


საერთაშორისო ორგანიზაცია ვებომეტრიქსის 2021 წლის კვლევის თანახმად, რომელიც მსოფლიო უნივერსიტეტების 
რეიტინგს ყოველწლიურად იკვლევს სამეცნიერო წარმატების და მათი ონლაინ რესურსების გავლენიანობის კუთხით, 
საქართველოს უნივერსიტეტი რეიტინგით პირველ ადგილზეა ქვეყნის კერძო უნივერსიტეტებს შორის და უნივერსი-
ტეტების ტოპ ათეულში - რეგიონის მასშტაბით.  დღეის მდგომარეობით, საქართველოს უნივერსიტეტში  6000-ზე მეტი 
ადგილობრივი და საერთაშორისო სტუდენტი სწავლობს სამივე საგანმანათლებლო საფეხურის  (საბაკალავრო, 
სამაგისტრო და სადოქტორო) აკრედიტირებულ პროგრამებზე როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ ენაზე.

უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი  მაღალკვალიფიციურ, კრეატიულ და ენთუზიაზმით აღსავსე პროფესიო-
ნალებისაგან შემდგარ გუნდს წარმოადგენს, რომელიც მზად არის აღზარდოს აუცილებელი ცოდნით, უნარებითა და 
ღირებულებებით აღჭურვილი ადამიანი.

საქართველოს უნივერსიტეტი გამორჩეულია უმაღლესი ხარისხის, მომთხოვნი საგანმანათლებლო პროცესითა და 
ისეთი ტიპის თანამედროვე ინფრასტრუქტურით, რომელშიც ადამიანი ხარისხიან განათლებასთან ერთად პრაქტიკულ 
უნარებსაც ეუფლება. სწორედ ამიტომ, საქართველოს უნივერსიტეტი ცნობილია, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე 
პრესტიჟული უნივერსიტეტი, რომლის კურსდამთავრებული დასაქმების რეალური პერსპექტივით არის 
უზრუნველყოფილი.

საქართველოს უნივერსიტეტის მიზანი თითოეული 
სტუდენტის პიროვნული განვითარება და მისი, როგორც 
მაღალი დონის პროფესიონალის ჩამოყალიბებაა. 
სწორედ ამიტომ, ამ უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული 
მოთხოვნადია თანამედროვე შრომით ბაზარზე, რასაც 
დასაქმების უმაღლესი სტატისტიკური მაჩვენებელი 
ადასტურებს.
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სხვადასხვა გაცვლით პროგრამებს და დაწესებული აქვს

საშუალება მომცა 2019 წლის აგვისტოში სასწავლო ვიზიტით,

საქართველოს უნივერსიტეტი სტუდენტებს სთავაზობს

სტიპენდიები. 2019 წელს გავხდი სარა ბენ შემეშის სახელობის
განათლების ფონდის (ისრაელი) სტიპენდიანტი, რამაც

საქართველოს უნივერსიტეტის სხვა სტუდენტებთან ერთად,
ვწვეოდი ვარშავასა და კრაკოვს (პოლონეთი).  

საქართველოს უნივერსიტეტი ორიენტირებულია, რომ 
თითოეული სტუდენტი პროფესიულად განვითარდეს და იყოს 
უფრო მეტად კონკურენტუნარიანი, მოტივირებული და 
მიზანდასახული.

პროფესორი თამუნა ლეკიაშვილი საქართველოს

წარმატებული და გამორჩეული მკვლევარი და ლექტორია. იგი
უძღვება მსოფლიო ისტორიისა და საქართველოს ისტორიის
კურსს. თამუნა საქართველოს უნივერსიტეტის ისტორიის,
პოლიტიკისა და კულტურის საბაკალავრო პროგრამის პირველი
მიღების კურსდამთავრებულია. ამავე უნივერსიტეტში გაიარა

ხარისხი. თამუნა ლეკიაშვილი სისტემატურად მონაწილეობს
რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონფერენციებში,

წელს მიენიჭა საქართველოს ისტორიის მაგისტრის აკადემიური

გრანტებში. არის არაერთი სამეცნიერო პუბლიკაციის ავტორი.

უნივერსიტეტის ისტორიის დეპარტამენტის ერთ-ერთი

უმაღლესი განათლების მეორე და მესამე საფეხურებიც და 2013

ხარისხი, ხოლო 2018 წელს ისტორიის დოქტორის აკადემიური

მისი ინტერესის სფერო საქართველოს ისტორიის უახლესი
პერიოდია. 

აქტიურადაა ჩართული საერთაშორისო პროექტებსა და
“

“

“
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კულტურა ევროპული ცივილიზაციის კონტექსტში. 

კურსდამთავრებულს აძლევს ისეთ ცოდნას, რომ მან შეძლოს წარმატებული სამსახურეობრივი კარიერის შექმნა; უზრუნველყოფს 
მას ზოგადად ჰუმანიტარულ და ფილოლოგიურ მეცნიერებებთან დაკავშირებული ინტერდისციპლინური საკითხების ცოდნით; 
უვითარებს ლიტერატურული ნაწარმოებების ანალიზისა და კრიტიკული შეფასების, მათი ისტორიულ და კულტურულ ჭრილში 
განხილვის, კომენტირებისა და ინტერპრეტირების უნარს; ასწავლის ქართული ენის სტრუქტურასა და ისტორიას; აძლევს 
ინგლისური ენის ცოდნას წარმატებული კომუნიკაციისთვის; ეხმარება სიღრმისეულად გაიაზროს ქართული ლიტერატურა და

ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ამზადებს თანამედროვე, მაღალი პროფესიონალიზმით გამორჩეულ 
სპეციალისტებს ჰუმანიტარული მეცნიერების სხვადასხვა დარგში. ინტერდისციპლინური სწავლება,თეორიული ცოდნის 
პრაქტიკაში გამოყენების უნარის განვითარება, პრაქტიკა და საველე კვლევები, მათ შორის უნივერსიტეტის მუდმივმოქმედი 
არქეოლოგიური ექსპედიციის მეშვეობით, ენების სასწავლო ლაბორატორია, ენების სწავლებაში უცხოელი სპეციალისტების 
მონაწილეობა, საუკეთესო აკადემიური პერსონალი, დამატებითი სპეციალობების ფართო სპექტრი განაპირობებს 
კურსდამთავრებულის კონკურენტულობას შრომის ბაზარზე და ზრდის მისი დასაქმების არეალს. თითოეულ საბაკალავრო 
პროგრამას აქვს დამატებითი სპეციალობის არჩევის შესაძლებლობა. გარდა ამისა, ცალკეულ მიმართულებებზე სტუდენტს 
შეუძლია აირჩიოს საგანთა კონცენტრაცია კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტში (არქეოლოგიისა და 
ხელოვნებათმცოდნეობის პროგრამები) ან მასწავლებლის მომზადების აკრედიტირებული პროგრამა (ისტორიის, ქართული ან 
ინგლისური ფილოლოგიის პროგრამები). 

programebi
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მიზანია მაღალკვალიფიციური სპეციალისტის მომზადება. 
პროგრამის ფარგლებში შეძენილი თეორიული და 
პრაქტიკული ცოდნის მარაგი უზრუნველყოფს 
კურსდამთავრებულის მაღალ კომპეტენციას როგორც ენის 
ფილოლოგიურ, ისე გამოყენებით ასპექტებში. პროგრამა 
ამზადებს ფილოლოგს, რომელიც შეძლებს მნიშვნელოვანი 
წვლილის შეტანას კულტურათა დიალოგისა და საქართველოს 
ინგლისურენოვან ქვეყნებთან ინტეგრაციის პროცესში. 
პროგრამით გათვალისწინებული პროფესიული კომუნიკაციის
უნარ-ჩვევათა ფორმირებაზე ორიენტირებული საგნები
მნიშვნელოვნად აფართოებს ფილოლოგის კომპეტენციას და 
ზრდის აღნიშნული სპეციალობის კურსდამთავრებულის 
წარმატების შანსებს როგორც ადგილობრივ,
ისე საერთაშორისო შრომით ბაზარზე.

უახლესი მეთოდოლოგიით განხორციელებისათვის, ასევე, 
მულტიდისციპლინურ გარემოში ქმედებისათვის
საჭირო უნარ - ჩვევები.

სპეციალისტს, რომელსაც აქვს ღრმა და სისტემური
ცოდნა საქართველოს ისტორიაში უძველესი დროიდან

ამზადებს მაღალკვალიფიციურ, პრაქტიკული უნარების მქონე

დღემდე; ქართულ და უცხოენოვან წყაროებზე 
დამოუკიდებლად მუშაობისა და კვლევის დამოუკიდებლად,

ამზადებს მაღალკვალიფიციურ მაგისტრს ქართულ 
ფილოლოგიაში (ენა და ლიტერატურა); პროგრამის 
კურიკულუმი და გამოყენებული სასწავლო ლიტერატურა 
კურსდამთავრებულს უყალიბებს იმ პროფესიულ 
კომპეტენციებსა და მეცნიერული კვლევა-ძიებისათვის საჭირო 
უნარ - ჩვევებს, რომლებიც დღეისათვის მოთხოვნადია 
ბაზარზე და, შესაბამისად, უზრუნველყოფს მათ დასაქმებას.

მიზანია მოამზადოს ანთროპოლოგიის თანამედროვე 
ინტერდისციპლინური თეორიების, კვლევის მეთოდებისა და 
პრაქტიკული უნარების მქონე მაღალკვალიფიციური 
სპეციალისტი, რომელიც შეძლებს შეისწავლოს და 
გააანალიზოს საზოგადოებაში მიმდინარე სოციოკულტურული 
მოვლენები, მიღებული შედეგების საფუძველზე (საჭიროების 
შემთხვევაში) მოამზადოს შესაბამისი რეკომენდაციები; 
პროექტის მენეჯმენტის თანამედროვე სტანდარტების დაცვით 
მოამზადოს და განახორციელოს ინოვაციური სამეცნიერო 
პროექტები კულტურული და სოციალური 
ანთროპოლოგიისთვის აქტუალურ პრობლემებზე.
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ამზადებს, ისტორიის სხვადასხვა სფეროში (საქართველოს/მსოფლიოს/ახლო აღმოსავლეთის), მაღალკვალიფიციურ, 
კონკურენტუნარიან სპეციალისტს, როგორც საქართველოს, ასევე, უცხოეთის შრომით ბაზარზე, რომელსაც ექნება დამოუკიდებელი 
მკვლევარისა და ინოვაციური სამეცნიერო პროექტების დაგეგმვა განხორციელებისათვის, მულტიკულტურულ გარემოში 
სწავლებისა და სწავლისათვის საჭირო უნარ-ჩვევები; შეეძლება ასწავლოს დარგის სხვადასხვა დისციპლინები საქართველოსა და 
უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებელში. 

მიზანია სტუდენტს მისცეს საგანმანათლებლო სისტემის მართვის, ლიდერობის, პედაგოგიური საკითხებისა და გამოწვევების 
შესახებ თანამედროვე ცოდნა და პროფესიული უნარები, რათა მან შეძლოს განათლების სფეროს მართვის გლობალური ხედვა; 
მისცეს მას საშუალება გააცნობიეროს და გააკრიტიკოს საგანმანათლებლო სფეროს მართვის თეორიები და პრაქტიკა
თანამედროვე კვლევებისა და პროფესიული გამოცდილების გათვალისწინებით.

