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რატომ საქართველოს უნივერსიტეტი? 

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 
კურსდამთავრებულები ლაღად და მყარად გრძნობენ თავს კონკურენტულ გარემოში. 

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

მნიშვნელოვანია, რომ უნივერსიტეტში არსებულ მულტიკულტურულ გარემოში ყალიბდება ჰუმანური 
ღირებულებების მქონე მოაზროვნე, განათლებული პიროვნება, რომელიც თავისუფლად უმკლავდება 
დღევანდელ სამყაროში არსებულ გამოწვევებს. 

საქართველოს უნივერსიტეტი ერთ-ერთი წამყვანი უნივერსიტეტია, რომლის მიზანი თითოეული 
სტუდენტის პიროვნული განვითარება და მისი, როგორც მაღალი დონის პროფესიონალის ჩამოყალიბებაა. 
სწორედ ამიტომ, ჩვენი კურსდამთავრებული მოთხოვნადია თანამედროვე შრომით ბაზარზე, რასაც მათი 
დასაქმების უმაღლესი სტატისტიკური მაჩვენებელი ადასტურებს. 
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განათლებასთან ერთად პრაქტიკულ უნარებსაც ეუფლება. სწორედ ამიტომ, საქართველოს უნივერსიტეტი 
ცნობილია, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული უნივერსიტეტი, რომლის კურსდამთავრებული 
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აღსავსე პროფესიონალებისაგან შემდგარ გუნდს, რომელიც მზად არის აღზარდოს აუცილებელი ცოდნით, 
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xelovnebisa da humanitarul mecnierebaTa skola socialur mecnierebaTa skola

qarTuli filologia  (sabakalavro/samagistro)
inglisuri filologia  (sabakalavro/samagistro/sadoqtoro)

aRmosavleTmcodneoba  (sabakalavro)

istoria  (sabakalavro/sadoqtoro)

xelovnebaTmcodneoba  (sabakalavro)

arqeologia  (sabakalavro/samagistro)

arqiteqtura da interieris dizaini  (sabakalavro)

kulturuli da socialuri anTropologia  (samagistro/sadoqtoro)

saqarTvelos istoria  (samagistro)

ganaTlebis administrireba (ing)  (samagistro)

inglisuri filologia (ing) (sabakalavro)

politikis mecnierebebi  (sabakalavro/sadoqtoro)

masobrivi komunikaciebi  (sadoqtoro)

Jurnalistika  (sabakalavro)

strategiuli komunikaciebi (PR) (sabakalavro)

saerTaSoriso urTierTobebi  (sabakalavro/samagistro)

fsiqologia  (sabakalavro)

gamoyenebiTi fsiqologia  (samagistro)

reklama da sazogadoebasTan urTierToba  (samagistro)

gv. 2-9

samarTlis skola
gv. 17-23

biznesis da administraciul mecnierebaTa skola
gv. 32-38

gv. 10-16

mecnierebisa da teqnologiebis skola
gv. 24-31

samarTalmcodneoba  (sabakalavro/sadoqtoro)

samarTali  (samagistro)

saerTaSoriso biznes samarTali (ing)  (samagistro)

informatika (sabakalavro/samagistro)

maTematika (sabakalavro)
eleqtronuli da kompiuteruli inJineria (sabakalavro)

inJineria (ing)  (sabakalavro)
gamoyenebiTi mecnierebebi  (samagistro)

zusti, sabunebismetyvelo da kompiuteruli mecnierebebi  (sadoqtoro)

janmrTelobis mecnierebebis skola
gv. 39-45

biznesis administrireba (  , 
, ,  )  

(sabakalavro/samagistro/sadoqtoro)

biznesis administrireba (ing)  (sabakalavro/samagistro)
ekonomika  (sabakalavro)

sajaro mmarTveloba  (sabakalavro/samagistro)

turizmi  (sabakalavro)

jandacvis administrireba (sabakalavro/samagistro)

saeqTno saqme (qarT/ing) (sabakalavro)
farmacia  (sabakalavro/samagistro)

farmaciis menejmenti  (samagistro)
sazogadoebrivi janmrTeloba da jandacvis politika

(samagistro)

stomatologia (ing) (erTsafexuriani)

medicina (ing) (erTsafexuriani)
sazogadoebrivi jandacva (sadoqtoro)





nana SavTvalaZe - saqarTvelos universitetis qarTuli filologiis 
departamentis xelmZRvaneli

,,codna sinaTlea, romelic irgvliv asxivebs da Zalas gvmatebs. metad Zlier-
ebi da Rirseulebi viqnebiT, roca SegveZleba sworad wera, saubari saku-
Tari enisa da literaturis Sesaxeb rogorc TanamemamuleebTan, ise stum-
rebTan.’’

profesori nana SavTvalaZe saqarTvelos universitetis qarTuli 
filologiis programis xelmZRvanelia. igi avtoria ocdaaTamde wignisa, 
romelTagan TerTmeti saxelmZRvanelo eZRvneba qarTulis, rogorc ucxo 
enis swavlebas. 

qalbatonma nanam Seqmna qarTuli enis swavlebis programa proeqtisaTvis 
,,iswavle da aswavle saqarTveloSi”, romelic msoflios yvela kuTxidan 
Camosuli ucxoelisTvisaa gankuTvnili. aseve, qalbatoni nana avtoria qar-
Tuli enis saswavlo kursisa. manve moamzada saerTaSoriso gamocdis 
teqsti proeqtisaTvis ,,qarTuli ena”. sxvadasxva dros nana SavTvalaZe iyo 
saxelmwifo enis swavlebis programis dargobrivi mimarTulebebis proeq-
tisa da dargobrivi saxelmZRvaneloebis Semqmneli, jgufis xelmZRvaneli, 
mTavari meTodisti da avtori.

3

oTo Wkuaseli - saqarTvelos universitetis xelovnebisa da humanitarul 
mecnierebaTa skolis, arqiteqturisa da interieris dizainis sabakalav-
ro programis studenti.

,,saqarTvelos universitetSi momwons swavlebis maRali xarisxi da stili, 
Tbili da megobruli garemo. miuxedavad imisa, rom meore kursze var, 
gasuli erTi weli sakmaod nayofieri iyo. gansakuTrebiT minda aRvniS-
no proeqti ,,studenturi remonti nanukas SousTan erTad’’, romelmac 
udidesi profesiuli gamocdileba SemZina, risTvisac madlobas vuxdi 
saqarTvelos universitets. jer kidev pirvel kursze momeca SesaZleblo-
ba gavmxdariyavi am yvelafris nawili, mimeRo praqtikuli muSaobis 
gamocdileba da sxvebisTvis sakuTari dizainiT Semeqmna saxlis interi-
eri. 

am yvelaferma masawavla sakuTari miznebis miRwevisaken swrafva. pro- 
eqtSi gamarjvebis wyalobiT, mivdivar espaneTSi, sadac kidev ufro 
gaviRrmaveb codnas.

mixaria, aseve, isic, rom dRes ukve SesaZlebloba maqvs staJireba gavia-
ro sxvadasxva samSeneblo kompaniaSi, amitom Tamamad SemiZlia vTqva, 
rom Tavis droze swori arCevani gavakeTe.”



 

  
  

   
programebi ქართული

 

ფილოლოგიის

 

საბაკალავრო

 

პროგამა

 

კურს- 
დამთავრებულს აძლევს ისეთ ცოდნას, რომ მან შეძლოს 
წარმატებული სამსახურეობრივი კარიერის შექმნა; 
უზრუნველყოფს მას ზოგადად ჰუმანიტარულ და ფილო- 
ლოგიურ მეცნიერებებთან დაკავშირებული ინტერ- 
დისციპლინური საკითხების ცოდნით; უვითარებს მას 
ლიტერატურული ნაწარმოებების ანალიზისა და კრი- 
ტიკული შეფასების, მათი ისტორიულ და კულტურულ 
ჭრილში განხილვის, კომენტირებისა და ინტერპრე- 
ტირების უნარს; ასწავლის ქართული ენის სტრუქტურასა 
და ისტორიას; აძლევს ინგლისური ენის ცოდნას წარ- 
მატებული კომუნიკაციისთვის; ეხმარება სიღრმი- 
სეულად გაიაზროს ქართული ლიტერატურა და 
კულტურა ევროპული ცივილიზაციის კონტექსტში. 

ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა

ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
სკოლა ამზადებს თანამედროვე, მაღალი პროფე- 
სიონალიზმით გამორჩეულ სპეციალისტებს ჰუმა- 
ნიტარული მეცნიერების სხვადასხვა დარგში. 
ინტერდისციპლინური სწავლება, თეორიული ცოდ- 
ნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარის განვითა- 
რება; პრაქტიკა და საველე კვლევები, მათ შორის 
უნივერსიტეტის მუდმივმოქმედი არქეოლოგიური     
ექსპედიციის მეშვეობით; ენების სასწავლო ლა- 
ბორატორია; ენების სწავლებაში უცხოელი სპე- 
ციალისტების მონაწილეობა; საუკეთესო აკადე- 
მიური პერსონალი; დამატებითი სპეციალობების 
ფართო სპექტრი განაპირობებს კურსდამთა- 
ვრებულის 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 კულ- 
ტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტში (არქე- 
ოლოგიისა და ხელოვნებათმცოდნეობის პრო- 
გრამები) ან მასწავლებლის მომზადების აკრე- 
დიტირებული პროგრამა (ისტორიის, ქართული ან 
ინგლისური ფილოლოგიის პროგრამები). 

qarTuli filologia  (sabakalavro/samagistro)

inglisuri filologia  (sabakalavro/samagistro/sadoqtoro)

aRmosavleTmcodneoba  (sabakalavro)

istoria  (sabakalavro/sadoqtoro)

xelovnebaTmcodneoba  (sabakalavro)

arqeologia  (sabakalavro/samagistro)

arqiteqtura da interieris dizaini  (sabakalavro)

kulturuli da socialuri anTropologia  (samagistro/sadoqtoro)

saqarTvelos istoria  (samagistro)

ganaTlebis administrireba (ing)

  

(samagistro)

filologia (ing)

 

(sabakalavro)
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აღმოსავლეთმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამის 

(არაბული/სპარსული/თურქული ენები) მიზანია, მოამ- 
ზადოს პროფესიონალი აღმოსავლეთმცოდნე / რეგიონ- 
მცოდნე, ახლო აღმოსავლეთის სამი ძირითადი ენიდან 
(არაბული, სპარსული, თურქული) ერთ-ერთის კვალიფიციური 
ცოდნით; მისცეს მას საფუძვლიანი ცოდნა ახლო აღმო- 
სავლეთის რეგიონის ისტორიის, ეკონომიკური, პოლი- 
ტიკური, სამართლებრივი, რელიგიური სისტემებისა და კულ- 
ტურის შესახებ; რეგიონის ქვეყნების თავისებურებების, 
ერთმანეთთან და საქართველოსთან ურთიერთობის 
ისტორიული დინამიკის, თანამედროვე მდგომარეობისა და 
პერსპექტივების გათვალისწინებით.  

