალდებულო 45/80 პროფ. უშანგი 

სამადაშვილი 

5  5   

6 ორგანიზაციული განვითარება სავალდებულო 45/80 ასისტ პროფ. 

ლეილა 

ქადაგიშვილი 

5   5  

7 საერთაშორისო ბიზნესის ეთიკა სავალდებულო 45/80 პროფ. მზია 

ქირთბაია 

5  5   

 საკურსო ნაშრომი    10   10  

 პროფესიული პრაქტიკა    10    10 

 სამაგისტრო ნაშრომი    20    20 

 სულ    90 – 30 30 30 

          

          

 მოდული: ფინანსები და საბანკო 

საქმე 

 

   
     

1 საფინანსო სისტემა და რეგულირება სავალდებულო 90/160 პროფ. ნ. 

კაკაშვილი 

10  10   

2 საბანკო სისტემის საერთაშორისო 

რეგულაცია 

სავალდებულო 45/80 ასოც. პროფ. ლ. 

ღუდუშაური 

5  5   

3 საერთაშორისო სავალუტო და 

საკრედიტო ურთიერთობები 

სავალდებულო 45/80 ასოც. პროფ. ე. 

ჯგერენაია 

5  5   

4 საგადასახადო და საბაჟო 

ტექნოლოგიები 

სავალდებულო 90/160 ასოც. პროფ. მ. 

ჩიკვილაძე 

10   10  

5 საბანკო და საკრედიტო 

ორგანიზაციების რეინჟინერინგი 

სავალდებულო 45/80 ასოც. პროფ. ლ. 

ღუდუშაურ 

5   5  

6 ფასიანი ქაღალდები და 

საერთაშორისო ფინანსური ბაზრები 

სავალდებულო 45/80 ასოც. პროფ. ე. 

ჯგერენაია 

5   5  



7 სადაზღვევო სისტემა და 

რეგულირება 

სავალდებულო 45/80 პროფ. ნ. 

კაკაშვილი 

5   5  

8 კორპორაციული მართვა საბანკო 

სისტემაში 

სავალდებულო 45/80 სრული პროფ. ი. 

კოვზანაძე 

5   5  

 საკურსო ნაშრომი    10  10   

 პროფესიული პრაქტიკა    10    10 

 სამაგისტრო ნაშრომი    20    20 

          

 სულ:    90 – 30 30 30 

          

          

 მოდული: მენეჯმენტი         

1 სტრატეგიული მენეჯმენტი (II დონე) სავალდებულო 45/80 ასოც. პროფ. ე. 

ჩოხელი 

5 
 

5   

2 ოპერაციათა მენეჯმენტი (II დონე) სავალდებულო 45/80 ასოც. პროფ. ე. 

ჩოხელი 

5 
 

5   

3 ანტიკრიზისული მართვა სავალდებულო 45/80 ასისტ. პროფ. გ. 

ქეშელაშვილი 

5 
 

5   

4 ლიდერული უნარ-ჩვევების 

განვითარება 

სავალდებულო 45/80 ასისტ. პროფ. ე. 

გულუა 

5 
 

5   

5 კორპორაციული მენეჯმენტი სავალდებულო 45/80 ასოც.  პროფ. დ. 

ნარმანია 

5 
 

 5  

6 პროექტების მენეჯმენტი (II დონე) სავალდებულო 45/80 ასისტ. პროფ. გ. 

ქეშელაშვილი 

5 
 

5   

7 ორგანიზაციული ქცევა (II დონე) სავალდებულო 45/80 ასისტ. პროფ. ნ. 

ფარესაშვილი 

5 
 

5   

8 სახელმწიფო და მუნიციპალური 

მართვის სისტემები 

სავალდებულო 45/80 ასოც. პროფ. დ. 

ნარმანია 

5 
 

 5  

9 რისკების მენეჯმენტი სავალდებულო 45/80 ასოც. პროფ. დ. 5   5  



ნარმანია  

10 ინოვაციური მართვა მოდულის 

არჩევითი 

45/80 ასოც. პროფ. დ. 

ნარმანია 

5 
 

 5  

11 მენეჯმენტი გლობალურ გარემოში მოდულის 

არჩევითი 

45/80 ასისტ. პროფ. გ. 

მერლანი 

5 
 

 5  

 საკურსო ნაშრომი    10   10  

 პროფესიული პრაქტიკა    10    10 

 სამაგისტრო ნაშრომი    20    20 

 სულ: 
მოდულის 2 არჩევითი საგნიდან 

სტუდენტი ირჩევს ერთ საგანს 

   90  30 30 30 

          

          

 მოდული: ტურიზმისა და 

მასპინძლობის მენეჯმენტი 
   

     

1 სტატისტიკური ანალიზი ტურიზმში სავალდებულო 45/80 ასოც. პროფ. ნინო 

აბესაძე 

5 
 

5  
 

2 ტურიზმის ეკონომიკური, 

კულტურული და სოციალური 

ასპექტები 

სავალდებულო 45/80 სრ. პროფ. მაია 

მარგველაშვილი 

5 

 

5  

 

3 ტურიზმის დაგეგმვა და განვითარება სავალდებულო 45/80 სრ. პროფ. მაია 

მარგველაშვილი 

5 
 

 5 
 

4 ტურიზმის მარკეტინგი სავალდებულო 45/80 სრული პროფ. 

ნუგზარ თოდუა 

5 
 

 5 
 

5 ტურიზმისა და სასტუმრო 

მომსახურების ადმინისტრირება 

სავალდებულო 45/80 სრ. პროფ. მაია 

მარგველაშვილი 

5 
 

 5 
 

6 საერთაშორისო ტურიზმი სავალდებულო 45/80 სრ. პროფ. მაია 

მარგველაშვილი 

5 
 

 5 
 

7 სასტუმრო/საკურორტო ბაზრების 

ანალიზი 

მოდულის 

არჩევითი 

45/80 პროფ. თამარ 

ქობლიანიძე 
10  5   



8 ღონისძიებების მენეჯმენტი 45/80 პროფ. ნიკო 

კვარაცხელია 
 5   

9 საერთაშორისო სასტუმრო 

მენეჯმენტი 

45/80 სრ. პროფ. მაია 

მარგველაშვილი 
 5   

10 კულტურული მემკვიდრეობის 

ტურიზმი 

მოდულის 

არჩევითი 

45/80 პროფ. ნიკო 

კვარაცხელია 

10 

  5  

11 ეკოტურიზმი 

 
45/80 სრ. პროფ. მაია 

მარგველაშვილი 
  5  

12 ტურიზმის პოლიტიკის ანალიზი 

 
45/80 სრ. პროფ. მაია 

მარგველაშვილი 
  5  

 საკურსო ნაშრომი    10  10   

 პროფესიული პრაქტიკა    10    10 

 სამაგისტრო ნაშრომი    20    20 

 სულ:  

მოდულის არჩევითი 6 საგნიდან 

ასარჩევია 4 საგანი (ორ– ორი საგანი II და 

III სემესტრებში) 

   90  30 30 30 

          

          

 სულ    120 30 30 30 30 

 
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:  

 