მიზნად ისახავს ინტერდისციპლინარული, ფუნდამენტური, დარგის უახლეს მიღწევათა ცოდნით აღჭურვილი, სამეცნიერო კვლევისა 
და პედაგოგიური მოღვაწეობისათვის საჭირო კომპეტენციისა და უნარ-ჩვევების მქონე მაღალკვალიფიციური სპეციალისტის 
ჩამოყალიბებას, რომელიც შეძლებს, ერთი მხრივ, ლინგვისტური აზროვნების სხვადასხვა პარადიგმათა ჭრილში ენის სიღრმისეულ 
კვლევას და კვლევის შედეგად მიღებულ მონაცემთა ღრმა და საფუძვლიან გაანალიზებას, მეორე მხრივ კი, სადოქტორო
პროგრამის ფარგლებში შეძენილი ცოდნის გაზიარებას.
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ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელჩოს ხელშეწყობით 
მოწყობილი თანამედროვე სასწავლო / სამეცნიერო 
ლიტერატურითა და ირანული სატელევიზიო არხების ყურების 
შესაძლებლობით აღჭურვილია ირანის კაბინეტი, სადაც 
ირანისტიკის მიმართულების სტუდენტებს შეუძლიათ ქვეყნის 
შესახებ ცოდნისა და სპარსული ენის ფლობის ხარისხის 
სრულყოფა. 

გათვლილია, ერთდროულად, 150 სტუდენტის მუშაობაზე;
აღჭურვილია ენის სწავლების თანამედროვე კომპიუტერული

აღმოსავლური ენების ფლობის კომპეტენციის ამაღლებას
სპეციალურად შემუშავებული ენობრივი პროგრამების 
გამოყენებით.

პროგრამებით და ემსახურება როგორც ინგლისური, ისე

ახალი რესურსი - ”არქეოლოგიის საერთაშორისო ცენტრი“,

არქეოლოგიური მიმართულების პოპულარიზაციისა და
კომერციალიზაციისთვის. ცენტრმა უკვე მოამზადა

ბაზაზე სამშვილდესა და ქვეყნის სხვადასხვა
არქეოლოგიურ ექსპედიციებში და მსურველებს (ქართველი და
უცხოელი) სთავაზობს ორგანიზებულ არქეოლოგიურ ტურებს
და არქეოლოგიის საზაფხულო სკოლას ქვეყნის კულტურული
მემკვიდრეობის გაცნობის მიზნით.

რომელიც ახორციელებს აქტიურ და ეფექტურ ქმედებებს

ტურები საქართველოს უნივერსიტეტის არქეოლოგიურ

არქეოლოგიური გამოფენა და ფონდსაცავი, სადაც ხდება
საუნივერსიტეტო მუზეუმის ოფიციალური სტატუსის მქონე

სამშვილდის არქეოლოგიური ექსპედიციის მიერ მოპოვებული 
არქეოლოგიური არტეფაქტების დაცვა, მომზადება
საექსპოზიციოდ და გამოფენა სამუზეუმო სივრცეში. 
ამავდროულად, მუზეუმი/გამოფენა გამოიყენება შესაბამისი 
სპეციალობის სტუდენტების პროფესიული უნარების 
განსავითარებლად(მასალის დამუშავება, შესაბამისი 
ტექსტების მომზადება, გამოფენის ორგანიზება) და ხელს 
უწყობს მათი პროფესიულ/პრაქტიკული ჩვევების 
გაძლიერებას.

მიმართულების (არქეოლოგია, ისტორია, 
ხელოვნებათმცოდნეობა, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, 
ტურიზმი) სტუდენტების მონაწილეობით და წარმოადგენს 
მათი პროფესიულ-პრაქტიკული უნარების სრულყოფის 
მნიშვნელოვან ბაზას.

სამშვილდის ტერიტორიაზე უნივერსიტეტს აქვს 
კეთილმოწყობილი არქეოლოგიური ბაზა, სადაც 
შესაძლებელია საველე მუშაობაში ჩართული სტუდენტებისა 
და აკადემიური პერსონალის განთავსება, ასევე მოპოვებული 
არქეოლოგიური მასალის პირველადი დამუშავება. 
უნივერსიტეტის არქეოლოგიური ექსპედიცია 
უზრუნველყოფილია უახლესი ევროპულ-ამერიკული 
არქეოლოგიური იარაღ-ხელსაწყოებითა და საველე 
მუშაობისათვის აუცილებელი ყველა პირობით. 
არქეოლოგიური ექსპედიცია აწარმოებს სამშვილდის 
ნაქალაქარის მეცნიერულ კვლევას შესაბამისი

არქიტექტურისა და ინტერიერის დიზაინის ლექტორები

რომ დამკვეთისგან მიღებულ შეკვეთებს პროგრამის

საქართველოს უნივერსიტეტის ბაზაზე მოქმედი 
არქიტექტურული, ინტერიერისა და ექსტერიერის დიზაინზე
მომუშავე კომპანია, რომელიც მომხმარებელს უმაღლესი
ხარისხის მომსახურებას სთავაზობს. აღსანიშნავია,

სტუდენტები ახორციელებენ, რომლებსაც მენტორობას

უწევენ.

resursebi

2019 წლის 1 მაისს ისტორიის დეპარტამენტში გაიხსნა სარა ბენ 
შემეშის სახელობის ისრაელის კვლევის ცენტრი, რომლის 
მიზანია: ისრაელის ისტორიის, საზოგადოების, ენის, კულტურის 
შესწავლა და კვლევა; ქართულ საზოგადოებაში ისრაელის 
შესახებ ინტერესის სტიმულირება, ინფორმაციის გავრცელება 
და მხარდაჭერა. ცენტრი აქტიურად თანამშრომლობს 
საქართველოსა და ისრაელში არსებულ უნივერსიტეტებთან და 
სხვადასხვა ინსტიტუციებთან, რაც გამოიხატება ერთობლივი 
პროექტებითა და ღონისძიებებით, ასევე, ქართველი 
სტუდენტებისა და პროფესორ მასწავლებლების ვიზიტით 
ისრაელში.
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გიორგი იაშვილი არის ინფორმაციული უსაფრთხოების 
ექსპერტი, დოქტორანტი, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა 
და უსაფრთხოების სფეროში წარმატებული მუშაობის 
მრავალწლიანი გამოცდილებით. დაცული აქვს ორი 
სამაგისტრო დისერტაცია, მათ შორის ერთი - კარდიფის 
უნივერსიტეტში (დიდი ბრიტანეთი). გიორგი თანამშრომლობს 
სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციასთან 
ინფორმაციული უსაფრთხოების რისკების მართვის 
კონსულტანტის რანგში; აგრეთვე, ახორციელებს პროექტებს 
სხვადასხვა ორგანიზაციის ინფორმაციული უსაფრთხოების 
მართვის სისტემის შეფასებისა და აუდიტის მიმართულებით.

“იმისათვის რომ იყო წარმატებული პროფესიონალი, საჭიროა, 
საკუთარ თავზე მუდმივი მუშაობა. ეს ყველა სფეროში ასეა, 
თუმცა ჩვენი მიმართულება ამ მხრივ კიდევ უფრო 
გამორჩეულია.”

informaciuli usafrTxoebis eqsperti, mowveuli leqtori

informatikis programis kursdamTavrebuli

„6 ეტაპიანი შესარჩევი ტურის გავლის შემდეგ ამაზონის 
გუნდის წევრი გავხდი და ამერიკაში სწავლის დასრულების 
შემდეგ, მუშაობას სიეტლში, Amazon-ის სათაო ოფისში Software 
Engineer-ის პოზიციაზე დავიწყებ.
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programebi

სტუდენტები შეისწავლიან უმაღლესი მათემატიკისა და ფიზიკის საფუძვლებს, თანამედროვე დაპროგრამირების ენებს 
(C++, C#, Java), ოპერაციულ სისტემებს (Windows, Linux, IOS), საოფისე სისტემებს, კომპიუტერის არქიტექტურას, 
კომპიუტერულ ქსელებს (Cisco, MikroTik), მონაცემთა ბაზების სისტემებს (Oracle, MS SQL), ვებ –ტექნოლოგიის, 
გეოინფორმაციული სისტემების, საინფორმაციო ტექნოლოგიების მართვის მენეჯმენტის, კომპიუტერული თამაშების, 
მობილური აპლიკაციებისა და კიბერუსაფრთხოების საკითხებს.
პროგრამა საშუალებას აძლევს სტუდენტებს შეიძინონ და განივითარონ თანამედროვე კომპიუტერული და 
საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტებისათვის აუცილებელი პრაქტიკული უნარ-ჩვებები, როგორებიცაა: 
კომპიუტერის პროგრამულ და აპარატურულ ნაწილებთან მუშაობა, პროგრამული კოდის შექმნის, კომპიუტერული 
ქსელის დაგეგმარებისა და მართვის, მონაცემთა ბაზებთან მუშაობის, ვებ-გვერდების შექმნის, საინფორმაციო 
ტექნოლოგიებში სერვისისა და უსაფრთხოების მართვის ამოცანების გადაწყვეტის უნარები.

მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა სტუდენტებს სთავაზობს ცოდნის მიღებას თანამედროვე საინფორმაციო, 
კომპიუტერული, საინჟინრო და ფუნდამენტური მეცნიერებების მიმართულებებით. სტუდენტებს შესაძლებლობა ექნებათ, 
საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო პროგრამების ფარგლებში შეისწავლონ კომპიუტერული მეცნიერებების, 
მათემატიკის, ფიზიკისა და ინჟინერიის საფუძვლები, დაეუფლონ პროგრამების თანამედროვე ენებს, შეისწავლონ 
საინჟინრო, ფიზიკური და მათემატიკური პრობლემების ამოხსნის თეორიული და რაოდენობრივი მეთოდები, 
განივითარონ მეცნიერული ანალიზისა და ინოვაციური აზროვნების უნარები. სკოლას აქვს მჭიდრო სამეცნიერო კავშირი
მსოფლიოს წამყვან სამეცნიერო ცენტრებთან. პროგრამის ფარგლებში სტუდენტებს ეძლევათ შესაძლებლობა მიიღონ 
Microsoft, Apple, Cisco, Oracle, Microtik სასწავლო აკადემიების საერთაშორისო სერთიფიკატები.

wminda da gamoyenebiTi maTematika (samagistro)

sadoqtoro

kompiuteruli mecnierebebi (sadoqtoro)

informaciuli teqnologiebi (qarT/ing) (samagistro)
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მიზანია სტუდენტს მისცეს მათემატიკური ანალიზის, 
ჩეულებრივი და კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალური 
განტოლებების, ანალიზური გეომეტრიის, ალბათობის 
თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის, ალგებრის, 
ლოგიკის, დაპროგრამების საფუძვლების, საოფისე 
სისტემების, კომპლექსური ანალიზის, ნამდვილი ცვლადის 
ფუნქციათა თეორიის, ოპტიმიზაციის მეთოდების, რიცხვითი 
მეთოდებისა და მათემატიკური მოდელირების საფუძვლების 
ცოდნა. პროგრამაში ინტეგრირებულია საერთაშორისო 
სასერტიფიკატო კურსი, როგორიცაა Microsoft აკადემიის 
სასწავლო კურსი, რომელიც სტუდენტებს მისცემს დამატებით 
შესაძლებლობას, მიიღონ კვალიფიკაციის დამადასტურებელი 
საერთაშორისო დოკუმენტი.

სტუდენტები შეისწავლიან უმაღლეს მათემატიკასა და ფიზიკას, 
კომპიუტერული მეცნიერების საფუძვლებს. ელექტრონული 
კომპონენტების, სისტემებისა და პროცესების პროექტირებასა 
და რეალიზებას, განივითარებენ მარტივი პროგრამული კოდის 
შექმნის, სხვადასხვა საინჟინრო, ფიზიკური და მათემატიკური 
ამოცანების თეორიული და რიცხვითი შედეგების ანალიზისა და 
ინჟინერიაში ინოვაციური აზროვნების უნარებს. ასევე, 
რობოტოტექნიკისა და ელექტრონიკის საკითხებს დაწყებული 
მარტივი ელექტრონული სქემებიდან, დამთავრებული რთული 
ფუნქციური და პროგრამირებადი სქემებით. ელექტრონული და 
კომპიუტერული ინჟინერიის პროგრამის 
კურსდამთავრებულები შეძლებენ დასაქმებას 
სატელეკომუნიკაციო და კომპიუტერულ კომპანიებში, 
სამთავრობო ორგანიზაციებში, ბანკებსა და სხვა კერძო 
კომპანიებში, სადაც საჭიროა ელექტრონული, 
სატელეკომუნიკაციო, რადიო და კომპიუტერული
ინჟინერიის სპეციალისტის კომპეტენცია.