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა 
უზრუნველყოფს ინტერდისციპლინური ცოდნით აღჭუ- 
რვილი სპეციალისტის მომზადებას, რომელიც შეძლებს 
პროფესიული საქმიანობის განხორციელებას არა მხო- 
ლოდ ფილოლოგიის, არამედ მომიჯნავე სფეროებშიც. 
პროგრამის კურსდამთავრებული იქნება კვალიფიციური, 
ერთი მხრივ, ზოგადჰუმანიტარული სააზროვნო სივრცი- 
სათვის შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პროფესიონალი, 
მეორე მხრივ, ეფექტური ინგლისურენოვანი კომუნი- 
კატორი, რომლის ენობრივი კომპეტენციაც მოიცავს 
როგორც ზოგადი, ისე პროფესიულ-დარგობრივი ენებით  
(ბიზნესი, პოლიტიკა, სამართალი) ოპერირების უნარს. 

ისტორიის საბაკალავრო პროგრამა (საქართველოს/ 
მსოფლიოს) ამზადებს კვალიფიციურ  სპეციალისტს  
ისტორიის მეცნიერებებში, აძლევს მას ფართო ცოდნას  
საქართველოსა და მსოფლიოს ისტორიის შესახებ 
უძველესი დროიდან დღემდე სოციალურ-პოლიტიკური, 
ეკონომიკური, სამართლებრივი და კულტურული ასპექტების 
გათვალისწინებით. აყალიბებს  მაღალი სოციალური ცნობი- 
ერებისა და დემოკრატიული ღირებულებების მქონე მოქა- 
ლაქეს, რომელიც მზად იქნება განსხვავებული კულტურების 
გაგებისა და პატივისცემისათვის; მოქნილ ინდივიდს ანა- 
ლიტიკური, კრიტიკული და კომუნიკაციური უნარებით.

ხელოვნებათმცოდნეობის საბაკალავრო  პროგრამა  
ხელს უწყობს ქვეყნის მდიდარი კულტურული მემკვი- 
დრეობის შესწავლას, შენარჩუნებასა და წარმოჩენას, კვა- 
ლიფიციური, მაღალი კომპეტენციისა და პროფესიული 
უნარების მქონე ხელოვნებათმცოდნის მომზადებით; მას 
ექნება ის უნარ-ჩვევები, რომელთა გარეშე დღეს შეუძლე- 
ბელია ხელოვნების ნიმუშთა კვლევის სფეროში წარმატების 
მიღწევა. 

არქეოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია, მო- 
ამზადოს თანამედროვე სტანდარტებისა და ბაზრის მოთ- 
ხოვნების შესაბამისი კვალიფიკაციისა და პროფესიულ / 
პრაქტიკული უნარების მქონე არქეოლოგი, რომელსაც შეე- 
ძლება კვლევის თანამედროვე პრინციპების გათვალი- 
სწინებით ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლა, 
შენარჩუნება, წარმოჩენა, სფეროში წვლილის შეტანა და 
წარმატების მიღწევა.

არქიტექტურისა და ინტერიერის დიზაინის საბაკალავრო 
პროგრამის მიზანია აღზარდოს პრობლემის კონცეპტუ- 
ალური გადაწყვეტილების უნარის მქონე სპეციალისტი, რომ- 
ელსაც ექნება არქიტექტურისა და დიზაინის საფუძვლების, 
არსის, განვითარების კანონზომიერებების, დაპროექტების 
მთავარი პრინციპებისა და მეთოდების ცოდნა. შეეძლება 
დარგის ისტორიულ კონტექსტში გააზრება, შემოქმედებითი, 
სივრცული აზროვნება და  დამოუკიდებლად შეძლებს დიზა- 
ინერულ საქმიანობას, ხოლო ხელმძღვანელის დახმარებით 
არქიტექტურულ პრაქტიკულ საქმიანობას.

ინგლისური ფილოლოგიის (ინგ) საბაკალავრო პროგრამა 
მიზნად ისახავს მაღალკვალიფიციური, ჰუმანიტარული 
აზროვნების, ინგლისურენოვანი ეფექტური კომუნიკაციისათ- 
ვის აუცილებელი კომპეტენციის მქონე პროფესიონალთა 
ჩამოყალიბებას.  პროგრამის ფარგლებში ჩამოყალიბებული 
კომპეტენციები კურსდამთავრებულს აძლევს დასაქმების 
შესაძლებლობას გამომცემლობებში, მასობრივი კომუნიკა- 
ციის საშუალებათა სისტემასა და იმ კომპანიებში, სადაც 
არსებობს მოთხოვნა ინგლისურენოვან პროფესიონალ კომუ- 
ნიკატორზე. შრომითი ბაზრის ცვალებადი მოთხოვნების 
გათვალისწინებით, პროგრამაში ინტეგრირებულია ინგლი- 
სური ენის სწავლებისათვის საჭირო კომპეტენციათა ჩამო- 
ყალიბებაზე ორიენტირებული საგნები.

არქეოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა ამზადებს მაღალ- 
კვალიფიციურ  სპეციალისტს  არქეოლოგიაში,  აძლევს მას 
საფუძვლიან  ცოდნას  საქართველოს, მახლობელი აღმოსა- 
ვლეთისა და მსოფლიოს უმთავრესი არქეოლოგიური ძეგლე- 
ბისა და კულტურების შესახებ, ასევე უვითარებს უნარებს 
არქეოლოგიური ექსპედიციის დამოუკიდებლად დაგეგმვის, 
მართვისა და მიღებული შედეგების პროფესიონალურად 
წარმოჩენისათვის. გარდა ამისა, პროგრამა მაგისტრანტს ამ- 
ზადებს შემდგომი აკადემიური საფეხურისათვის - დოქტორა- 
ნტურისათვის და  ხელს უწყობს მას პროფესიონალ არქე- 
ოლოგად ჩამოყალიბებაში. 
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კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგიის სამაგისტრო 

პროგრამის მიზანია მოამზადოს მულტიდისციპლინური კვლე- 
ვის პრინციპების მცოდნე, პროფესიული პრაქტიკული უნა- 
რების მქონე სპეციალისტი, რომელსაც შეეძლება შეისწავ- 
ლოს და გააანალიზოს ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი და აქტუ- 
ალური სოციოკულტურული, რელიგიურ/კონფესიური, ეთნი- 
კური საკითხები.

ინგლისური ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის  მიზა- 
ნია მაღალკვალიფიციური სპეციალისტის მომზადება. პრო- 
გრამის ფარგლებში შეძენილი თეორიული და პრაქტი- 
კული ცოდნის მარაგი უზრუნველყოფს კურსდამთავრებუ- 
ლის მაღალ კომპეტენციას როგორც ენის ფილოლოგიურ, 
ისე გამოყენებით ასპექტებში. პროგრამა ამზადებს ფილო- 
ლოგს, რომელიც შეძლებს მნიშვნელოვანი წვლილის შე- 
ტანას კულტურათა დიალოგისა და საქართველოს ინგლი- 
სურენოვან ქვეყნებთან ინტეგრაციის პროცესში. პრო- 
გრამით გათვალისწინებული პროფესიული კომუნიკაციის 
უნარ-ჩვევათა ფორმირებაზე ორიენტირებული საგნები 
მნიშვნელოვნად აფართოებს ფილოლოგის კომპეტენ- 
ციასა და ზრდის აღნიშნული სპეციალობის კურსდამთა- 
ვრებულის წარმატების შანსებს როგორც ადგილობრივ, 
ისე საერთაშორისო შრომით ბაზარზე.

საქართველოს ისტორიის სამაგისტრო პროგრამა ამზა- 
დებს მაღალკვალიფიციურ, პრაქტიკული უნარების მქონე  
სპეციალისტს,  რომელსაც აქვს  ღრმა და სისტემური   
ცოდნა  საქართველოს ისტორიაში უძველესი დროიდან 
დღემდე; ქართულ და უცხოენოვან წყაროებზე დამო- 
უკიდებლად მუშაობისა   და კვლევის დამოუკიდებლად, 
უახლესი მეთოდოლოგიით განხორციელებისათვის, ასე- 
ვე, მულტიდისციპლინურ გარემოში ქმედებისათვის 
საჭირო  უნარ - ჩვევები.

ქართული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა ამზადებს 
მაღალკვალიფიციურ მაგისტრს ქართულ ფილოლოგიაში 
(ენა და ლიტერატურა); პროგრამის კურიკულუმი და  გა- 
მოყენებული  სასწავლო  ლიტერატურა  კურსდამთავრე- 
ბულს უყალიბებს იმ პროფესიულ კომპეტენციებსა და  მეც- 
ნიერული კვლევა-ძიებისათვის საჭირო უნარ - ჩვევებს, 
რომლებიც დღეისათვის  მოთხოვნადია  ბაზარზე  და,  
შესაბამისად,  უზრუნველყოფს  მათ დასაქმებას.

კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგიის სადოქტორო 
პროგრამის მიზანია მოამზადოს ანთროპოლოგიის  თანა- 
მედროვე  ინტერდისციპლინური თეორიების, კვლევის მე- 
თოდებისა და პრაქტიკული უნარების მქონე მაღალ- 
კვალიფიციური  სპეციალისტი, რომელიც შეძლებს შეის- 
წავლოს  და გააანალიზოს საზოგადოებაში მიმდინარე სო- 
ციოკულტურული მოვლენები, მიღებული შედეგების 
საფუძველზე (საჭიროების შემთხვევაში) მოამზადოს 
შესაბამისი რეკომენდაციები; პროექტის მენეჯმენტის 
თანამედროვე  სტანდარტების დაცვით მოამზადოს და გა- 
ნახორციელოს ინოვაციური სამეცნიერო პროექტები 
კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგიისთვის 
აქტუალურ  პრობლემებზე.