მოიცავს უმაღლესი მათემატიკისა და ზოგადი ფიზიკის

ქსელების (Cisco CCNA კურსებს), მობილური კომუნიკაციისა

თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული უნარები, რომ

თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი ცოდნა და

საკომუნიკაციო,კომპიუტერული, ქსელური ინფრასტრუქ-
ტურის პროექტირებისა და მართვის ცოდნა და უნარები.

აერთიანებს კომპიუტერული და ელექტრონული ინჟინერიის

წარმატებით დასაქმდეს ნებისმიერ კერძო და სახელმწიფო

ელექტრონული ინჟინერიის მიმართულებით. პროგრამა

დაწესებულებაში, სადაც მოითხოვება თანამედროვე ტელე -

კონცენტრაციებს. პროგრამის მიზანია სტუდენტს მისცეს

და ანტენების საფუძვლებს, რობოტოტექნიკის საფუძვლებს.

გამოუმუშავოს პრაქტიკული უნარები კომპიუტერული და

კურსის დასრულების შემდეგ სტუდენტს ექნება შესაბამისი

კურსებს, პროგრამირების საფუძვლებს, კომპიუტერული
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სტუდენტებს ექნებათ შესაძლებლობა გაიღრმავონ ცოდნა 
შემდეგ საკითხებში: ბიზნესის ანალიზისა და 
ინტელექტუალური მართვის ტექნოლოგია მონაცემთა 
საცავებში (Oracle, MS SQL warehouse), Web პლატფორმაზე 
დაფუძნებული დეველოპმენტი (Ruby), IT პროექტების მართვა 
(PMBOK), ინდუსტრიულ პლატფორმაზე დაფუძნებული 
დეველოპმენტი („JAVA EE“), ERP სისტემები, კომპიუტერული 
ქსელები (CISCO CCNP), ციფრული ინფორმაციის სამართალი, 
მობილურ პლატფორმაზე დაფუძნებული დეველოპმენტი 
(Android, IOS), ArcGIS სისტემები, რთული სისტემების 
ლოგიკურ-ალბათური მოდელირება, IT სერვისების 
მმართველობაში (COBIT, ITIL) და ხელოვნური ინტელექტის 
დარგში. კურსდამთავრებულები შეძლებენ კვლევის 
დამოუკიდებლად ჩატარებას და ექნებათ შესაბამისი 
მიმართულებით დარგის ღრმა და სისტემური ცოდნა. 
პროექტირებისა და მართვის ცოდნა და უნარები.
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მიზანია კურსდამთავრებულებმა შეძლონ სხვადასხვა მიდგომებზე დაფუძნებული მათემატიკური მეთოდების და მოდელების 
შესწავლა და ანალიზი და მათი გამოყენება სხვადასხვა დარგის თეორიული და პრაქტიკული პრობლემების გადაწყვეტაში.

პროგრამის დასრულების შემდეგ, სტუდენტებს მყარი საფუძველი ექნებათ სადოქტორო საფეხურზე სწავლის გასაგრძელებლად.

კონკურენტუნარიანი, მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება, რომლებსაც შეეძლებათ დასაქმდნენ ბიზნესის სფეროში,  
მარკეტინგულ, კერძო ორგანიზაციებსა და სახელმწიფო სტრუქტურებში, სადაც მოთხოვნადია ანალიტიკური აზროვნება და 
სხვადასხვა მათემატიკური მეთოდების გამოყენება. 

ქართველი და უცხოელი სტუდენტები მიიღებენ სიღრმისეულ 
ცოდნასა და გამოცდილებას საინფორმაციო ტექნოლოგიების 
სფეროში კვლევისა და განვითარებისათვის. ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების კურსები მოიცავს კომპიუტერულ სისტემებსა 
და ქსელებს (Cisco CCNP სერტიფიკატი), ვებ და ქსელურ 
პროგრამირებას, მონაცემთა ბაზებს (Oracle სერტიფიკატი), 
მობილურ აპლიკაციებს, ERP სისტემებს, საინფორმაციო 
ტექნოლოგიებში ლოგიკურ-ალბათურ და გრაფიკული 
გარდაქმნების მეთოდებს. სხვადასხვა არჩევითი კურსები 
სტუდენტს საშუალებას მისცემს გაიღრმავოს კომუნიკაციის 
უნარი, შეიძინოს სიღრმისეული ცოდნა და კონკრეტული 
საკითხის გადასაჭრელად კვლევაზე დაფუძნებული დასკვნების 
გაკეთების ჩვევები, რათა წარმატებით გაუმკლავდეს 
თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში 
არსებულ იმ პრობლემებს, რომლებიც სხვადასხვა 
პრინციპებისა და პროცესების სიღრმისეულ ცოდნას 
მოითხოვენ. კურსდამთავრებულები შეძლებენ დასაქმდნენ 
კვლევით დაწესებულებებში, ბანკებში, სადაზღვევო 
კომპანიებში, კერძო და სახელმწიფო ორგანიზაციებში, 
როგორც IT მენეჯერი, ვებ, ქსელის ან მონაცემთა ბაზის 
ადმინისტრატორები.

programis
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მიზანია მაღალი სამეცნიერო ღირებულების კვლევის წარმოება 
და ახალი ცოდნის შექმნა ფიზიკასა ან/და მასთან 
დაკავშირებულ სფეროებში. ასევე, პროგრამის მიზანს 
წარმოადგენს სამეცნიერო კვლევის უნარ-ჩვევების, 
ანალიტიკური აზროვნების, პრობლემის გადაჭრის უნარის 
განვითარება სამეცნიერო პროექტების დაგეგმვის, 
განხორციელებისა და მართვის მიზნით.

მიზანია ხელი შეუწყოს ახალი ცოდნის შექმნას და 
დოქტორანტის ჩამოყალიბებას მაღალი სამეცნიერო 
ღირებულებების მქონე მეცნიერად გამოყენებითი მათემატიკის 
მიმართულებით, რომელსაც ექნება დარგის უახლესი 
მიღწევების ცოდნა და შეეძლება დამოუკიდებლად 
განახორციელოს ორიგინალური სამეცნიერო კვლევები.

მიზანია სამეცნიერო კვლევის წარმოება და ახალი ცოდნის 
შექმნა კომპიუტერულ მეცნიერების დარგში, სამეცნიერო 
კვლევის უნარ-ჩვევების, ანალიტიკური აზროვნების, 
პრობლემის გადაჭრის უნარის განვითარება სამეცნიერო 
პროექტების დაგეგმვის, განხორციელებისა და მართვის 
მიზნით. კურსდამთავრებულები შეძლებენ დასაქმდნენ 
საგანმანათლებლო, სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში 
აკადემიურ/ სამეცნიერო პოზიციებზე, კერძო და სახელმწიფო 
სტრუქტურებში ანალიტიკურ, IT მენეჯერულ და კომპანიის 
განმავითარებელი საქმიანობის ჯგუფებში.
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და სხვადასხვა პრაქტიკულ სფეროებში. საქართველოს 
უნივერსიტეტი პირველი უნივერსიტეტია საქართველოში, 
რომელმაც დაიწყო BlockChain ტექნოლოგიის დანერგვა 
საკუთარ სივრცეში. BlockChain-Lab-ი სტუდენტებს სთავაზობს

ცენტრს ხელმძღვანელობს ასოცირებული პროფესორი დავით 
კიზირია. ლაბორატორიის მიზანია საქართველოში დანერგოს 
და განავითაროს ახალი ციფრული ტექნოლოგიები, განავრცოს

საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურისთვის.

ციფრული ტექნოლოგიების შესაძლებლობები განათლებასა

თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიების სასწავლო კურსებს

კადრების მომზადება, აღზრდა და პროფესიული განვითარება, 
აკადემიურ დონეზე სწავლება და კვლევების

სამთავრობო, ისე კერძო სექტორის წარმომადგენლებისთვის.

მიზანია ქვეყანაში ინტერნეტისა და ინტერნეტ

მოწესრიგება და მოცემული მიმართულებით არსებული

ჩატარება. ცენტრში ხორციელდება ინტერნეტ-ტექნოლოგიების 
პროცესების შესწავლა და კვლევა, ანალიზი და

საუკეთესო გამოცდილებების შესწავლა, კვალიფიციური

ტექნოლოგიების განვითარება, ინტერნეტ - რეგულაციების

შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება, როგორც

ცენტრს ხელმძღვანელობს ვლადიმერ სვანაძე. ცენტრის

Mikrotik Academy,რომლის ფარგლებში მსმენელს შეუძლია

• დაპროგრამების ენა - Java

Academy, Oracle Academy, Microsoft Academy და

• მონაცემთა ბაზები (Oracle, MS SQL, PL/SQL)

• ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის საწყისი კურსი.
• გეოინფორმატიკა (ArcGIS, MapInfo)

აკადემია მოიცავს საერთაშორისო აკადემიებს: Cisco

გაიაროს მისთვის სასურველი სასერტიფიკატო კურსები:

• MS Office

• Web დეველოპმენტი (HTML, CSS, Javascript, PHP)

• კომპიუტერული ქსელები (CCNA)

მოიცავს მექანიკის, ელექტროობისა და მაგნეტიზმის,

საფუძვლები და ზოგადი ფიზიკის კანონები უშუალოდ
სტუდენტებს საშუალება აქვთ, შეისწავლონ ინჟინერიის
ცენტრს ხელმძღვანელობს ზურაბ ადამია. ლაბორატორიაში

ოპტიკისა და რადიოტექნიკის ამოცანებს.

ცდებზე დაკვირვებით. ლაბორატორიული პრაქტიკუმი

საქართველოს უნივერსიტეტი პირველი საგანმანათლებლო
დაწესებულებაა საქართველოში, რომელმაც დაამყარა
კავშირი Oracle Corporation-თან საგანმანათლებლო
კუთხით და დააარსა Oracle Academy. აკადემია
შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტებს გაიარონ კურსები და
მიიღონ საერთაშორისო სერტიფიკატები. საქართველოს

ქსელში, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს
უნივერსიტეტი ჩართულია MikroTik-ის აკადემიების

კურსის დამთავრების შემდეგ აიღოს MTCNA-ის
საერთაშორისო სერტიფიკატი. საქართველოს უნივერსიტეტი 
ერთადერთი უმაღლესი სასწავლებელია საქართველოში, 
რომელიც ჩართულია Microsoft IT Academy პროგრამაში. რაც 
მთავარია, ყველა სტუდენტს დამატებითი საზღაურის გადახდის 
გარეშე შეუძლია აიღოს Microsoft-ის სერტიფიკატები, 
გამოცდების ონლაინ სისტემით წარმატებით ჩაბარების 
შემდეგ. Zend Technologiesმსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი 
ფირმაა ვებ-ტექნოლოგიებში. აღნიშნულ ფირმას ევროპისა და 
აშშ-ს მასშტაბით ბევრ ქალაქში ჰყავს წარმომადგენლობა. 
სამხრეთ კავკასიის რეგიონში კი პირველად საქართველოს 
უნივერსიტეტმა დაამყარა ურთიერთობა ამ კომპანიასთან.

ცენტრს ხელმძღვანელობენ ასოცირებული პროფესორი 
მ.თუთბერიძე, ნ.მამულაშვილი. ცენტრი სტუდენტებსა და 
დამწყებ პროგრამისტებს სთავაზობს მობილური 
აპლიკაციების შექმნის სრულ კურსებს, პროგრამირების 
საფუძვლებიდან დასრულებულ რეალურ პროექტამდე. UG 
Lemondo-ს ტრენინგ-ცენტრი უნიკალურია, რადგან 
სწავლების პროცესში ერთდროულად ერთვება უმაღლესი 
საგანმანათლებლო დაწესებულება და ლიდერი 
დეველოპერული კომპანია Lemondo. სწავლება 
ორიენტირებულია საბაზრო მოთხოვნებზე და მსურველებს 
აძლევს არა მხოლოდ თეორიული, არამედ პრაქტიკული 
განათლების მიღების შესაძლებლობას. UG Lemondo არის 
Apple-ის ავტორიზებული ცენტრი. საქართველოს 
უნივერსიტეტი პირველი საგანმანათლებლო ცენტრია 
საქართველოში, რომელმაც მოიპოვა Apple iOS University 
Developer Program-ის წევრობა და ლიცენზია. 
საქართველოს უნივერსიტეტის  UG LEMONDO ტრენინგ 
ცენტრს საშუალება ეძლევა სტუდენტებს შეასწავლოს iOS 
აპლიკაციების დეველოპმენტი iOS SDK-სა და სხვა Apple 
ტექნოლოგიების გამოყენებით. 
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ლაბორატორიას ხელმძღვანელობს ნუგზარ მოსულიშვილი. 
სივრცე, სადაც ყველა დაინტერესებულ ახალგაზრდას, 
აბიტურიენტს, სტუდენტს შეუძლია მოიტანოს საინტერესო იდეა 
და მისი განხორციელებისთვის გამოიყენოს თანამედროვე 
ტექნოლოგიები. იდეების ლაბორატორიაში შექმნილია 
მოხერხებული სამუშაო სივრცე. ლაბორატორია აღჭურვილია 
ელექტრონული ინჟინერიის თანამედროვე აპარატურითა და 
ინვენტარით. მსურველებს აქ დახვდებათ 3D პრინტერი, 
ლაზერული მჭრელი, CNC დანადგარი, ოსცილოგრაფი, 
სიგნალების გენერატორები, მულტიმეტრები, Ardunio და 
Raspberry მოდულები, სხვადასხვა ტიპის სენსორები.

უფლება. CISCO-ს სასწავლო პროგრამები ინტეგრირებულია
უნივერსიტეტის სასწავლო კურსებში. კურსის წარმატებით
გავლის შემთხვევაში, სტუდენტს ეძლევა საერთაშორის
სერტიფიკატი. 

ცენტრს ხელმძღვანელობს სულხან სულხანიშვილი 
ლაბორატორია აღჭურვილია CISCO-ს აპარატურით და
მინიჭებული აქვს CCNA და CCNP სერტიფიკატების გაცემის

სამეცნიერო-კვლევითი და სასწავლო პროცესების

დანერგვასა და სამეცნიერო კადრების მომზადებას წმინდა

პროგრამებს უცხოეთის წამყვან უნივერსიტეტებთან

მიზანია ხელი შეუწყოს უნივერსიტეტის ფარგლებში
ცენტრს ხელმძღვანელობს როლანდ დუდუჩავა. ინსტიტუტის

ეფექტურად წარმართვას, საერთაშორისო სტანდარტების

გამოყენებით მათემატიკასა და მექანიკაში. ინსტიტუტი
მჭირდოდ თანამშრომლობს ევროპის მრავალ სამეცნიერო
ცენტრთან და წარმატებით ახორციელებს გაცვლით

სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურზე.

ცენტრს ხელმძღვანელობს ალექსანდრე ტატიშვილი. 
უნიკალური სასწავლო პროგრამის ბაზაზე სტუდენტები და 
სკოლის მოსწავლეები ეუფლებიან რობოტექნიკის, 
ელექტრონიკისა და პროგრამირების თეორიულ და 
პრაქტიკულ ცოდნას.
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  არასოდეს  უნდა დათმო საყვარელი სფერო და საქმიანობა და 
კომპრომისზე წახვიდე საკუთარ პროფესიულ მომავალთან, 
რამეთუ წარმატებულია მხოლოდ ის, ვისაც თავისი საქმე 
უყვარს და შესაბამისად მასში საუკეთესოა.

შალვა ძებისაშვილი - პოლიტიკური მეცნიერების დოქტორი 
(ასოც. პროფესორი), საქართველოს უნივერსიტეტის 
პოლიტიკის მეცნიერებებისა და საერთაშორისო 
ურთიერთობების პროგრამების ხელმძღვანელი.  
საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის (GSAC) 
თანადამფუძნებელი და სხვადასხვა არასამთავრობო 
ორგანიზაციების წევრი, მაგ. უსაფრთხოებისა და თავდაცვის 
სამოქალაქო საბჭო (CCDS). 2003 წლიდან მსახურობდა 
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში თავდაცვის 
პოლიტიკისა და დაგეგმვის სფეროში სხვადასხვა მაღალ 
თანამდებობებზე. 2008-2009 წლებში მან წარმატებით 
დაამთავრა სამაგისტრო კურსი სტრატეგიული უსაფრთხოების 
კვლევებში აშშ-ს ეროვნული თავდაცვის უნივერსიტეტში (NDU-
ვაშინგტონი) და შემდეგ დაიკავა თავდაცვის სამინისტროს 
სამოქალაქო წარმომადგენლის პოზიცია (თავდაცვის 
მრჩეველი) საქართველოს წარმომადგენლობაში ნატოს შტაბ-
ბინაში. 2012 წლის სექტემბერში ის გახდა ევროკომისიის 
სადოქტორო პროგრამის (GEM) წევრი, წარმატებით დაიცვა 
დისერტაცია და მიიღო სადოქტორო ხარისხი ევროპული 
კვლევების ინსტიტუტში (IEE, ULB, ბრიუსელი) 2016 წლის 
იანვარში. შალვა ძებისაშვილი არის რამდენიმე აკადემიური 
პუბლიკაციისა და მთელი რიგი ანალიტიკური სტატიების 
ავტორი.

უნივერსიტეტის საუკეთესო აკადემიური მოსწრების მქონე 
სტუდენტი. საქართველოს უნივერსიტეტმა მომცა არამხოლოდ 
განუზომლად დიდი ცოდნა და გამოცდილება, არამედ 
პრაქტიკულად მასწავლა უკომპრომისო ბრძოლა საკუთარი 
მიზნებისთვის. სწორედ აქ გავითავისე ის მოცემულობა, რომ 
თავდაუზოგავი შრომისა და მტკიცე ნებისყოფის პირობებში, 
ნებისმიერი გამოწვევა, ნებისმიერი წინაღობა ადვილად 
გადასალახავია. “

თავდაპირველად, საქართველოს უნივერსიტეტში სწავლის 
დაწყებისას, როდესაც ფინიშის ხაზი ჯერ კიდევ ძალიან შორს 
იყო, ფიქრი იმაზე, რომ გავხდებოდი საქართველოს 
უნივერსიტეტის უმაღლესი აკადემიური მოსწრების სტუდენტი, 
მხოლოდ და მხოლოდ ოცნების სფერო შეიძლებოდა 
ყოფილიყო ჩემთვის, თუმცა 4 წლის წინ გაკეთებული ერთ-ერთი 
ყველაზე სწორი არჩევანის შედეგად აღმოვჩნდი სივრცეში, 
სადაც ნებისმიერი მცდელობა, შრომის ნებისმიერი 
გამოხატულება დაფასებულია. სწორედ ამიტომ, დღეს ვარ 
უკიდურესად ბედნიერი და ამაყი, რომ მქვია საქართველოს

ცნობიერებისთვის, რასაც ასე აქტიურიად, და რაც მთავარია 
წარმატებით, ნერგავს საქართველოს უნივერსიტეტი. 

  უღრმესი მადლობა ამ ყველაფრისათვის თითოეულ 
პროფესორს, თითოეულ ლექტორს, რომელთან 
კომუნიკაციამაც მომცა არამხოლოდ უდიდესი პროფესიული 
ცოდნა და გამოცდილება, არამედ პიროვნული ზრდისა და 
განვითარების შესაძლებლობაც. დიდი მადლობა, იმ 
დასავლური, ლიბერალური ღირებულებებისთვის, იმ ჯანსაღი

politikuri mecnierebis doqtori

politikis mecnierebebis programis kursdamTavrebuli

“

“

“
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programebi

gaxdi 
pozitiuri
cvlilebis 
Zala

პროგრამის მიზანია სტუდენტების ფუნდამენტალური

პრინციპებს; პოლიტიკური პროცესების და პოლიტიკური
შეისწავლიან: სახელმწიფო წყობისა და ფუნქციონირების

შეეძლებათ დასაქმდნენ სახელმწიფო სტრუქტურებში,
საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში. 

ქმედებების და ინდივიდების, საზოგადოებისა და 
სახელმწიფოს ურთიერთკავშირს; სოციალური, ეკონომიკური 
და პოლიტიკური საკითხების ანალიზს. კურსდამთავრებულებს

შეასწავლის პოლიტიკის მეცნიერებებში არსებული

მომზადება პოლიტიკურ თეორიაში არსებული ძირითადი

ძირეული პრობლემების გააზრებასა და განზოგადებას.

ტენდენციებისა და მიდგომების შესასწავლად. სტუდენტები

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტებს დაეუფლონ მსოფლიო მნიშვნელობის მოვლენებს, 
საკითხებსა და სტრატეგიებს. სკოლის ძირითადი მიზანია, სოციალური მეცნიერებების გაგება, შეცნობა და გაანალიზება. ყველა 
შეთავაზებული საგანი საერთაშორისო გამოცდილებაზეა დაფუძნებული, სასწავლო პროცესში გამოიყენება უახლესი აუდიო-ვიდეო 
მასალები და ტექნიკური აღჭურვილობა, ფუნქციონირებს მედიაცენტრი და ტელესტუდია, რაც ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას 
უზრუნველყოფს. ლექციებს უძღვებიან მაღალკვალიფიური პოლიტოლოგები, ჟურნალისტები, დიპლომატები, ფსიქოლოგები და 
საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროს კომპეტენტური წარმომადგენლები, პროგრამის კომპონენტთა 
მრავალფეროვნება და მასში სოციოლოგიის, საერთაშორისო სამართლისა თუ ეკონომიკის ინტეგრირება უზრუნველყოფს 
სტუდენტის მრავალმხრივ განვითარებას.
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რამდენიმე კონცენტრაციისგან შედგება: საერთაშორისო 
წესრიგი; საერთაშორისო უსაფრთხოება და საგარეო 
პოლიტიკა; რეგიონები და ქვეყანათმცოდნეობა. პროგრამა 
შეასწავლის საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და 
საერთაშორისო პოლიტიკურ-ეკონომიკურ საკითხებს, 
საერთაშორისო ურთიერთობათა თანამედროვე სისტემას, 
საერთაშორისო ურთიერთობების მნიშვნელოვან თეორიებსა 
და სკოლებს, გლობალიზაციისა და უახლესი საერთაშორისო 
სამართლის, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და 
საერთაშორისო მართლმსაჯულების განხორციელების 
პრობლემატიკას, რეგიონალურ ინტეგრაციას, სამხედრო 
ძალის, ტერორიზმის, საერთაშორისო ვაჭრობის, 
საერთაშორისო ფინანსების საკითხებს, სახელმწიფო და 
არასახელმწიფო ფაქტორების ურთიერთქმედებას, საგარეო 
პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების პრობლემატიკას, 
გეოპოლიტიკის, გეოეკონომიკისა და გეოსტრატეგიის 
საკითხებს. 

ძირეული პრობლემების, მათ შორის, რეგიონალური და
შეეძლებათ საერთაშორისო პოლიტიკაში არსებული

ფორმულირებისა და კვლევის დამოუკიდებლად ჩატერება;

ფარგლებში სტუდენტები შეისწავლიან გლობალური 
პოლიტიკის ძირითად თეორიულ მიდგომებს,

დაგეგმვა და მომზადება;

სოციალურ-ეკონომიკური სიტუაციის შეფასებაზე დაყრდნობით 
გადაწყვეტილების მიღება. 