ისტორიის (საქართველოს / მსოფლიოს / ახლო 
აღმოსავლეთის) სადოქტორო პროგრამა ამზადებს, 
ისტორიის სხვადასხვა სფეროში (საქართველოს/მსოფ- 
ლიოს/ახლო აღმოსავლეთის),  მაღალკვალიფიციურ, კონ- 
კურენტუნარიან  სპეციალისტს,  როგორც საქართველოს, 
ასევე, უცხოეთის შრომით ბაზარზე, რომელსაც ექნება  
დამოუკიდებელი მკვლევარისა და ინოვაციური სამეც- 
ნიერო პროექტების დაგეგმვა განხორციელებისათვის, 
მულტიკულტურულ გარემოში  სწავლებისა და სწავ- 
ლისათვის საჭირო უნარ-ჩვევები; შეეძლება ასწავლოს 
დარგის სხვადასხვა დისციპლინები  საქართველოსა და 
უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებელში. 
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  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, დარ- 
გის 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. 

saintereso, rTuli da damafiqrebeli
disciplinebis pirispir

  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.

 ინტერდისციპლინარული ფუნდამენტური, დარ- 
გის 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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nino griSikaSvili - saqarTvelos universitetis socialur mecnierebaTa 
skolis fsiqologiis sabakalavro programis studenti

,,saqarTvelos universitetSi swavla da Sroma yovelTvis fasdeba, 2018 
wels me saukeTeso akademiuri moswrebis studenti gavxdi, risTvisac 
saqarTvelos universitetma saCuqrad espaneTSi, bruno marsis koncertze 
gamiSva. es iyo STabeWdilebebiT datvirTuli da udidesi siamovnebiT 
savse mogzauroba. 

aq yvela students eZleva SesaZlebloba miiRos mravalmxrivi, Rrma da 
safuZvliani codna, romelic mas aqcevs konkurentunarian specialistad. 
gasuli sami wlis ganmavlobaSi, codnis miRebasTan erTad, gamovimuSave 
sxvadasxva unari, kerZod: drois marTvis ukeTesi menejmenti, organizeb-
uloba, detalebze orientireba, operatiuloba da sxva; Sevxvdi maRalkval-
ificiur leqtorebs, maTgan miviRe kompetenturi codna Cemi momavali 
profesiis Sesaxeb. gavicani bevri saintereso adamiani, romelTaganac 
ramdenime dRes Cemi saukeTeso megobaria. 

vamayob, rom gamorCeuli universitetis studenti var da vici, rom mTeli 
cxovreba memaxsovreba aq gatarebuli saintereso, mxiaruli, zogjer dat-
virTulic, magram ganumeorebeli oTxi weli.”

salome ugulava - saqarTvelos universitetis socialur mecnierebaTa 
skolis Jurnalistikis programis leqtori

,,ipoveT sayvareli saqmianoba da erTi dRec ar mogiwevT muSaoba.”

salome ugulava onlain gamocema “tabulas” mTavari redaqtoria. muSaobda 
sxvadasxva platformaze: beWdur, satelevizio, onlain da cifrul mediaSi. 
iyo politikis reportiori, redaqtori, sainformacio samsaxuris ufrosi, 
tokSousa da sainformacio gamoSvebis wamyvani. aseve, muSaobda  Jur-
nalistad saerTaSoriso saagento Si.

salome aris amerikis SeerTebul Statebsa da did britaneTSi fulbraitisa 
da jon smitis programebis kursdamTavrebuli. igi 2015-2016 wlebSi swav-
lobda kolumbiis universitetSi sagamoZiebo Jurnalistikis magistraturis 
programaze. aqvs gavlili sxvadasxva moklevadiani kursi da staJireba 
amerikasa da evrokavSiris qveynebSi.



programebi
politikis mecnierebebi  (sabakalavro/sadoqtoro)

Jurnalistika  (sabakalavro)

strategiuli komunikaciebi (PR)  (sabakalavro)

saerTaSoriso urTierTobebi  (sabakalavro/samagistro)

fsiqologia  (sabakalavro)

gamoyenebiTi fsiqologia  (samagistro)

reklama da sazogadoebasTan urTierToba  (samagistro)

masobrivi komunikaciebi  (sadoqtoro)

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა შესაძლებ- 
ლობას აძლევს სტუდენტებს დაეუფლონ 
მსოფლიო მნიშვნელობის მოვლენებს, საკით- 
ხებსა და სტრატეგიებს. სკოლის ძირითადი 
მიზანია, სოციალური მეცნიერებების გაგება, 
შეცნობა და გაანალიზება. ყველა შეთავა- 
ზებული საგანი საერთაშორისო გამოცდი- 
ლებაზეა დაფუძნებული, სასწავლო პროცესში  
გამოიყენება   უახლესი    აუდიო-ვიდეო  მასა- 
ლები  და  ტექნიკური აღჭურვილობა, ფუნ- 
ქციონირებს მედიაცენტრი და ტელესტუდია, 
რაც ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას უზრუნ- 
ველყოფს. 

ლექციებს უძღვებიან მაღალკვალიფიური 
პოლიტოლოგები, ჟურნალისტები, დიპლო- 
მატები, ფსიქოლოგები და საზოგადოებრივი 
ცხოვრების სხვადასხვა სფეროს კომპე- 
ტენტური წარმომადგენლები, პროგრამის 
კომპონენტთა მრავალფეროვნება და მასში 
სოციოლოგიის, საერთაშორისო სამართლისა 
თუ ეკონომიკის ინტეგრირება უზრუნველ- 
ყოფს სტუდენტის მრავალმხრივ განვითა- 
რებას.

შეასწავლის პოლიტიკის მეცნიერებებში არსებული 
ძირეული პრობლემების გააზრებასა და განზოგადებას. 
პროგრამის მიზანია სტუდენტების ფუნდამენტალური 
მომზადება პოლიტიკურ თეორიაში არსებული ძირითადი 
ტენდენციებისა და მიდგომების შესასწავლად. სტუდენტები 
შეისწავლიან: სახელმწიფო წყობის და ფუნქციონირების 
პრინციპებს; პოლიტიკური პროცესების და პოლიტიკური 
ქმედებების და ინდივიდების, საზოგადოებისა და სახელმ- 
წიფოს ურთიერთკავშირს; სოციალური, ეკონომიკური და 
პოლიტიკური საკითხების ანალიზს. კურსდამთავრებულებს 
შეეძლებათ დასაქმდნენ სახელმწიფო სტრუქტურებში, 
საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში. 
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 დასაქმების 
ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით არის შექმნილი. 
სტუდენტები შეისწავლიან ამბის თხრობის ტექნიკებს 
მონაცემთა ჟურნალისტიკის საფუძველზე, მულტიმედიური 
ნამუშევრების შექმნას, ახალი ამბების მომზადებისა და 
გაშუქების უნარს, სიღრმისეული ანალიტიკური სტატიების 
წერას, რეპორტაჟებისა და დოკუმენტური ფილმების 
მომზადებას, ინტერვიუების ჩაწერას, ფოტო,ვიდეო 
გადაღებას, მონტაჟს, ბიზნესის, პოლიტიკის, ჯანდაცვის, 
გარემოს დაცვის საკითხების გაშუქებას. 

სტუდენტები გადიან სტაჟირებას სხვადასხვა მედია 
კომპანიებში და ამავდროულად, უნივერსიტეტის ბაზაზე 
სტუდენტები მუშაობენ UG Newsroom-ში. პროგრამა 
ევროპის მედია სკოლების ასოციაციის (EJTA) წევრია, 
რომლის ფარგელბშიც მონაწილეობას იღებენ გაცვლით 
პროგრამებში, საერთაშორისო ასამბლეებსა და 
სტუდენტურ კონფერენციებში. 

ჩვენი კურსდამთავრებულები მუშაობენ წამყვან მედია 
ორგანიზაციებში, მათ შორის მედია სააგენტოებსა და 
ტელევიზიებში.

 ფარგლებში სტუდენტები დაეუფლებიან დასაქმე- 
ბისთვის ისეთ საჭირო უნარებს, როგორიცაა სოციალური 
მედიის სტრატეგიების შედგენა და მართვა, PR გეგმის 
შემუშავება და განხორციელება, კვლევების წარმოება, 
ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების სტრატე- 
გიის განვითარება, მედიასთან ურთიერთობა, ბრენდის 
შექმნა და კომუნიკაცია, მულტიმედიური პროექტების შექ- 
მნა. პრაქტიკული, რეალური სამუშაო უნარების განვითა- 
რებისთვის გადიან სტაჟირებას სხვადასხვა PR საკონსულ- 
ტაციო და სტრატეგიული კომუნიკაციების სამსახურებში.  
ამავდროულად უნივერსიტეტის ბაზაზე ფუნქციონირებს UG 
PR CONSULTING, სადაც სტუდენტები რეალური კომპანი- 
ებისთვის ქმნიან საკომუნიკაციო სტრატეგიებს, გეგმავენ 
ღონისძიებებს, მუშაობენ მედიასთან. კურსდამთავრებუ- 
ლები დასაქმებული არიან პროფესიით და მუშაობენ 
საქართველოში წამყვან კომპანიებში.

სტრატეგიული კომუნიკაციების პროგრამა ევროპის   
ასოციაციის (EUPRERA) წევრია, რაც სტუდენტებს აძლევს 
საშუალებას აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა გაცვლით 
პროგრამებში, საერთაშორისო ასამბლეებსა და სტუდენტურ 
კონფერენციებში. 

 
 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. 

 თეორიული და 
პრაქტიკული თვალსაზრისით შეესაბამება საერთაშორისო 
სტანდარტებს და აკმაყოფილებს ყველა იმ მოთხოვნას, 
რომელიც ფსიქოლოგის წინაშე დგას დასაქმების ბაზარზე. 
პროგრამის მიზანია კონკურენტული, კვალიფიციური, ფართო 
პროფილის ფსიქოლოგების მომზადება, რომლებიც 
ფსიქოლოგიის ძირითად სფეროებში ეუფლებიან საბაზისო 
კვალიფიკაციას სოციალური ფსიქოლოგიის, პიროვნების, 
განათლებისა და განვითარების, კლინიკური ფსიქოლოგიის, 
შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის მიმართულებით.  
გარდა ამისა, კვლევითი კომპონენტი პროგრამის ერთ-ერთი 
ძირითადი მხარეა. სტუდენტები გადიან სტაჟირებას 
სხვადასხვა სახელმწიფო და კერძო ორგანიზაციაში, 
ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურებში, საბავშვო 
ბაღებსა და სკოლებში (მათ შორის, UG-ბაღსა და 
UG-სკოლაში), ტრენინგ-ცენტრებში, კვლევით ორგანი- 
ზაციებში, საკონსულტაციო და სარეაბილიტაციო ცენტრებში 
და ამავდროულად, უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის 
დეპარტამენტის ბაზაზე არსებულ ფსიქოლოგიური მომსახუ- 
რებისა და ანალიტიკის ცენტრ- „კონტაქტში“.  კურსდამთავ- 
რებულებს შეუძლიათ პროფესიული ეთიკის ფარგლებში 
თავიანთი პროფესიული საქმიანობის წარმართვა პოტენ- 
ციური დასაქმების სფეროებში. 