ტრანსრეგიონალური პოლიტიკის განზოგადება და გააზრება.
აგრეთვე, დაეუფლებიან ისეთ ცოდნას და უნარებს, რომელიც
მათ თანამედროვე საგარეო პოლიტიკის წარმოებაში 
დაეხმარებათ. კერძოდ:

• ენერგო პოლიტიკისა და ენერგო უსაფრთხოების საკითხების 
ცოდნა ქვეყნის, რეგიონისა და გლობალურ კონტექსტში;
• სხვადასხვა კომპლექსური პოლიტიკური პრობლემური

ძიების უნარი, მოლაპარაკებებისა და საქმიანი შეხვედრების
საკითხების გადაჭრის მიზნით, ახალი ორიგინალური გზების

• კავკასიის გლობალური პოლიტიკის ჭრილში ჰიპოთეზის

• მიმდინარე რთული პოლიტიკური მოვლენებისა და
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პროგრამის მიზანია, გათვალისწინებული სასწავლო და სამეცნიერო კომპონენტების სრული კურსის გავლის და სადოქტორო

ანალიზის გამოყენების უნარ-ჩვევები. აგრეთვე, დოქტორანტს შეეძლება პროექტის მენეჯმენტის უახლესი სტანდარტების დაცვით 
მოამზადოს და განახორციელოს ინოვაციური სამეცნიერო პროექტები პოლიტიკის მეცნიერებების აქტუალურ პრობლემებზე.

მიზანია, ხელი შეუწყოს პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულებით ახალი ცოდნის შექმნას და მის მეცნიერულ განვითარებას. 
პროგრამა ამზადებს პოლიტიკის მეცნიერებსა და მკვლევრებს, რომლებიც ხელს შეუწყობენ ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას 
და ამით ემსახურებიან საზოგადოებას, ქვეყანასა და მსოფლიოს.

დისერტაციის დაცვის შედეგად, კურსდამთავრებულს მისცეს უახლესი თეორიული ცოდნა, კვლევის მეთოდებისა და მონაცემების
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resursebi

თანამედროვე მულტიმედიური ტექნოლოგიებით 
აღჭურვილი სატელევიზიო სტუდია, სადაც ხორციელდება 
სტუდენტების მიერ მომზადებული გადაცემების ჩაწერა.

სატელევიზიო სტუდია, სადაც სტუდენტები რეალურ 
ჟურნალისტურ საქმიანობას ახორციელებენ, როგორიცაა, 
გადაცემების, რეპორტაჟებისა და სიუჟეტების მომზადება.

ონლაინ რესურსია, სადაც ხორციელდება მიმდინარე 
პოლიტიკური და საერთაშორისო მოვლენების ანალიზი, 
ხოლო შედეგები ასახულია ინტერაქტიულ რუკაზე. 

სტუდენტები ქმნიან სხვადასხვა მულტიმედიურ მედია 
პროდუქტებს  და ეუფლებიან  მასალების დამონტაჟების 
უნარებს. 

სტუდენტები მუშაობენ რეალურ PR, ბრენდინგის, 
მედიასთან ურთიერთობის, კვლევის, ღონისძიებების 
დაგეგმვისა და მართვის პროექტებზე   კომპანიებისთვის.

ცენტრში ხორციელდება ინდივიდუალური კონსულტირება 
და თერაპია, ჯგუფური თერაპია, მიზნობრივ-თემატური 
ტრენინგები, სოციალურ-ფსიქოლოგიური კვლევები და 
მზადდება გამოცემები. ცენტრი ფსიქოლოგიის 
ფაკულტეტის სტუდენტებს შესაძლებლობას აძლევს 
ჩაერთონ სხვადასხვა ტიპის აქტივობაში და შეიძინონ 
პროფესიული და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები.

რესურს ცენტრის მიზანია როგორც სტუდენტების, ასევე 
გამოცდილ მკვლევართა აკადემიური მხარდაჭერა და 
კვლევების წახალისება ეთნოპოლიტიკისა და ერის 
მშენებლობის პრობლემატიკის მიმართულებით. 
ბიბლიოთეკაში დაცულია უნიკალური მასალები, 
უძველესი და უახლესი ლიტერატურა, რომელიც 
მნიშვნელოვანი რესურსია პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიმღებთათვის, უფლება 
დამცველებისათვის, საერთაშორისო ორგანიზაციების 
წარმომადგენელთათვის და სხვა დაინტერესებული 
პირებისათვის.
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პირველად, როდესაც საქართველოს უნივერსიტეტის 
საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის სამაგისტრო პროგრამას 
გავეცანი, მივხვდი, რომ ეს იყო პროგრამა, რომელიც 
მთავაზობდა საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის დასავლური 
დონის პროგრამას, რომელიც მომცემდა საშუალებას მიმეღო 
როგორც თეორიული ცოდნა, ისე გამომემუშავებინა ის უნარ-
ჩვევები, რომლებიც უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებენ 
პრაქტიკოს იურისტად ჩამოყალიბებაში. ჩემი მოლოდინები 
პირველივე ლექციამ გაამართლა და საბოლოოდ დავრწმუნდი, 
რომ ძალიან საინტერესო და სიახლეებით აღსავსე 2 წელი 
მელოდა წინ. 
საინტერესო და დატვირთული სასწავლო წლის გარდა, 
საქართველოს უნივერსიტეტმა მომცა შესაძლებლობა სრული 
დაფინანსებით მონაწილეობა მიმეღო საერთაშორისო 
შეჯიბრებებში და პრაქტიკაში გამომეყენებინა მიღებული 
ცოდნა. გარდა ამისა, გავიცანი კოლეგები სხვადასხვა 
ქვეყნიდან, რომლებთანაც დღემდე ვმეგობრობ და მაქვს 
პროფესიული კავშირები.

  საქართველოს უნივერსიტეტს ქმნიან პროფესიონალები, 
რომლებიც აფასებენ შრომისმოყვარეობასა და მონდომებას, 
მზად არიან გვერდში დაუდგნენ სტუდენტებს და დაეხმარონ 
მათ მიზნების მიღწევაში.

saqarTvelos universitetis samarTlis skolis asocirebuli profesori

saerTaSoriso biznes samarTlis samagistro programis 
kursdamTavrebuli

“

“

“

“
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და კერძო სექტორში, ასევე, სურვილის შემთხვევაში,

მიზანია, ბაკალავრის შემდგომი დონის იურისტის მომზადება,

პრაქტიკული საქმიანობის განხორციელება, ასევე
დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევის ჩატარება.

განაგრძონ სწავლა დოქტორანტურაში. არჩევითი

რომელსაც შეძენილი ღრმა ცოდნით შეეძლება როგორც

თქვენი ინტერესის სფეროები.

საგნების მრავალფეროვნება და პრაქტიკის სხვადასხვა
მიმართულება საშუალებას იძლევა  ზუსტად განსაზღვროთ

კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ დასაქმდნენ საჯარო

programebi

მიმართულების იურისტების მომზადება, რომლებსაც
შეუძლიათ წარმატებით დასაქმდნენ საჯარო და კერძო
სექტორში, ასევე სწავლა გააგრძელონ მაგისტრატურაში.

მიზანია, საჯარო, კერძო და სისხლის სამართლის

.
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resursebi

სამართლის ყველა აკადემიურ პროგრამაში. სწავლება

ერთადერთი საერთაშორისოდ აღიარებული სასერტიფიკატო

გავლის შემდეგ, შეგიძლიათ სასერტიფიკატო გამოცდაზე

მიმდინარეობს TOLES (სამართლებრივი ინგლისურის

სამართლებრივი ინგლისური ენა ინტენსიურად ისწავლება

ბრიტანული ცენტრი) პროგრამით, რომელიც მსოფლიოში

ბრიტანელი და კანადელი პროფესორები. კურსის წარმატებით
პროგრამაა და მას სრულად წარმართავენ ამერიკელი,

გასვლა და სამართლებრივი ინგლისური ენის საერთაშორისო
სერტიფიკატის მოპოვება. მეტი TOLES შესახებ იხილეთ:
www.toles.ug.edu.ge.

სამართლის სკოლაში, სისხლის სამართლის მიმართულებით

გთავაზობთ კვლევებს, საჯარო ლექციებს, სამუშაო

კვლევას ახორციელებს ქართული, გერმანული და 
საერთაშორისო სისხლის სამართლის ინსტიტუტი, რომელიც

შეხვედრებს, სამეცნიერო კონფერენციებს, ინგლისურენოვან 
საზაფხულო სკოლებს გერმანიაში და შეჯიბრებას
იმიტირებულ პროცესებში.

თქვენ შეგიძლიათ დასაქმდეთ ამავე ცენტრში. 

იურიდიულ პირებს და უზრუნველყოფს მათ საადვოკატო

კონსულტაციას, ახორციელებთ მათ წარმომადგენლობას
სასამართლოში. პრაქტიკის წარმატებით გავლის შემდეგ,

მომსახურებას სრულიად უსასყიდლოდ. ცენტრში პრაქტიკის

ცენტრი უფასო იურიდიულ კონსულტაციას უწევს ფიზიკურ და

გავლა სტუდენტებისთვის სავალდებულოა. პრაქტიკის

ტრენერ-ადვოკატთან ერთად უწევთ სამართლებრივ
პერიოდში თქვენ ხვდებით ნამდვილ კლიენტებს და

სამართლის სკოლაში არსებული იმიტირებული სასამართლო

გამომუშავებას. გამოცდების დიდი ნაწილი ტარდება

ბრალდებულის, პროკურორის...) მონაწილეობთ.

იმიტირებული პროცესის სახით, რომელშიც თქვენ

დარბაზი ხელს უწყობს თქვენი სასამართლო უნარ-ჩვევების

წინასწარ განსაზღვრული როლით (მაგ: მოსამართლის,

სამართლის სკოლა ყოველწლიურად გთავაზობთ მსოფლიოში

მათში მონაწილეობას, სრული დაფინანსებით.
შემოთავაზებული კონკურსებია:

• ELSA Moot Court Competition onWTO Law (EMC2);

ცნობილი საერთაშორისო კონკურსებისთვის მომზადებას და

• Willem C. Vis International Commercial Arbitration
Moot (Vis Moot);
• Central & East European Moot Competition (CEEMC);
• Philip C. Jessup International Law Moot Court
Competition (Jessup);

Competition.

სასარგებლო კონტაქტების შესაძენად და წარმატებით

• ICC International Commercial Mediation Competition

    INADR International Law School Mediation Tournament 2021

Hong Kong;

დასაქმებისთვის.

• ICC International Commercial Mediation Competition

კონკურსებში მონაწილეობა თქვენთვის უმნიშვნელოვანესი
შესაძლებლობაა კვლევისა და პრაქტიკული უნარების, ასევე

Paris;

• IBA – VIAC CDRC Vienna The Mediation and Negotiation

შეიძინონ კვლევის ჩატარების უნარები.

საქართველოს უნივერსიტეტთან არსებული დამოუკიდებელი
კვლევითი ინსტიტუტია, რომელშიც ადგილობრივი თუ
საერთაშორისო ექსპერტები აწარმოებენ კვლევებს, ქმნიან
ანგარიშებსა და ანალიტიკურ დოკუმენტებს. gnomonwise
ხელს უწყობს საჯარო პოლიტიკაში, აკადემიური სივრცის

საქართველოს უნივერსიტეტის სტუდენტებს შესაძლებლობა
აქვთ გაიარონ პრაქტიკა აღნიშნულ ინსტიტუტში და

როლისა და საზოგადოების ჩართულობის ზრდას.