 
ადგილობრივი და საერთაშორისო ბაზრის მოთხოვნების 
გათვალისწინებით, ამზადებს მაღალი კომპეტენციის 
პროფესიონალებს და ანიჭებს კვალიფიკაციას შემდეგ 
მიმართულებებში: ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგია, 
კლინიკური ფსიქოლოგია და შრომისა და ორგანიზაციის 
ფსიქოლოგია.
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• ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიის კონცენტრაციის 
არჩევის შემთხვევაში კურსდამთავრებულები ეუფლებიან 
ადრეული, შუა ბავშვობისა და მოზარდობის ფსიქოლოგიური 
თავისებურებების შეფასებისა და დიაგნოსტირების, ქცევის 
დარღვევების ანალიზისა და ინტერვენციის, ინკლუზიური 
სწავლების უნარებს; 
• კლინიკური ფსიქოლოგიის კონცენტრაციის ფარგლებში- 
კლინიკურ-ფსიქოლოგიური შეფასების, ფსიქოდიაგნოსტიკის, 
ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციისა და ფსიქოლოგიური 
კონსულტირების პრაქტიკულ უნარებს; 
• შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის კონცენტრაციის 
ფარგლებში - ორგანიზაციული ქცევისა და ორგანიზაციული 
განვითარების შეფასების, პერსონალის შეფასებისა და 
კარიერული განვითარების, პერსონალის შერჩევის, 
ტრენინგებისა და განვითარების, მომხმარებლის მიერ 
ყიდვის გადაწყვეტილებისა და პერსონალის მართვის, 
გაყიდვების წარმოებისა და დაგეგმვის უნარებს.

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის 
სამივე მიმართულების კურსდამთავრებულები პროფესიული 
ეთიკის ფარგლებში ახორციელებენ თავიანთ საქმიანობას 
საგანმანათლებლო დაწესეულებებში, კლინიკებში, ადამი- 
ანის რესურსების მართვის ორგანიზაციებში და სხვ.

 რამდენიმე კონცენტრაციისგან 
შედგება:  საერთაშორისო წესრიგი; საერთაშორისო უსაფ- 
რთხოება და საგარეო პოლიტიკა; რეგიონები და 
ქვეყანათმცოდნეობა. პროგრამა შეასწავლის საერთა- 
შორისო 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 ინტეგ- 
რაციას, სამხედრო ძალის, ტერორიზმის, საერთაშორისო 
ვაჭრობის, საერთაშორისო ფინანსების საკითხებს, 
სახელმწიფო და არასახელმწიფო ფაქტორების ურთიერთ- 
ქმედებას, საგარეო პოლიტიკური გადაწყვეტილებების 
მიღების პრობლემატიკას, გეოპოლიტიკის, გეოეკონომიკისა 
და გეოსტრატეგიის საკითხებს. 

 
ფარგლებში სტუდენტები  შეისწავლიან 

გლობალური პოლიტიკის ძირითად თეორიულ მიდგომებს, 
შეეძლებათ  საერთაშორისო პოლიტიკაში არსებული 
ძირეული პრობლემების, მათ შორის, რეგიონალური და 
ტრანსრეგიონალური პოლიტიკის განზოგადება და გააზრება. 
აგრეთვე, დაეუფლებიან ისეთ ცოდნას და უნარებს, რომელიც 
მათ თანამედროვე საგარეო პოლიტიკის წარმოებაში დაეხ- 
მარებათ. კერძოდ:
• ენერგო პოლიტიკისა და ენერგო უსაფრთხოების საკით- 
ხების ცოდნა ქვეყნის, რეგიონისა და გლობალურ კონტექსტში;
• სხვადასხვა კომპლექსური პოლიტიკური პრობლემური 
საკითხების გადაჭრის მიზნით ახალი ორიგინალური გზების 
ძიების უნარი მოლაპარაკებებისა და საქმიანი შეხვედრების 
დაგეგმვას და მომზადება;
• კავკასიის გლობალური პოლიტიკის ჭრილში ჰიპოთეზის 
ფორმულირებისა და კვლევის დამოუკიდებლად ჩატერება;
• მიმდინარე რთული პოლიტიკური მოვლენებისა და 
სოციალურ-ეკონომიკური სიტუაციის შეფასებაზე დაყრ- 
დნობით გადაწყვეტილების მიღება.

ფარგლებში კურსდამთავრებულები იძენენ მკვლევარისთვის 
საჭირო უნარებს, ისინი ეუფლებიან კვლევების დამოუკი- 
დებლად დაგეგმვასა და განხორციელებას დარგში ახალი 
ცოდნის შექმნის მიზნით, მაღალრეიტინგულ საერთა- 
შორისო სამეცნიერო ჟურნალებში სტატიების მომზადებას. 
პროგრამა ევროპის PR ასოციაციის წევრია, რაც სტუდენტებს 
საშუალებას აძლევს აქტიური მონაწილეობა მიიღონ გაცვ- 
ლით პროგრამებში, საერთაშორისო ასამბლეებსა და სტუდ- 
ენტურ კონფერენციებში, ასევე ჩაერთონ სხვადასხვა საერ- 
თაშორისო კვლევით პროექტში.
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მიზანია ხელი შეუწყოს პოლიტიკის მეცნიერების 
მიმართულებით ახალი ცოდნის შექმნას და მის მეცნიერულ განვითარებას. პროგრამა ამზადებს პოლიტიკის მეცნიერებსა და 
მკვლევარებს, რომლებიც ხელს შეუწყობენ ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას და ამით ემსახურებიან საზოგადოებას, 
ქვეყანასა და მსოფლიოს.

პროგრამის მიზანია, გათვალისწინებული სასწავლო და სამეცნიერო კომპონენტების სრული კურსის გავლის და სადოქტორო 
დისერტაციის დაცვის შედეგად, კურსდამთავრებულს მისცეს უახლესი თეორიული ცოდნა, კვლევის მეთოდებისა და მონაცემების 
ანალიზის გამოყენების უნარ-ჩვევები. აგრეთვე, დოქტორანტს შეეძლება პროექტის მენეჯმენტის უახლესი სტანდარტების 
დაცვით მოამზადოს და განახორციელოს ინოვაციური სამეცნიერო პროექტები პოლიტიკის მეცნიერებების აქტუალურ 
პრობლემებზე.
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timoTi bareti - 
 

"A lawyer has to do more than know the law a lawyer must understand
ho o appl a o given situation."

.
.

.

.

EE an E .

giorgi baRaTuria - 
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სამართლის სკოლა გთავაზობთ საუკეთესო ხარისხის 
ინოვაციურ პროგრამებს, რომელთა მიზანია მაღალ- 
კვალიფიციური, მოთხოვნადი და პრაქტიკული 
უნარ-ჩვევების მქონე იურისტების მომზადება. სკოლა 
გთავაზობთ როგორც ქართულენოვან, ასევე ინგლისუ- 
რენოვან პროგრამებს, რაც მოგცემთ საშუალებას კიდევ 
უფრო კონკურენტუნარიანი გახდეთ საერთაშორისო 
დასაქმების ბაზარზე.
პროგრამები გამორჩეულია იმით, რომ:
•მთლიანად მორგებულია თანამედროვე ბაზრის 
მოთხოვნებს;
•სწავლების მეთოდები ინოვაციურია;
•ყველა სტუდენტს ეძლევა საშუალება მონაწილეობა 
მიიღოს საერთაშორისო კონკურსებში;
•გამოცდების დიდი ნაწილი იმართება იმიტირებული 
პროცესების სახით;
•არჩევითი საგნების ჩამონათვალი მრავალფეროვანია;
•სამართლებრივ ინგლისურ ენას მხოლოდ ამერიკელი, 
ბრიტანელი და კანადელი პროფესორები ასწავლიან;
•სემესტრულადაა შეთავაზებული სხვადასხვა საერთა- 
შორისო გაცვლითი  პროგრამა;
•იურისტად დასაქმების მაჩვენებელი ძალიან მაღალია, 
ამასთან, დასაქმება შესაძლებელია უნივერსიტეტის 
იურიდიული დახმარების ცენტრშიც.

programebi
samarTalmcodneoba  (sabakalavro/sadoqtoro)

samarTali  (samagistro)

saerTaSoriso biznes samarTali (ing)  (samagistro)

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

  მიზანია 
ბაკალავრის შემდგომი დონის იურისტის მომზადება, 
რომელსაც შეძენილი ღრმა ცოდნით შეეძლება როგორც 
პრაქტიკული საქმიანობის განხორციელება, ასევე 
დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევის ჩატარება.  
კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ დასაქმდნენ საჯარო 
და კერძო სექტორში, ასევე, სურვილის შემთხვევაში, 
განაგრძონ სწავლა დოქტორანტურაში. არჩევითი 
საგნების მრავალფეროვნება და პრაქტიკის სხვადასხვა 
მიმართულება იძლევა საშუალებას ზუსტად განსაზღვროთ 
თქვენი ინტერესის სფეროები.
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სრულად მორგებულია საერთაშორისო 
ბაზრის მოთხოვნებზე. ბიზნესის სფეროსთვის საჭირო 
ცოდნით და უნარებით აღჭურვილ იურისტებს, შეეძლებათ 
დასაქმდნენ საერთაშორისო ბიზნესით დაკავებულ 
ნებისმიერ კომპანიაში. პროგრამა სრულად ინგლისურ- 
ენოვანია და მას უმეტესად უცხოელი პროფესორები 
ახორციელებენ.

ამზა- 
დებს იურისტებს, რომლებიც სრულად ფლობენ 
სამეცნიერო-კვლევით მეთოდებს და აქვთ სამართლის 
დარგში სიახლის დანერგვის უნარი. კურსდამთავ- 
რებული შეძლებს დასაქმდეს სამეცნიერო-კვლევით 
ორგანიზაციებსა და ინსტიტუტებში მეცნიერ/მკვლევ- 
რად, ასევე უმაღლეს საგანმანათლებლო ორგანიზა- 
ციებში აკადემიურ თანამდებობებზე.
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• ELSA Moot Court Competition on WTO Law (EMC2)

Hong Kong

Competition



mecnierebisa da teqnologiebis
 skola



giorgi iaSvili - 

lako grigalaSvili - 



 

  
  

   

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 თანა- 
მედროვე საინფორმაციო, კომპიუტერული, საინ- 
ჟინრო და ფუნდამენტური მეცნიერებების მიმარ- 
თულებებით.  სტუდენტებს შესაძლებლობა ექნე- 
ბათ, საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო 
პროგრამების ფარგლებში შეისწავლონ კომპიუ- 
ტერული მეცნიერებების, მათემატიკის, ფიზიკისა 
და ინჟინერიის საფუძვლები, დაეუფლონ პროგ- 
რამების თანამედროვე ენებს, შეისწავლონ საინ- 
ჟინრო, ფიზიკური და მათემატიკური პრობ- 
ლემების ამოხსნის თეორიული და რაოდე- 
ნობრივი 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 საერ- 
თაშორისო სერთიფიკატები. 

informatika  (sabakalavro/samagistro)

maTematika  (sabakalavro)

eleqtronuli da kompiuteruli inJineria  (sabakalavro)

inJineria (ing)  (sabakalavro)

gamoyenebiTi mecnierebebi  (samagistro)

zusti, sabunebismetyvelo da kompiuteruli mecnierebebi  (sadoqtoro)



მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა  27

 

 

 

  

  

   

მათემატიკის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია სტუდენტს 
მისცეს მათემატიკური ანალიზის, ჩეულებრივი და კერ- 
ძოწარმოებულიანი დიფერენციალური განტოლებების, ანა- 
ლიზური გეომეტრიის, ალბათობის თეორიისა და მათე- 
მატიკური სტატისტიკის, ალგებრის, ლოგიკის, დაპროგ- 
რამების საფუძვლების, საოფისე სისტემების, კომპლექსური 
ანალიზის, ნამდვილი ცვლადის ფუნქციათა თეორიის, 
ოპტიმიზაციის მეთოდების, რიცხვითი მეთოდებისა და 
მათემატიკური მოდელირების საფუძვლების ცოდნა. პროგ- 
რამაში ინტეგრირებულია საერთაშორისო სასერტიფიკატო 
კურსი, როგორიცაა Microsoft აკადემიის სასწავლო კურსი, 
რომელიც სტუდენტებს მისცემს დამატებით შესაძლებლობას, 
მიიღონ კვალიფიკაციის დამადასტურებელი საერთაშორისო 
დოკუმენტი.

ინჟინერიის (ინგ) საბაკალავრო  პროგრამა  აერთიანებს 
კომპიუტერული და ელექტრონული ინჟინერიის 
კონცენტრაციებს. პროგრამის მიზანია სტუდენტს მისცეს 
თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი ცოდნა და 
გამოუმუშავოს პრაქტიკული უნარები კომპიუტერული და 
ელექტრონული ინჟინერიის მიმართულებით. პროგრამა 
მოიცავს უმაღლესი მათემატიკისა და ზოგადი ფიზიკის 
კურსებს, პროგრამირების საფუძვლებს, კომპიუტერული 
ქსელების (Cisco CCNA კურსებს), მობილური კომუნიკაციისა 
და ანტენების საფუძვლებს, რობოტოტექნიკის საფუძვლებს. 
კურსის დასრულების შემდეგ სტუდენტს ექნება შესაბამისი 
თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული უნარები, რომ 
წარმატებით დასაქმდეს ნებისმიერ კერძო და სახელმწიფო 
დაწესებულებაში, სადაც მოითხოვება თანამედროვე ტელე - 
საკომუნიკაციო, კომპიუტერული, ქსელური ინფრასტრუქტურის 
პროექტირებისა და მართვის ცოდნა და უნარები.

გამოყენებითი მეცნიერებების სამაგისტრო პროგრამის 
მიზანია გამოყენებითი მეცნიერებების (გამოყენებითი 
ელექტროდინამიკა და გამოყენებითი მათემატიკა) დარგებში 
უზრუნველყოს კონკურენტული და მაღალკვალიფიციური 
პროფესიონალების მომზადება, რომლებსაც ექნებათ 
ფიზიკის / მათემატიკის / ინფორმაციული და კომპიუტერული 
ტექნოლოგიების ღრმა თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული 
უნარები. კურსდამთავრებულები შეძლებენ კვლევის 
დამოუკიდებლად ჩატარებას, კრეატიულ აზროვნებას და 
ექნებათ შესაბამისი მიმართულებით დარგის ღრმა და 
სისტემური ცოდნა.

ელექტრონული და კომპიუტერული ინჟინერიის საბაკა- 
ლავრო პროგრამაზე სტუდენტები შეისწავლიან უმაღლეს 
მათემატიკასა და ფიზიკას, კომპიუტერული მეცნიერების 
საფუძვლებს. ელექტრონული კომპონენტების, სისტემებისა 
და პროცესების პროექტირებასა და რეალიზებას, განივი- 
თარებენ მარტივი პროგრამული კოდის შექმნის, სხვადასხვა 
საინჟინრო, ფიზიკური და მათემატიკური ამოცანების თეო- 
რიული და რიცხვითი შედეგების ანალიზისა და ინჟინერიაში 
ინოვაციური აზროვნების უნარებს. ასევე, რობოტოტექნიკისა 
და ელექტრონიკის საკითხებს დაწყებული მარტივი ელექტ- 
რონული სქემებიდან, დამთავრებული რთული ფუნქციური და 
პროგრამირებადი სქემებით. ელექტრონული და კომპიუ- 
ტერული ინჟინერიის პროგრამის კურსდამთავრებულები 
შეძლებენ დასაქმებას სატელეკომუნიკაციო და კომპიუ- 
ტერულ კომპანიებში, სამთავრობო ორგანიზაციებში, ბანკ- 
ებსა და სხვა კერძო კომპანიებში, სადაც საჭიროა ელექტ- 
რონული, სატელეკომუნიკაციო, რადიო და კომპიუტერული 
ინჟინერიის სპეციალისტის კომპეტენცია.
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ინფორმატიკის სამაგისტრო პროგრამაზე სტუდენტებს 
ექნებათ შესაძლებლობა გაიღრმავონ ცოდნა შემდეგ საკით- 
ხებში: ბიზნესის ანალიზისა და ინტელექტუალური მართვის 
ტექნოლოგია მონაცემთა საცავებში (Oracle, MS SQL 
warehouse), Web პლატფორმაზე დაფუძნებული დეველოპ- 
მენტი (Ruby), IT პროექტების მართვა (PMBOK), ინდუსტრიულ 
პლატფმორმაზე დაფუძნებული დეველოპმენტი („JAVA EE“), 
ERP სისტემები, კომპიუტერული ქსელები (CISCO CCNP), 
ციფრული ინფორმაციის სამართალი, მობილურ პლატფორ- 
მაზე დაფუძნებული დეველოპმენტი (Android, IOS), ArcGIS 
სისტემები, რთული სისტემების ლოგიკურ-ალბათური მოდე- 
ლირება, 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.

ზუსტი, საბუნებისმეტყველო და კომპიუტერული მეცნიე- 
რებების სადოქტორო პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს 
ახალი ცოდნის შექმნას და დოქტორანტის ჩამოყალიბებას 
მაღალი სამეცნიერო ღირებულებების მქონე მეცნიერად 
ზუსტი, საბუნებისმეტყველო ან კომპიუტერული მეცნიერე- 
ბების მიმართულებით, რომელსაც ექნება დარგის უახლესი 
ცოდნა და შეეძლება განახორციელოს ორიგინალური სამეც- 
ნიერო კვლევები. პროგრამის კურსდამთავრებულები შეძლ- 
ებენ დასაქმდნენ საგანმანათლებლო, სამეცნიერო, კვლევით, 
მარკეტინგულ, კერძო და სახელმწიფო სტრუქტურებში, სადაც 
მოითხოვება თანამედროვე მეცნიერული აზროვნება, დარგის 
უახლესი მიღწევებისა და სიღრმეების ცოდნა, ანალიტიკური 
აზროვნება, პრობლემის მეცნიერული გადაჭრის უნარი, 
სამეცნიერო პროექტების დაგეგმვის, განხორციელებისა და 
მართვის უნარები.

globaluri winsvlis pirispir



UG Lemondo 
 ცენტრი სტუდენტებსა და დამ- 

წყებ 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 მოთ- 
ხოვნებზე და მსურველებს აძლევს არა მხოლოდ თეორიული, 
არამედ პრაქტიკული განათლების მიღების შესაძლებლობას. 
UG Lemondo არის Apple-ის ავტორიზებული ცენტრი.

საქართველოს უნივერსიტეტი პირველი საგანმანათ- 
ლებლო ცენტრია საქართველოში, რომელმაც მოიპოვა 
Apple iOS University Developer Program-ის წევრობა და 
ლიცენზია. საქართველოს უნივერსიტეტის   
ტრენინგ ცენტრს საშუალება ეძლევა სტუდენტებს 
შეასწავლოს iOS აპლიკაციების დეველოპმენტი iOS 
SDK-სა და სხვა Apple ტექნოლოგიების გამოყენებით. 
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რესურსები 

ცენტრს ხელმძღვანელობს ასოც. პროფ. დავით კიზირია. 
ლაბორატორიის მიზანია საქართველოში დანერგოს და 
განავითაროს ახალი ციფრული ტექნოლოგიები, განავრცოს 
ციფრული ტექნოლოგიების შესაძლებლობები განათლებასა 
და სხვადასხვა პრაქტიკულ სფეროებში. საქართველოს უნი- 
ვერსიტეტი პირველი უნივერსიტეტია საქართველოში, რომელ- 
მაც დაიწყო BlockChain ტექნოლოგიის დანერგვა საკუთარ 
სივრცეში. BlockChain-Lab-ი სტუდენტებს სთავაზობს 
თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიების სასწავლო კურსებს 
საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურისთვის.