ტარდება კიოლნში, ბათუმში, გუდაურში, ბაკურიანში,

უცხოელი კოლეგებიც უძღვებიან. 

მიმართულების საზაფხულო და ზამთრის სკოლას. სკოლები
სამართლის სკოლა ყოველწლიურად გთავაზობთ რამდენიმე

სამშვილდეში და სხვ. სკოლების მიმართულება 
მრავალფეროვანია, მოიცავს საჯარო, კერძო და სისხლის
სამართალს და მათ, ქართველ ექსპერტებთან ერთად,.
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  საქართველოს უნივერსისეტში სწავლის პერიოდში 
მაქსიმალურად ბევრი გამოწვევა და გამოცდილება 
მივიღე. მესამე კურსიდან უკვე იუჯის თანამშრომელი 
გავხდი, ვმუშაობდი გაყიდვების აგენტის პოზიციაზე, ამის 
პარალელურად, გადავწყვიტე გაცვლითი პროგრამით 
მესარგებლა და ჩეხეთში, ტომას ბატას უნივერსიტეტში 
ნახევარი სემესტრის განმავლობაში ვისწავლე 
ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტზე, რამაც მომცა 
როგორც ევროპული განათლების მიღების 
შესაძლებლობა, ისე ცხოვრებისეული გამოცდილება.

ჩეხეთიდან დაბრუნების შემდეგ, გავარგძელე მუშაობა 
იუჯის ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა 
სკოლის ასისტენტად. პარალელურად, ვმუშაობდი 
საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციაში (Action 
Against Hunger) უმცროსი მკვლევრის პოზიციაზე. მე-4 
კურსიდან კი მუშაობა გავაგრძელე თბილისის მერიის 
ა(ა)იპ-ში (მუნიციპალური სერვისების განვითარების 
სააგენტო) ბიზნეს პროცესების ანალიტიკოსის პოზიციაზე 
და ვარ საქართველოსთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი 
რეფორმის ერთ-ერთი განმახორციელებელი, რასაც 
“საქართველოს მუნიციპალიტეტებში ერთიანი 
ელექტრონული სისტემების დანერგვა და განვითარება” 
ჰქვია. სწორედ ამიტომ, მიმაჩნია, რომ საქართველოს 
უნივერსიტეტში მიღებულმა განათლებამ მნიშვნელოვანი 
წვლილი შეიტანა ჩემი კარიერის ამგვარ განვითარებაში.

„ეფექტური მენეჯმენტი, სწორი ფინანსური და ეკონომიკური 
გადაწყვეტილებების მიღება, პროფესიონალიზმი და მაღალი 
ეთიკური სტანდარტი გადამწყვეტია როგორც ბიზნესში, ასევე 
სახელმწიფოს მართვის პროცესში. ჩვენი სკოლა მოწოდებულია 
სტუდენტებს მისცეს ამისთვის საჭირო თანამედროვე ცოდნა, 
გამოუმუშავოს პროფესიული უნარები, შეუწყოს ხელი მათ 
პიროვნულ ზრდასა და კარიერულ წინსვლას.“

გიორგი ლომიძე საქართველოს უნივერსიტეტის ეკონომიკის 
საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი და ეკონომიკის 
დეპარტამენტის უფროსია. მან დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-
მათემატიკის ფაკულტეტის ბაკალავრიატი გამოთვლითი 
მათემატიკის სპეციალიზაციით, ასევე სწავლობდა 
კომპიუტერულ მეცნიერებას ვისკონსინის უნივერსიტეტში, აშშ-
ში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო 
დეპარტამენტის ედმუნდ მასკის პროგრამის ფარგლებში 
დაამთავრა ოჰაიოს უნივერსიტეტის ეკონომიკის სამაგისტრო 
პროგრამა. მას მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილება აქვს 
როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორში, მათ შორის 
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში, საქართველოს 
ეროვნულ ბანკსა და ინვესტორთა საბჭოში.

 sajaro mmarTvelobis programis kursdamTavrebuli.

saqarTvelos universitetis ekonomikis sabakalavro 
programis xelmZRvaneli.

“

“
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programebi

საერთაშორისო დონეზე.

ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის საჯარო 
ადმინისტრირების სკოლებისა და ინსტიტუტების ქსელის
(NISPAcee) ინსტიტუციური წევრი საერთაშორისო 
აკრედიტაციის მიმართულებით. აღნიშნული ასოციაციების 
წევრობა ნიშნავს იმას, რომ პროგრამები აღიარებულია

პროექტებს. 

საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილებისა და 
თანამედროვე შრომის ბაზრის მოთხოვნების 
გათვალისწინებით.

ვორქშოფებში მონაწილეობას, ხელს უწყობს სტუდენტების

(CEEMAN) ბიზნეს სკოლების ასოციაციისა (AACSB) და

გთავაზობთ პროგრამებს, რომლებიც შემუშავებულია
ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა

სამეწარმეო ინიციატივებს და აფინანსებს სტუდენტურ

ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა არის
მენეჯმენტის განვითარების ევროპული ასოციაციის,

სკოლა სტუდენტებს სთავაზობს სხვადასხვა პროექტებში,
საერთაშორისო პროგრამებში, სემინარებსა და

ქმნის სასწავლო გარემოს, რომელიც მომავალი ლიდერების აღზრდასა და პრაქტიკული უნარების განვითარებაზეა 
ორიენტირებული. პროგრამა განავითარებს სტუდენტთა აზროვნებას და უყალიბებს მეწარმულ უნარებს, რათა მათ შეძლონ 
დამოუკიდებლად მიიღონ გადაწყვეტილებები მუდმივად ცვლად ბიზნეს გარემოში. ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამის 
სტუდენტებს საშუალება აქვთ ჩაუღრმავდნენ შეთავაზებულ კონცენტრაციებს ფინანსების, მარკეტინგის, მენეჯმენტის ან 
საბუღალტრო აღრიცხვის მიმართულებით. საბაკალავრო პროგრამის დასრულებისთვის განკუთვნილი ოთხი წელი არის გზა 
წარმატებული მომავლისკენ იმ პრაქტიკული უნარების დაუფლების გზით, რაც მნიშვნელოვანია, რათა სტუდენტმა შეიქმნას 
კარიერა მსოფლიო მასშტაბით სხვადასხვა ინდუსტრიაში.

სამაგისტრო პროგრამისთვის განკუთვნილ ორ აკდემიურ წელში სტუდენტები თანამდეროვე მულტიდისციპლინური
თეორიული ცოდნით და შემოქმედებითი და პრაქტიკული უნარებით შეძლებენ საერთაშორისო და ადგილობრივ შრომის ბაზარზე 
კერძო და საჯარო სექტორის ორგანიზაციებში უფროსი მენეჯერის თანამდებობებზე დასაქმებას და ასევე საკუთარი კომპანიების 
შექმნას და მის ეფექტურ მართვას. 
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ორიენტირებულია სტუდენტებისთვის ეკონომიკის დარგში 
სიღრმისეული თეორიული ცოდნის მიცემასა და პრაქტიკული 
უნარების განვითარებაზე. პროგრამის მიზანია სათანადოდ 
მოამზადოს სტუდენტები, რათა მათ ფართო არჩევანი 
ჰქონდეთ კარიერული წინსვლის კუთხით უნივერსიტეტის 
დამთავრების შემდეგ, იქნება ეს დასაქმება საჯარო ან კერძო 
სექტორში, თუ სწავლის გაგრძელება საქართველოში ან 
საზღვარგარეთ. ეკონომიკური დისციპლინების გარდა 
სტუდენტებს აქვთ კურსების მრავალფეროვანი არჩევანი, 
პირველ რიგში ფინანსებისა და ბიზნესის ადმინისტრირების 
განხრით.

აინტერესებთ. პროგრმა მოიცავს საჯარო მართვის
და არასამთავრობო სექტორში წარმატებული კარიერა

ინსტიტუტების ჩამოყალიბებას გულისხმობს. ქვეყნის 
განვითარებაში ამ უმნიშვნელოვანესი ცვლილებების 
წარმატებით განხორციელებას კი სწორედ 
მაღალკვალიფიციური და პროფესიონალი საჯარო 
მმართველებისა და საჯარო მოხელეების ახალი თაობა 
უზრუნველყოფს. 

ასპექტებს, სადაც განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა

სერვისების განხორციელების გამოწვევებსა და მათი

გამიზნულია მათთვის, ვისაც სახელმწიფო სამსახურსა

გადაჭრის შესაძლებლობებს ინოვაციური ხედვისა და ახალი

პოლიტიკურ-ადმინისტრაციულ რეფორმებს, სახელმწიფო

დამკვიდრებასა და სერვისზე ორიენტირებული საჯარო

პოლიტიკურ, მენეჯერულ, სამართლებრივ და ეკონომიკურ

იდეების გენერირების გზით. დღეს საქართველო საჯარო

საქართველოში და საერთაშორისო ასპარეზზე უახლეს

ღირებულებებზე დაფუძნებულ, ღია მმართველობის ფორმების

ადმინისტრირების რეფორმისა და განვითარების ეტაპზეა,
რაც მმართველობის ძველი სისტემიდან ახალ, დემოკრატიულ

და განავითარონ საკუთარი ტურისტული ბიზნესი. პროგრამა

ორიენტირებულია იმ ცოდნასა და უნარებზე, რომელიც 
საჭიროა ტურიზმის სფეროში წარმატებული კარიერის 
შესაქმნელად. სტუდენტები შეისწავლიან ტურიზმის 
სხვადასხვა მიმართულებებს; გაეცნობიან ადგილობრივ და 
საერთაშორისო ბაზარზე დამკვიდრებულ ტრენდებს, 
დამოუკიდებლად დაგეგმავენ და განახორციელებენ 
ტურებს; მონაწილეობას მიიღებენ სასტუმროს და კვების 
ინდუსტრიის მართვის პროცესში. პროგრამა 
ორიენტიერებულია იმ სტუდენტებზე, რომლებიც 
დაინტერესებულნი არიან მიაღწიონ წარმატებულ

ზრდის ტურისტულ ბაზარზე კონკურენტუნარიან კადრებს,

სპეციფიკური ცოდნა, არამედ თავისუფლად შეძლებენ

პროფესიულ კარიერას ტურიზმის სხვადასხვა ინდუსტრიებში

რომლებსაც ექნებათ არა მხოლოდ ტურიზმის სექტორის

დაგეგმონ საკუთარი კარიერული განვითარება ბიზნესის 
სხვა ინდუსტრიებშიც.

35



.

36



resursebi
ინოვაციური იდეებისა და სტარტაპ პროექტების 
განსახორციელებლად საქართველოს უნივერსიტეტი 
სტუდენტებს სთავაზობს „Start-Up Factory“-ის 
მულტიფუნქციურ სივრცესა და ფინანსურ მხარდაჭერას.

ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლის 
ტურიზმის პროგრამა თანამშრომლობს ტურისტულ 
სააგენტო „Discover Georgia“-სთან. საქართველოს 
უნივერსიტეტის ბაზაზე გაიხსნა ტურისტული სააგენტოს 
ფილიალი: “Discover Georgia for UG”, სადაც დასაქმდებიან 
და სტაჟირებას გაივლიან ტურიზმის პროგრამის 
სტუდენტები.

ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
წარმატებულ სტუდენტებს უფინანსებს ევროპის 
ინოვაციის აკადემიის საზაფხულო პროგრამაში 
მონაწილეობას. ეს პროგრამა აღიარებულია როგორც 
სამეწარმეო სწავლების საუკეთესო პლატფორმა და 
შედგენილია მსოფლიო კლასის პარტნიორ 
უნივერსიტეტებთან და კომპანიებთან თანამშრომლობით, 
რომელთა შორის არიან ბერკლი, სტენფორდი, გუგლი, 
ამადეუსი და სხვა.