Blockchain-Lab
IT Academy
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ცენტრს ხელმძღვანელობს ვლადიმერ სვანაძე ცენტრის 
მიზანია ქვეყანაში ინტერნეტისა და ინტერნეტ 
ტექნოლოგიების განვითარება, ინტერნეტ რეგულაციების 
მოწესრიგება და მოცემული მიმართულებით არსებული 
საუკეთესო გამოცდილებების შესწავლა, კვალიფიციური 
კადრების მომზადება, აღზრდა და პროფესიული განვი- 
თარება, აკადემიურ დონეზე სწავლება და კვლევების 
ჩატარება. ცენტრში ხორციელდება ინტერნეტ-ტექნოლო- 
გიების პროცესების შესწავლა და კვლევა, ანალიზი და 
შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება, როგორც 
სამთავრობო, ისე კერძო სექტორის წარმომადგენლების- 
თვის.

აკადემია მოიცავს საერთაშორისო აკადემიებს: Cisco 
Academy, Oracle Academy, Microsoft Academy და 
Mikrotik Academy, რომლის ფარგლებში მსმენელს შეუძლია 
გაიაროს მისთვის სასურველი სასერტიფიკატო კურსები:

• MS Office
• მონაცემთა ბაზები (Oracle, MS SQL, PL/SQL)
• Web დეველოპმენტი (HTML, CSS, Javascript, PHP)
• დაპროგრამების ენა - Java
• კომპიუტერული ქსელები (CCNA)
•  გეოინფორმატიკა (ArcGIS, MapInfo)
• ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის საწყისი კურსი

ცენტრს ხელმძღვანელობს ზურა ადამია ლაბორატორიაში 
სტუდენტებს საშუალება აქვთ, შეისწავლონ ინჟინერიის 
საფუძვლები და ზოგადი ფიზიკის კანონები უშუალოდ 
ცდებზე დაკვირვებით. ლაბორატორიული პრაქტიკუმი 
მოიცავს მექანიკის, ელექტროობისა და მაგნეტიზმის, 
ოპტიკისა და რადიოტექნიკის ამოცანებს.
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ცენტრს ხელმძღვანელობს ლევან გაბისონია უნიკალური 
სასწავლო პროგრამის ბაზაზე სტუდენტები და სკოლის 
მოსწავლეები ეუფლებიან რობოტექნიკის, ელექტრონიკისა 
და პროგრამირების თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნას.

ლაბორატორია აღჭურვილია CISCO-ს აპარატურით და 
მინიჭებული აქვს CCNA და CCNP სერტიფიკატების გაცემის 
უფლება. CISCO-ს სასწავლო პროგრამები ინტეგრირებულია
უნივერსიტეტის სასწავლო კურსებში. კურსის წარმატებით 
გავლის შემთხვევაში, სტუდენტს ეძლევა საერთაშორის 
სერტიფიკატი.

maTematikis
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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 
უნივერსიტეტი ჩართულია MikroTik-ის აკადემიების 
ქსელში, რომელიც შესაძლებოლობას აძლევს სტუნდენტს 
კურსის დამთავრების შემდეგ აიღოს MTCNA-ის 
საერთაშორისო სერტიფიკატი. საქართველოს უნივერს- 
იტეტი ერთადერთი უმაღლესი სასწავლებელია საქართვ- 
ელოში, რომელიც ჩართულია Microsoft IT Academy 
პროგრამაში. რაც მთავარია,  ყველა სტუდენტს დამატებითი 
საზღაურის გადახდის გარეშე შეუძლია აიღოს Micro- 
soft-ის  სერტიფიკატები, გამოცდების ონლაინ სისტემით 
წარმატებით ჩაბარების შემდეგ. Zend Technologies- 
მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი ფირმაა ვებ-ტექნოლო- 
გიებში. აღნიშნულ ფირმას ევროპისა და აშშ-ს მასშტაბით 
ბევრ ქალაქში ჰყავს წარმომადგენლობა. სამხრეთ კავკა- 
სიის რეგიონში კი პირველად საქართველოს უნივერსიტეტმა 
დაამყარა ურთიერთობა ამ კომპანიასთან.
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ცენტრს ხელმძღვანელობს როლანდ დუდუჩავა ინსტიტუტის 
მიზანია ხელი შეუწყოს უნივერსიტეტის ფარგლებში 
სამეცნიერო-კვლევითი და სასწავლო პროცესების 
ეფექტურად წარმართვას, საერთაშორისო სტანდარტების 
დანერგვასა და სამეცნიერო კადრების მომზადებას წმინდა 
გამოყენებით მათემატიკასა და მექანიკაში. ინსტიტუტი 
მჭირდოდ თანამშრომლობს ევროპის მრავალ სამეცნიერო 
ცენტრთან და წარმატებით ახორციელებს გაცვლით 
პროგრამებს უცხოეთის წამყვან უნივერსიტეტებთან 
სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურზე.

saqarTvelos universitetis bazaze moqmedi arqite-
qturuli, interierisa da eqsterieris dizainze 
momuSave kompania, romelic momxmarebels umaRlesi 
xarisxis momsaxurebas sTavazobs. aRsaniSnavia, 
rom damkveTisgan miRebul SekveTebs programis 
studentebi axorcieleben, romlebsac mentorobas 
arqiteqturisa da interieris dizainis leqtorebi 
uweven

UG archiproject



biznesis da administraciul
mecnierebaTa skola
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nina menTeSaSvili da rezi beselaSvili - 

mariam kvantaliani - 



 

  
  

  

programebi
biznesis administrireba 

  
(sabakalavro/samagistro/sadoqtoro)

biznesis administrireba (ing)
(sabakalavro/samagistro)

ekonomika  (sabakalavro)

sajaro mmarTveloba  (sabakalavro/samagistro)

turizmi  (sabakalavro)

34

ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა 
გთავაზობთ პროგრამებს, რომლებიც შემუშავებულია 
საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილებისა და თანამედ- 
როვე შრომის ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით.  

ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა არის 
მენეჯმენტის განვითარების ევროპული ასოციაციის, 
(CEEMAN) ბიზნეს სკოლების ასოციაციისა (AACSB) და 
ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის საჯარო ადმინის- 
ტრირების სკოლებისა და ინსტიტუტების ქსელის 
(NISPAcee) ინსტიტუციური წევრი საერთაშორისო აკრედი- 
ტაციის მიმართულებით. აღნიშნული ასოციაციების წევ- 
რობა ნიშნავს იმას, რომ პროგრამები აღიარებულია 
საერთაშორისო დონეზე. 

სკოლა სტუდენტებს სთავაზობს სხვადასხვა პროექტებში, 
საერთაშორისო პროგრამებში, სემინარებსა და 
ვორქშოფებში მონაწილეობას, ხელს უწყობს სტუდენტების 
სამეწარმეო ინიციატივებს და აფინანსებს სტუდენტურ 
პროექტებს. 



 

 

  

  

   

 
  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 გადაწყვე- 
ტილებები მუდმივად ცვლად ბიზნეს გარემოში. ბიზნესის 
ადმინისტრირების პროგრამის სტუდენტებს საშუალება აქვთ 
ჩაუღრმავდნენ შეთავაზებულ კონცენტრაციებს ფინანსების, 
მარკეტინგის, მენეჯმენტის ან საბუღალტრო აღრიცხვის 
მიმართულებით. საბაკალავრო პროგრამის დასრულები- 
სთვის განკუთვნილი ოთხი წელი არის გზა წარმატებული 
მომავლისკენ იმ პრაქტიკული უნარების დაუფლების გზით, 
რაც მნიშვნელოვანია, რომ სტუდენტმა შეიქმნას კარიერა 
მსოფლიო მასშტაბით სხვადასხვა ინდუსტრიაში. 

სამაგისტრო პროგრამისთვის განკუთვნილ ორ აკდემიურ 
წელში სტუდენტები თანამდეროვე მულტიდისციპლინური 
თეორიული ცოდნით და შემოქმედებითი და პრაქტიკული უნა- 
რებით შეძლებენ საერთაშორისო და ადგილობრივ შრომის 
ბაზარზე კერძო და საჯარო სექტორის ორგანიზაციებში 
უფროსი მენეჯერის თანამდებობებზე დასაქმებას და ასევე 
საკუთარი კომპანიების შექმნას და მის ეფექტურ მართვას.  

დამკვიდრებასა და სერვისზე ორიენტირებული საჯარო 
ინსტიტუტების ჩამოყალიბებას გულისხმობს. ქვეყნის განვი- 
თარებაში ამ უმნიშვნელოვანესი ცვლილებების წარმატებით 
განხორციელებას კი სწორედ მაღალკვალიფიციური და 
პროფესიონალი საჯარო მმართველებისა და საჯარო 
მოხელეების ახალი თაობა უზრუნველყოფს. 

ორიენტირებულია იმ 
ცოდნასა და უნარებზე, რომელიც საჭიროა ტურიზმის 
სფეროში წარმატებული კარიერის შესაქმნელად. 
სტუდენტები შეისწავლიან ტურიზმის სხვადასხვა მიმართუ- 
ლებებს; 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 
პროფესიულ კარიერას ტურიზმის სხვადასხვა ინდუსტრიებში 
და განავითარონ საკუთარი ტურისტული ბიზნესი. პროგრამა 
ზრდის ტურისტულ ბაზარზე კონკურენტუნარიან კადრებს, 
რომლებსაც გააჩნიათ არა მხოლოდ ტურიზმის სექტორის 
სპეციფიკური ცოდნა, არამედ თავისუფლად შეძლებენ 
დაგეგმონ საკუთარი კარიერული განვითარება ბიზნესის სხვა 
ინდუსტრიებშიც.

 ორიენტირებულია 
სტუდენტებისთვის ეკონომიკის დარგში სიღრმისეული 
თეორიული ცოდნის მიცემასა და პრაქტიკული უნარების 
განვითარებაზე. პროგრამის მიზანია სათანადოდ მოამზადოს 
სტუდენტები, რათა მათ ფართო არჩევანი ჰქონდეთ კარიე- 
რული 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.