მეცნიერებათა კვლევითი ცენტრი, რომლის მიზანია
სკოლის ფარგლებში ფუნქციონირებს ადმინისტრაციულ

სტუდენტების ჩართულობის გაზრდა აკადემიურ და
პრაქტიკული სახის კვლევით პროექტებში. 
ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა კვლევითი ცენტრი არის 
ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლის 
ფარგლებში არსებული კიდევ ერთი პრაქტიკაზე 
ორიენტირებული კომპონენტი.

ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლას
გააჩნია კომპიუტერული ლაბორატორია, სადაც 
სტანდარტულ პროგრამულ უზრუნველყოფასთან ერთად 
სტუდენტებისთვის ხელმისაწვდომია თანამედროვე 
ბუღალტრული, ფინანსური და სტატისტიკური 
პროგრამები. სწავლება ხდება ბუღალტრული სისტემების 
შემმუშავებელ კომპანიასთან თანამშრომლობით, რაც 
გულისხმობს სტუდენტების სერტიფიცირებას აღნიშნულ 
პროგრამებში.
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„იმისათვის, რომ ვიცხოვროთ უკეთეს ქვეყანაში და შევქმნათ 
ჯანსაღი გარემო, საჭიროა გამოვიყენოთ მიღებული ცოდნისა 
და შესაძლებლობების მაქსიმუმი და ვიყოთ საუკეთესო ჩვენს 
სფეროში, რაც დაგვეხმარება მნიშვნელოვანი წვლილი 
შევიტანოთ როგორც ჩვენი ქვეყნის, ასევე გლობალური 
ჯანმრთელობის გაუმჯობესებაში.“ 

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის 
სამკურნალო ფაკულტეტის დამთავრების შემდეგ მიღებული 
აქვს ბიზნესის მართვის მაგისტრის ხარისხი ჰოსპიტალების 
ადმინისტრირებაში. კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით 
იმყოფებოდა სამეფო ტროპიკულ ინსტიტუტში (ჰოლანდია), 
მოზეს ტეილორის (აშშ) და ჰაჯეტეპეს ჰოსპიტალებში 
(თურქეთი), ლანკასტერის უნივერსიტეტში (გაერთიანებული 
სამეფო), ბაბეს-ბოლიალის უნივერსიტეტსა (რუმინეთი) და 
სამეფო ტექნიკურ უნივერსიტეტში (შვედეთი). კვლევითი 
მობილობით იმყოფებოდა ბასკეთის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში (ესპანეთი) და მონაწილეობდა ევროპის 
ეპიდემიოლოგთა პროგრამასა (იტალია) და ზალცბურგის 
სამედიცინო სემინარებში. იგი არის ევროპის საზოგადოებრივი 
ჯანდაცვის ასოციაციის, გლობალური ჯანმრთელობის 
საუნივერსიტეტო კონსორციუმისა და გლობალური 
ჯანმრთელობის კვლევის ნორვეგიის სკოლის წევრი. მიღებული 
აქვს საქართველოს პრეზიდენტის ჯილდო. კითხულობს 
ლექციების კურსს „ჯანდაცვის სამსახურებისა და სისტემების 
მენეჯმენტის“, „სამედიცინო სერვისების ხარისხის“ და 
„ჯანმრთელობის ხელშეწყობის” მიმართულებით.

BACHELOR PROGRAM STUDENT OF PHARMACY

I love my University and my wonderful friends who study here 
from around the world.”

“It is a great privilege for me to study here at the University Of 
Georgia because of the skilled and competent professors, 
viable educational and friendly atmosphere as well as excellent 
university life. Apart from this, it is noteworthy that the School 
of Health Sciences and Public Health is known for the modern 
facilities and equipment that ensure practical knowledge and 
up-to-date approaches that give the students access to 
contemporary knowledge in the medical sphere.

saqarTvelos universitetis janmrTelobis mecnierebebis skolis 
konsultanti, leqtori. 
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programebi

farmacia (samagistro)

40



სხვადასხვა პროფილის საავადმყოფოსა და ამბულატორიულ

ქვეშ. სტუდენტებისათვის ხელმისაწვდომია სკოლის 
საერთაშორისო და გაცვლითი პროგრამები, აქვთ სამეცნიერო
კონფერენციებში მონაწილეობის მიღების, საკუთარი

მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) რეკომენდაციების მიხედვითა 
და ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის პროფესორებთან 
თანამშრომლობით. სტუდენტები პროფესიულ უნარ-ჩვევებს 
იძენენ თანამედროვე, მულაჟებითა და მანეკენებით აღჭურვილ

შემუშავებულია ევროსაბჭოს დირექტივების, ექთნების
საერთაშორისო საბჭოს (ICN) მოთხოვნების, ჯანმრთელობის

„სიმულაციურ ჰოსპიტალში“, კლინიკურ პრაქტიკას გადიან

კლინიკებში კვალიფიციური მენტორების ზედამხედველობის

კვლევის შედეგების საქართველოს უნივერსიტეტის 
საერთაშორისო ჟურნალში გამოქვეყნების საშუალება. 
პროგრამის დასრულების შემდეგ მიღებული განათლება 
იძლევა არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ უცხოეთში 
დასაქმების საშუალებას, ასევე შესაძლებელია სწავლის 
გაგრძელება მაგისტრატურასა და შემდეგ კი 
დოქტორანტურაში.

სტუდენტებისთვის ხელმისაწვდომია სკოლის საერთაშორისო 
და გაცვლითი პროექტები. პრაქტიკის მიწოდება ხდება ჯი-ემ-პი 
(GMP) და ავერსის (AVERSI) ფარმაცევტულ საწარმოებსა და 
კლინიკებში. პროგრამის სტუდენტებს საშუალებააქვთ 
სათანადო სტატიები გამოაქვეყნონ უნივერსიტეტის 
რეფერირებად ჟურნალში „Caucasus Journal of Health Sciences 
and Public Health“.

მიზანია კვალიფიციური, პროფესიულ ზრდაზე ორიენტირებული 
და შემდგომ ეტაპზე სწავლის უნარის მქონე ფარმაცევტი 
ბაკალავრის მომზადება. კურსდამთავრებულს ექნება  
პაციენტზე ორიენტირებული ფარმაკოთერაპიის, ფარმაციის 
მიმართულებით კლინიკური კვლევების შედეგების 
გამოყენების, სამკურნალო საშუალებების წარმოებისა და 
დამზადების, ფარმაცევტული ანალიზის საბაზისო ცოდნა; მას 
შეეძლება ფარმაცევტული დაწესებულებების სტრუქტურული 
ერთეულების შესაბამის დონეზე მართვა.

აღსანიშნავია, რომ დასაქმების ბაზარზე, როგორც 
საქართველოში, ასევე მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში 
მაღალკვალიფიციური, საბაკალავრო განათლების მქონე 
ექთნების მწვავე დეფიციტია. პროგრამა შემუშავებულია 
ევროსაბჭოს დირექტივების, ექთნების საერთაშორისო საბჭოს 
(ICN) მოთხოვნების, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის 
(WHO) რეკომენდაციების მიხედვით და ნიუ-იორკის 
უნივერსიტეტის პროფესორებთან თანამშრომლობით. 
სტუდენტები პროფესიულ უნარ-ჩვევებს იძენენ თანამედროვე 
მულაჟებითა და მანეკენებით აღჭურვილ „სიმულაციურ 
ჰოსპიტალში“, კლინიკურ პრაქტიკას გადიან სხვადასხვა

საერთაშორისო და გაცვლითი პროგრამები, აქვთ

პროფილის საავადმყოფოსა და ამბულატორიულ კლინიკებში 
კვალიფიციური მენტორების ზედამხედველობის

საშუალება.

სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობის მიღების,

ქვეშ. სტუდენტებისათვის ხელმისაწვდომია სკოლის

საკუთარი კვლევის შედეგების საქართველოს უნივერსიტეტის 
საერთაშორისო ჟურნალში გამოქვეყნების

საწარმოებსა და კლინიკებში, სახელმწიფო ინსტიტუციებში. 
პროგრამის სტუდენტებს საშუალება აქვთ სათანადო სტატიები 
გამოაქვეყნონ უნივერსიტეტის რეფერირებად ჟურანლში 
„Caucasus Journal of Health Sciences and Public Health“.

მართვის სახელმწიფო მოდელის ვალიდურობის, ფარმაციის 
სისტემაზე/ორგანიზაციაზე მოქმედი გარე და შიდა

სტუდენტებისთვის ხელმისაწვდომია სკოლის საერთაშორისო 
და გაცვლითი პროექტები. პრაქტიკის მიწოდება
ხდება ჯი-ემ-პი (GMP) და ავერსის (AVERSI) ფარმაცევტულ

გამოწვევების კვლევას, შეფასებასა და ადმინისტრირებას.

კურსდამთავრებული შეძლებს ფარმაცევტული სფეროს
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შეერთებული შტატებში, ნორვეგიის, თურქეთისა და
ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში.

პროგრამაში მოწოდებულია თანამედროვე ინგლისურენოვანი 
უახლესი ლიტერატურა, მათი ბეჭდური და ელ. ვერსიები, ასევე 
სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ მონაწილეობა მიიღონ 
სამეცნიერო კონფერენციებში, საკუთარი კვლევის შედეგები 
გამოაქვეყნონ საქართველოს უნივერსიტეტის საერთაშორისო 
ჟურნალში.

საერთაშორისო და გაცვლითი პროექტები ამერიკის

კურსდამთავრებულს ექნება ცოდნა ჯანმრთელობის 
დეტერმინანტებისა და მათი მართვის შესახებ ადგილობრივ, 
ქვეყნისა და გლობალურ დონეზე. ის შეძლებს ჯანდაცვის 
პოლიტიკის მიზნებისა და სტრატეგიების შემუშავებას, 
განხორციელების ხელშეწყობასა და მიღწეული შედეგების
შეფასებას. სტუდენტებისთვის ხელმისაწვდომია სკოლის

სისტემის, მისი ცალკეული სეგმენტების, ჯანდაცვითი
ორგანიზაციების მართვის შესახებ. ის შეძლებს

შეუწყობს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის ეფექტურობის 
ზრდას მოსახლეობის კეთილდღეობისა და

სისტემაზე/ორგანიზაციაზე მოქმედი გარემო და შიდა

ჯანმრთელობის გაუმჯობესების მიზნით. კურსდამთავრებულს 
ექნება სიღრმისეული ცოდნა ჯანდაცვის

ფაქტორების შეფასებას, პრობლემების კვლევას,

მიზანია ჯანმრთელობის დაცვის სისტემისთვის 
მაღალკვალიფიციური ადმინისტრატორების/მენეჯერების 
მომზადება, რომელთა პროფესიული საქმიანობა ხელს

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული დასკვნების, 
გადაწყვეტილებების მიღებასა და შესაბამისი ქმედებების

საკუთარი კვლევის შედეგები გამოაქვეყნონ საქართველოს 
უნივერსიტეტის რეფერირებად ჟურანლში

შეერთებული შტატებში, ნორვეგიაში, თურქეთსა და

კომპანიებში, ასევე ადგილობრივ და საერთაშორისო

სტუდენტებისთვის ხელმისაწვდომია სკოლის საერთაშორისო 
და გაცვლითი პროექტები ამერიკის

დონის მენეჯერული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის

შესრულებას. სამაგისტრო პროგრამა შესაძლებლობას

საჯარო და კერძო სამედიცინო დაწესებულებებში,

ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში. პროგრამაში მოწოდებულია 
თანამედროვე ინგლისურენოვანი უახლესი

მონაწილეობა მიიღონ სამეცნიერო კონფერენციებში,

„Caucasus Journal of Health Sciences and Public Health“

აძლევს კურსდამთავრებულს განახორციელოს მაღალი

ლიტერატურა. ასევე სტუდენტებს ეძლევათ საშუალება

ჯანმრთელობის დაზღვევისა თუ ფარმაცევტულ

არასამთავრობო ჯანდაცვით ორგანიზაციებში.