 
 გამიზნულია მათთვის, ვისაც სახელმწიფო სამსახურსა 

და არასამთავრობო სექტორში წარმატებული კარიერა 
აინტერესებთ. პროგრმა მოიცავს საჯარო მართვის 
პოლიტიკურ, მენეჯერულ, სამართლებრივ და ეკონომიკურ 
ასპექტებს, სადაც განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა 
საქართველოში და საერთაშორისო ასპარეზზე უახლეს 
პოლიტიკურ-ადმინისტრაციულ რეფორმებს, სახელმწიფო 
სერვისების განხორციელების გამოწვევებსა და მათი 
გადაჭრის შესაძლებლობებს ინოვაციური ხედვისა და ახალი 
იდეების გენერირების გზით. დღეს საქართველო საჯარო 
ადმინისტრირების რეფორმისა და განვითარების ეტაპზეა, 
რაც მმართველობის ძველი სისტემიდან ახალ, დემოკრატიულ 
ღირებულებებზე დაფუძნებულ, ღია მმართველობის ფორმების

 



  უზრუნველყოფს დოქტორების მიერ შემოქმედებითი გენერაციას, 
კრიტიკული იდეებისა და ჰიპოთეზების შექმნას, ამ იდეების შეფასებისა და განხორციელებისათვის აუცილებელი 
ანალიტიკური უნარების გამომუშავებასა და ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროში სწავლების თანამედროვე მეთოდების 
დაუფლებას. პროგრამა ამზადებს ბიზნესის ადმინისტრირების ფართო პროფილის მკვლევარ-მეცნიერს დარგში ახალი 
მიმართულების ცოდნის შექმნის, გადაცემის, პრობლემის იდენტიფიცირების და მათ მტკიცებულებებზე დაფუძნებული 
გადაწყვეტილებების მიღების მიზნით, რომელიც თავსებადია საერთაშორისო და ქვეყნის მოთხოვნებთან. 

globaluri ekonomikuri
zrdis axali talRa

 უზრუნველყოფს დოქტორების მიერ შემოქმედებითი გენერაციას, 
კრიტიკული იდეებისა და ჰიპოთეზების შექმნას, ამ იდეების შეფასებისა და განხორციელებისათვის აუცილებელი 
ანალიტიკური უნარების გამომუშავებასა და ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროში სწავლების თანამედროვე მეთოდების 
დაუფლებას. პროგრამა ამზადებს ბიზნესის ადმინისტრირების ფართო პროფილის მკვლევარ-მეცნიერს დარგში ახალი 
მიმართულების ცოდნის შექმნის, გადაცემის, პრობლემის იდენტიფიცირების და მათ მტკიცებულებებზე დაფუძნებული 
გადაწყვეტილებების მიღების მიზნით, რომელიც თავსებადია საერთაშორისო და ქვეყნის მოთხოვნებთან. 
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Omotayo Isaac - BACHELOR PROGRAM STUDENT OF PHARMACY 

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.

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

naTia sxvitariZe - 



 

  
  

  

programebi
jandacvis administrireba (sabakalavro/samagistro)

saeqTno saqme (qarT/ing) (sabakalavro)

farmacia (qarT/ing)  (sabakalavro/samagistro)

farmaciis menejmenti  (samagistro)

sazogadoebrivi janmrTeloba da jandacvis politika
(samagistro)

stomatologia (ing) (erTsafexuriani)

medicina (ing) (erTsafexuriani)
sazogadoebrivi jandacva (sadoqtoro)

ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა იძლევა ინოვაციური მეთოდებით სწავლების, კვლევების ჩატარებისა და 
თანამედროვე მედიცინის პრაქტიკაში გამოყენების ფართო შესაძლებლობებს. იგი ევროპის საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობის ასოციაციის (EUPHA) წევრია და წარმოადგენს საქართველოს; სკოლა აგრეთვე გაწევრიანებულია 
ამერიკის ჯანდაცვის ადმინისტრირების საუნივერსიტეტო პროგრამების ასოციაციაში (AUPHA) და საერთაშორისო  
ფორუმებზე ყოველწლიურად განიხილავს მიღწეულ შედეგებს. 

  
ფორმირებაში უდიდესი წვლილი შეიტანეს საქართველოს 
ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის წამყვანმა სპეციალისტებმა, 
რომლებიც ცენტრალური ფლორიდისა და სკრენტონის (აშშ, 
პენსილვანია) უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობენ. ჯანდაც- 
ვის ადმინისტრატორი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, 
მოთხოვნადი პროფესიაა თანამედროვე ჯანდაცვის სისტემის 
ეფექტურად ფუნქციონირებისათვის როგორც ადგილობრივ, 
ასევე საერთაშორისო დონეზე. ჯანდაცვის მენეჯერი/ადმინის- 
ტრატორი საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში ჯანდაცვით 
ორგანიზაციებში ქმნის პაციენტზე ორიენტირებულ მომსა- 
ხურების სისტემას, მონაწილეობს კვლევებში, შეუძლია დასაქ- 
მება საჯარო დაწესებულებებში, აღმასრულებელ და საკანონ- 
მდებლო ორგანოებში, არასამთავრობო ორგანიზაციებში და 
ა.შ. 



 

 

  

  

  
შემუშავებულია ევროსაბჭოს დირექტივების, ექთნების 
საერთაშორისო საბჭოს (ICN) მოთხოვნების, ჯანმრთელობის
მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) რეკომენდაციების მიხედ- 
ვით და ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის პროფესორებთან თანამ- 
შრომლობით. სტუდენტები პროფესიულ უნარ-ჩვევებს იძენენ 
თანამედროვე, მულაჟებითა და მანეკენებით აღჭურვილ 
„სიმულაციურჰოსპიტალში“, კლინიკურ პრაქტიკებს გადიან 
სხვადასხვა პროფილის საავადმყოფოსა და ამბულატორიულ 
კლინიკებში კვალიფიციური მენტორების ზედამხედველობის 
ქვეშ. სტუდენტებისათვის ხელმისაწვდომია სკოლის საერთა- 
შორისო და გაცვლითი პროგრამები, აქვთ სამეცნიერო 
კონფერენციებში მონაწილეობის მიღების, საკუთარი 
კვლევის შედეგების საქართველოს უნივერსიტეტის საერთა- 
შორისო 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.

პროგრამა შემუშავებულია ევროსაბჭოს დირექტივების, 
ექთნების საერთაშორისო საბჭოს (ICN)მოთხოვნების, 
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) რეკო- 
მენდაციების მიხედვით და ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის 
პროფესორებთან თანამშრომლობით. სტუდენტები პრო- 
ფესიულ უნარ-ჩვევებს იძენენ თანამედროვე, მულა- 
ჟებითა და მანეკენებით აღჭურვილ „სიმულაციურ ჰოს- 
პიტალში“, კლინიკურ პრაქტიკებს გადიან სხვადასხვა 
პროფილის საავადმყოფოსა და ამბულატორიულ კლინი- 
კებში კვალიფიციური მენტორების ზედამხედველობის 
ქვეშ. სტუდენტებისათვის ხელმისაწვდომია სკოლის 
საერთაშორისო და გაცვლითი პროგრამები, აქვთ 
სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობის მიღების, 
საკუთარი კვლევის შედეგების საქართველოს უნივერ- 
სიტეტის საერთაშორისო ჟურნალში გამოქვეყნების 
საშუალება.

  მიზანია 
კვალიფიციური, პროფესიულ ზრდაზე ორიენტირებული 
და შემდგომ ეტაპზე სწავლის უნარის მქონე ფარმაცევტი 
ბაკალავრის მომზადება. კურსდამთავრებულს ექნება 
ფარმაკოლოგიის ზრუნვის, პაციენტზე ორიენტირებული 
ფარმაკოთერაპიის, ფარმაციის მიმართულებით კლინი- 
კური კვლევების შედეგების გამოყენების, სამკურნალო 
საშუალებების წარმოებისა და დამზადების, ფარმაცევ- 
ტული ანალიზის საბაზისო ცოდნა; მას  შეეძლება 
ფარმაცევტული დაწესებულებების სტრუქტურული ერთე- 
ულების შესაბამის დონეზე მართვა. 

სტუდენტებისთვის ხელმისაწვდომია სკოლის საერთა- 
შორისო და გაცვლითი პროექტები.  პრაქტიკის მიწო- 
დება ხდება ჯი-ემ-პი (GMP)  და ავერსის (AVERSI) 
ფარმაცევტულ საწარმოებსა და კლინიკებში.  პროგ- 
რამის სტუდენტებს საშუალება აქვთ სათანადო სტატიები 
გამოაქვეყნონ უნივერსიტეტის რეფერირებად ჟურნ- 
ალში „Caucasus Journal of Health Sciences and Public 
Health“.

 
აღსანიშნავია, რომ დასაქმების ბაზარზე, როგორც 
საქართველოში, ასევე მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში 
მაღალკვალიფიციური, საბაკალავრო განათლების 
მქონე ექთნების მწვავე დეფიციტია.

 



 

 

  

  

 
კურსდამთავრებული შეძლებს ფარმაცევტული სფეროს 
მართვის სახელმწიფო მოდელის ვალიდურობის, ფარ- 
მაციის სისტემაზე/ორგანიზაციაზე მოქმედი გარე და შიდა 
გამოწვევების კვლევას, შეფასებასა და ადმინისტ- 
რირებას. 

სტუდენტებისთვის ხელმისაწვდომია სკოლის საერთა- 
შორისო და გაცვლითი პროექტები. პრაქტიკის მიწოდება 
ხდება ჯი-ემ-პი (GMP)  და ავერსის (AVERSI) ფარმაცევტულ 
საწარმოებსა და კლინიკებში, სახელმწიფო ინსტიტ- 
უციებში.  პროგრამის სტუდენტებს საშუალება აქვთ სათა- 
ნადო სტატიები გამოაქვეყნონ უნივერსიტეტის რეფერი- 
რებად ჟურანლში „Caucasus Journal of Health Sciences and 
Public Health“.

პროგრამაში მოწოდებულია თანამედროვე ინგლისურ- 
ენოვანი 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 
ავერსის (AVERSI) ფარმაცევტულ საწარმოებსა და 
კლინიკებში.

 
მიზანია ჯანმრთელობის დაცვის სისტემისთვის მაღალ- 
კვალიფიციური ადმინისტრატორების/მენეჯერების მომ- 
ზადება, რომელთა პროფესიული საქმიანობა ხელს 
შეუწყობს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის ეფექ- 
ტურობის ზრდას მოსახლეობის კეთილდღეობისა და 
ჯანმრთელობის გაუმჯობესების მიზნით. კურსდამ- 
თავრებულს ექნება სიღრმისეული ცოდნა ჯანდაცვის 
სისტემის, მისი ცალკეული სეგმენტების, ჯანდაცვითი 
ორგანიზაციების მართვის შესახებ. ის შეძლებს 
სისტემაზე/ორგანიზაციაზე მოქმედი გარემო და შიდა 
ფაქტორების შეფასებას, პრობლემების კვლევას, 
მტკიცებულებებზე დაფუძნებული დასკვნების, გადაწყ- 
ვეტილებების მიღებასა და შესაბამისი ქმედებების 
შესრულებას. სამაგისტრო პროგრამა შესაძლებლობას 
აძლევს კურსდამთავრებულს განახორციელოს მაღალი 
დონის მენეჯერული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის 
საჯარო და კერძო სამედიცინო დაწესებულებებში, 
ჯანმრთელობის დაზღვევისა თუ ფარმაცევტულ 
კომპანიებში, ასევე ადგილობრივ და საერთაშორისო 
არასამთავრობო ჯანდაცვით ორგანიზაციებში.