ფარმაცევტული პრაქტიკის, კლინიკური კვლევების

შედეგები გამოაქვეყნონ საქართველოს უნივერსიტეტის

ფარმაკოთერაპიის, კლინიკური ტოქსიკოლოგიის, პაციენტზე

მიზანია ღრმა და სისტემური ცოდნის მქონე თანამედროვე 
სპეციალისტის მომზადება, რომელსაც ადეკვატურად შეეძლება 
პრაქტიკული და კლინიკური ფარმაციის სფეროში გლობალურ 
და ადგილობრივ გამოწვევებზე რეაგირება სამედიცინო
ფარმაკოლოგიის, კლინიკური ფარმაციისა და რაციონალური

ორიენტირებული ფარმაცევტული ზრუნვისა და სათანადო

სფეროებში. სტუდენტებს ეძლევათ საშუალება მონაწილეობა
მიიღონ სამეცნიერო კონფერენციებში, საკუთარი კვლევის

პროგრამაში მოწოდებულია თანამედროვე ინგლისურენოვანი 
უახლესი ლიტერატურა, მათი ბეჭდური და ელ.
ვერსიები და სამეცნიერო სტატიები. სტუდენტებისთვის
ხელმისაწვდომია სკოლის საერთაშორისო და გაცვლითი
პროექტები. პრაქტიკის მიწოდება ხდება ჯი-ემ-პი (GMP) და

კლინიკებში.

რეფერირებად ჟურანლში „Caucasus Journal of Health

ავერსის (AVERSI) ფარმაცევტულ საწარმოებსა და

Sciences and Public Health“.
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გამოაქვეყნონ საქართველოს უნივერსიტეტის რეფერირებად

მიზანია საერთაშორისო დონეზე თანამედროვე
კონკურენტუნარიანი დიპლომირებული სტომატოლოგის
გამოშვება. პროგრამა ითვალისწინებს თანამედროვე ცოდნის, 
პრაქტიკული და კლინიკური უნარების მქონე 
სტომატოლოგების მომზადებას, დასაქმების მაღალი 
შესაძლებლობებით. სტუდენტები სწავლობენ უნიკალურ 
სიმულაციურ ლაბორატორიებსა და საუნივერსიტეტო 
კლინიკებში. ინდივიდუალურ და პოპულაციურ დონეზე 
აწარმოებენ კვლევებს, აქვეყნებენ სტატიებს. პროგრამა 
შემუშავებულია საქართველოსა და საერთაშორისო 
ასოცირებულ პროფესორთა მიერ წამყვან სტომატოლოგებთან 
ერთად. პროგრამაში მოწოდებულია თანამედროვე, 
ინგლისურენოვანი უახლესი ლიტერატურა, მათი ბეჭდური და 
ელ. ვერსიები, ასევე სამეცნიერო სტატიები. სტუდენტებს 
საშუალება ეძლევათ მონაწილეობა მიიღონ სამეცნიერო
კონფერენციებში, საკუთარი კვლევის შედეგები

ჟურანლში „Caucasus Journal of Health Sciences and Public
Health“. 

მიზანია მოამზადოს კომპეტენტური, გულისხმიერი, 
სამართლიანი, გამოცდილი მედიკოსები (ექიმები), რომლებსაც 
ექნებათ საკუთარი ცოდნისა და უნარების მუდმივი 
განახლების სურვილი და, რომლებიც მზად იქნებიან 
შეასრულონ მკურნალის, მზრუნველის, განმანათლებლის, 
მეცნიერის, უფლებათა დამცველის, ლიდერისა და ა.შ 
ფუნქციები, რათა ხელი შეუწყონ როგორც ადგილობრივი 
თემის, ისე გლობალური საზოგადოების ჯანმრთელობასა და 
კეთილდღეობას. საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების 
შემდეგ სტუდენტი მიიღებს დიპლომირებული მედიკოსის 
კვალიფიკაციას. პროგრამაში მოწოდებულია თანამედროვე 
ინგლისურენოვანი უახლესი ლიტერატურა, მათი ბეჭდური და 
ელ, ვერსიები, ასევე სამეცნიერო სტატიები. სტუდენტებს 
საშუალება ეძლევათ მონაწილეობა მიიღონ სამეცნიერო 
კონფერენციებში, საკუთარი კვლევის შედეგები გამოაქვეყნონ 
საქართველოს უნივერსიტეტის რეფერირებად ჟურანლში 
„Caucasus Journal of Health Sciences and Public Health“. 

შტატებში, ნორვეგიის, თურქეთისა და ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში. მაგალითად, ტრომსოს ჯანმრთელობის კვლევების

პროგრამაში მოწოდებულია თანამედროვე ინგლისურენოვანი უახლესი ლიტერატურა, მათი ბეჭდური და ელ. ვერსიები, ასევე

გამოაქვეყნონ საქართველოს უნივერსიტეტის რეფერირებად ჟურნალში „Caucasus Journal of Health Sciences and Public

მიზანია საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში ფართო პროფილის მეცნიერის მომზადება, რომელიც შეძლებს დარგში ახალი ცოდნის 
შექმნას, არსებულის სტრუქტურულად გააზრებასა და გაფართოებას, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყნის მოსახლეობის 
ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის ზრდასა და შესაბამისად, გლობალური ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას. სადოქტორო 
პროგრამის კურსდამთავრებულს ექნება საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, ის შეძლებს 
ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენებით ჯანმრთელობის დეტერმინანტების კვლევებს, მათი მართვის თანამედროვე 
მეთოდებით მიღებული შედეგების შეფასებას, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის კომპლექსური სასწავლო მოდულების 
შემუშავებასა და სწავლებას, საზოგადოებრვი ჯანდაცვის სფეროებში სამეცნიერო პროექტების მომზადებასა და მენეჯმენტის 
უახლესი სტანდარტების შესაბამისად მის განხორციელებას.

Health“. სტუდენტებისთვის ხელმისაწვდომია სკოლის საერთაშორისო და გაცვლითი პროექტები ამერიკის შეერთებული

სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ მონაწილეობა მიიღონ სამეცნიერო კონფერენციებში, საკუთარი კვლევის შედეგები

დამუშავებისა და ანალიზისათვის
ლაბორატორიაში სტუდენტები სარგებლობენ საუკეთესო კომპიუტერული ბაზით, კვლევითი მონაცემების სტატისტიკური
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resursebi

ზონდირება, ფილტვისა და გულის აუსკულტაცია, ჭრილობის

პაციენტზე/მანეკენზე მანიპულაცია-პროცედურებისა და

საქართველოში ერთ-ერთი საუკეთესო მულტიპროფილური
სიმულაციური ლაბორატორიაა. იგი აღჭურვილია 
თანამედროვე სამედიცინო - სასწავლო სიმულატორებით, 
მულტიფუნქციური მანეკენებითა და სამედიცინო ინვენტარით.
რეალურთან მაქსიმალურად მიახლოებულ გარემოში 
სტუდენტები ეუფლებიან ისეთ პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს,
როგორიცაა: პაციენტის მოვლა, ინფექციები, პერიფერიული
ვენის კათეტერიზაცია, შარდის ბუშტის კათეტერიზაცია,

დამუშავება, სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენა 
და სხვა. სიმულაციური ჰოსპიტალი მოიცავს სამ
ფუნქციურ ნაწილს: სამანიპულაციო, სამეანო -
გინეკოლოგიურ და უშუალოდ ჰოსპიტალურს თავისი
სასწავლო აუდიტორიით. გამოყენებულია სიმულაციურ

დავალების შესრულების როგორც ვიდეო ჩანაწერების, ასევე
ონლაინ გადაცემის გზით გარჩევისა და შეფასების პრაქტიკა.

პრაქტიკულად ხორციელდება როლური (ფარმაცევტი -

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნას და გამოყენებას. აქვე

ექიმი - ჯანდაცვის სპეციალისტი და სხვა) თამაშების

სიტუაციური ამოცანები და ირჩევა კლინიკური ქეისები, რაც

წარმოადგენს ფარმაცევტული პროგრამის სიმულაციურ
ბაზას, სადაც შესაძლებელია თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ
დონეზე გამოყენების დემონსტრირება. აქ სრულდება

პაციენტი, ფარმაცევტი - ექიმი - პაციენტი, ფარმაცევტი -

შესრულებით. სტუდენტები ადგენენ ფარმაცევტულ ქეისს, რაც
მოიცავს მედიკამენტურ თერაპიას, სამედიცინო
დანიშნულების საგნების მიწოდებას, ფარმაცევტული

ხდება ფარმაცევტული ქეისის განხილვა და შეფასება.

ცდებისთვის საჭირო აუცილებელი რეაქტივებით,

წარმოდგენისა და გააზრებისათვის.

მანეკენითა და ფანტომით, ასევე ოპტიკური და
აღჭურვილია სასწავლო თემატიკისთვის საჭირო ყველა

ნიადაგებით, ინსტრუმენტებით, აპარატურით, რაც
აუცილებელია პროცესებისა და სურათების ცოცხალი

წარმოადგენს მულტიპროფილურ სტომატოლოგიურ 
სიმულაციურ პრაქტიკულ ლაბორატორიას, სადაც პრაქტიკული

ასპექტს, მუშაობენ მრავალფუნქციურ სტომატოლოგიურ

აძლევთ გამოიმუშაონ პრაქტიკული უნარები თერაპიული,
მაგიდებთან და მოწყობილობებთან, რაც საშუალებას

ორთოპედიული, ქირურგიული და ორთოდონტული 
სტომატოლოგიის მიმართულებით.

სტომატოლოგიური მომსახურების ყველა მნიშვნელოვან

უნარების გამომუშავებისა და განვითარებისთვის 
გამოყენებულია სწავლების თანამედროვე მეთოდები. 
სტუდენტები სპეციალიზებულ მანეკენებზე უშუალოდ ეცნობიან

საჭირო აუცილებელი რეაქტივებით, ნიადაგებით, 

აღჭურვილია სასწავლო თემატიკისთვის საჭირო ყველა
მანეკენითა და ფანტომით, ასევე ოპტიკური და ცდებისთვის

ინსტრუმენტებით, აპარატურით, რაც აუცილებელია 
პროცესებისა და სურათების ცოცხალი წარმოდგენისა და 
გააზრებისათვის.

სადაც ტარდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, საექთნო
საქმის, ჯანდაცვის ადმინისტრირებისა და მედიცინის
დარგობრივი კვლევები. საქართველოს უნივერსიტეტის
ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის კლინიკა, სადაც
თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და მეთოდების
გამოყენებით წარმოებს სამკურნალო სარეაბილიტაციო
სერვისების მიწოდება.

აღდგენითი და გამაჯანსაღებელი პროცედურების მეშვეობით, 
ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და

სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ მიიღონ პრაქტიკული

კლინიკის მიზანია პროფესიონალთა მიერ, სხვადასხვა

ფუნქციონალური დამოუკიდებლობის მოპოვება. კლინიკაში

ცოდნა ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის სფეროში.
რეავიტა მუშაობს შემდეგი მიმართულებით: სარეაბილიტაციო 
- გამაჯანსაღებელი, სადიაგნოსტიკო - სამკურნალო
და სასწავლო, სასერთიფიკატო პროგრამა.

მოსახლეობას დასავლური სტანდარტების სტომატოლოგირი

სკოლის ბაზაზე თანამედროვედ აღჭურვილი 
სტომატოლოგიური კლინიკა-“ ug დენტი” ფუნქციონირებს, 
რომელიც სტომატოლოგიის პროგრამის სტუდენტდებს 
პრაქტიკულ ცოდნას და სამედიცინო უნარჩვევების 
განვითარებას სთავაზობს. “ ug დენტი” ორიენტირებულია 
შექმნას სამეცნიერო-სასწავლო კვლევითი ბაზა და მიაწოდოს

მომსახურება.
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