სტუდენტებისთვის ხელმისაწვდომია სკოლის საერთა- 
შორისო და გაცვლითი პროექტები ამერიკის 
შეერთებული შტატებში, ნორვეგიაში,  თურქეთსა და 
ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში.  პროგრამაში მოწო- 
დებულია თანამედროვე ინგლისურენოვანი უახლესი 
ლიტერატურა. ასევე სტუდენტებს ეძლევათ საშუალება 
მონაწილეობა მიიღონ სამეცნიერო კონფერენციებში, 
საკუთარი კვლევის შედეგები გამოაქვეყნონ საქარ- 
თველოს უნივერსიტეტის  რეფერირებად ჟურანლში 
„Caucasus Journal of Health Sciences and Public Health“.

 კურსდამთავრებულს 
ექნება ცოდნა ჯანმრთელობის დეტერმინანტებისა და 
მათი მართვის შესახებ ადგილობრივ, ქვეყნისა და 
გლობალურ დონეზე. ის შეძლებს ჯანდაცვის პოლიტიკის 
მიზნებისა და სტრატეგიების შემუშავებას, განხორ- 
ციელების ხელშეწყობასა და მიღწეული შედეგების 
შეფასებას. სტუდენტებისთვის ხელმისაწვდომია სკოლის 
საერთაშორისო და გაცვლითი პროექტები ამერიკის 
შეერთებული შტატებში, ნორვეგიის,  თურქეთისა და 
ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში.

პროგრამაში მოწოდებულია თანამედროვე ინგლიუს- 
რენოვანი უახლესი ლიტერატურა, მათი ბეჭდური და ელ. 
ვერსიები, ასევე სტუდენტებს ეძლევა საშუალება 
მონაწილეობა მიიღონ სამეცნიერო კონფერენციებში, 
საკუთარი კვლევის შედეგები გამოაქვეყნონ საქარ- 
თველოს უნივერსიტეტის საერთაშორისო  ჟურნალში.

 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 
ფარმაკოთერაპიის, კლინიკური ტოქსიკოლოგიის, პაციენტზე 
ორიენტირებული ფარმაცევტული ზრუნვისა და სათანადო 
ფარმაცევტული პრაქტიკის, კლინიკური კვლევების 
სფეროებში. სტუდენტებს ეძლევათ საშუალება მონაწილეობა 
მიიღონ სამეცნიერო კონფერენციებში, საკუთარი კვლევის 
შედეგები გამოაქვეყნონ საქართველოს უნივერსიტეტის  
რეფერირებად ჟურანლში „Caucasus Journal of Health 
Sciences and Public Health“.
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მიზანია მოამზადოს კომპე- ტენტური, 

გულისხმიერი, სამართლიანი, გამოცდილი მედი- კოსები 
(ექიმები), რომლებსაც ექნებათ საკუთარი ცოდნისა და 
უნარების მუდმივი განახლების სურვილი და რომლებიც მზად 
იქნებიან შეასრულონ მკურნალის, მზრუნველის, განმა- 
ნათლებლის, მეცნიერის, უფლებათა დამცველის, ლიდერისა 
და ა.შ ფუნქციები, რათა ხელი შეუწყონ როგორც ადგილო- 
ბრივი თემის, ისე გლობალური საზოგადოების ჯანმრთე- 
ლობასა 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“. 

მიზანია საერთაშორისო დონეზე თანამედროვე 
კონკურენტუნარიანი დიპლომირებული სტომატოლოგის 
გამოშვება. პროგრამა ითვალისწინებს თანამედროვე ცოდ- 
ნის, პრაქტიკული და კლინიკური უნარების მქონე სტომატო- 
ლოგების მომზადებას, დასაქმების მაღალი შესაძლებ- 
ლობებით. სტუდენტები სწავლას გადიან უნიკალურ სიმუ- 
ლაციურ ლაბორატორიებსა და საუნივერსიტეტო კლინიკებში. 
ინდივიდუალურ და პოპულაციურ დონეზე აწარმოებენ 
კვლევებს, აქვეყნებენ სტატიებს. პროგრამა შემუშავებულია 
საქართველოსა და საერთაშორისო ასოცირებულ პროფე- 
სორთა მიერ  წამყვან სტომატოლოგებთან ერთად. პროგრა- 
მაში მოწოდებულია თანამედროვე, ინგლიუსრენოვანი 
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“. 

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 
მომზადებას და მენეჯმენტის უახლესი სტანდარტების შესაბამისად მის განხორციელებას.

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  რეფერირებად  ჟურნალში „Caucasus Journal of Health Sciences and Public 
Health“. სტუდენტებისთვის ხელმისაწვდომია სკოლის საერთაშორისო და გაცვლითი პროექტები ამერიკის შეერთებული 
შტატებში, ნორვეგიის,  თურქეთისა და ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში.  მაგალითად, ტრომსოს ჯანმრთელობის კვლევების 
ლაბორატორიაში სტუდენტები სარგებლობენ საუკეთესო კომპიუტერული ბაზით, კვლევითი მონაცემების სტატისტიკური 
დამუშავებისა და ანალიზისათვის.



რესურსები 

საქართველოში ერთ-ერთი საუკეთესო მულტიპროფილური 
სიმულაციური ლაბორატორიაა. იგი აღჭურვილია თანამედ- 
როვე სამედიცინო - სასწავლო სიმულატორებით, მულტი- 
ფუნქციური მანეკენებითა და სამედიცინო ინვენტარით. 
რეალურთან მაქსიმალურად მიახლოებულ გარემოში სტუდენ- 
ტები ეუფლებიან ისეთ პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს, 
როგორიცაა: პაციენტის მოვლა, ინფექციები, პერიფერიული 
ვენის კათეტერიზაცია, შარდის ბუშტის კათეტერიზაცია, 
ზონდირება, ფილტვისა და გულის აუსკულტაცია, ჭრილობის 
დამუშავება, სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების აღმო- 
ჩენა და სხვა. სიმულაციური ჰოსპიტალი მოიცავს სამ 
ფუნქციურ ნაწილს: სამანიპულაციო, სამეანო - 
გინეკოლოგიურ და უშუალოდ ჰოსპიტალურს თავისი 
სასწავლო აუდიტორიით. გამოყენებულია სიმულაციურ 
პაციენტზე/მანეკენზე მანიპულაცია-პროცედურებისა და 
დავალების შესრულების როგორც ვიდეო ჩანაწერების, ასევე 
ონლაინ გადაცემის გზით გარჩევის და შეფასების პრაქტიკა.

წარმოადგენს მულტიპროფილურ სტომატოლოგიურ სიმუ- 
ლაციურ პრაქტიკულ ლაბორატორიას, სადაც პრაქტიკული 
უნარების გამომუშავებისა და განვითარებისთვის გამო- 
ყენებულია სწავლების თანამედროვე მეთოდები. სტუდენ- 
ტები სპეციალიზებულ მანეკენებზე უშუალოდ ეცნობიან 
სტომატოლოგიური მომსახურების ყველა მნიშვნელოვან 
ასპექტს, მუშაობენ მრავალფუნქციურ სტომატოლოგიურ 
მაგიდებთან და მოწყობილობებთან, რაც საშუალებას 
აძლევთ გამოიმუშაონ პრაქტიკული უნარები თერაპიული, 
ორთოპედიული, ქირურგიული და ორთოდონტული სტომატო- 
ლოგიის მიმართულებით.

simulaciuri
hospitali

აღჭურვილია სასწავლო თემატიკისთვის  საჭირო ყველა 
მანეკენითა და ფანტომით, ასევე ოპტიკური და ცდებისთვის 
საჭირო აუცილებელი რეაქტივებით, ნიადაგებით, ინსტრუმენ- 
ტებით, 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.

კლინიკის  მიზანია პროფესიონალთა მიერ, სხვადასხვა 

აღდგენითი და გამაჯანსაღებელი პროცედურების მეშვე- 
ობით, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და 
ფუნქციონალური დამოუკიდებლობის მოპოვება.  კლინიკაში 
სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ მიიღონ პრაქტიკული 
ცოდნა ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის სფეროში.  
რეავიტა მუშაობს შემდეგი მიმართულებით: სარეაბილი- 
ტაციო - გამაჯანსაღებელი, სადიაგნოსტიკო - სამკურნალო 
და სასწავლო, სასერთიფიკატო პროგრამა.

აღჭურვილია სასწავლო თემატიკისთვის  საჭირო ყველა 
მანეკენითა და ფანტომით, ასევე ოპტიკური და 
ცდებისთვის საჭირო აუცილებელი რეაქტივებით, 
ნიადაგებით, ინსტრუმენტებით, აპარატურით,  რაც 
აუცილებელია  პროცესებისა და სურათების ცოცხალი 
წარმოდგენისა და გააზრებისათვის.

laboratoriebi

janmrTelobis kvlevebis 
instituti

fizikuri medicinisa da reabilitaciis klinika

 

reavita

 

UG

oskis/OSCE

  

darbazi

stomatologiuri simulaciuri
da praqtikuli laboratoria

წარმოადგენს ფარმაცევტული პროგრამის სიმულაციურ 
ბაზას, სადაც შესაძლებელია თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ 
დონეზე გამოყენების დემონსტრირება. აქ სრულდება 
სიტუაციური ამოცანები და ირჩევა კლინიკური ქეისები, რაც 
პრაქტიკულად ხორციელდება როლური (ფარმაცევტი - 
პაციენტი, ფარმაცევტი - ექიმი - პაციენტი, ფარმაცევტი - 
ექიმი - ჯანდაცვის სპეციალისტი და სხვა) თამაშების 
შესრულებით. სტუდენტები ადგენენ ფარმაცევტულ ქეისს, რაც 
მოიცავს მედიკამენტურ თერაპიას, სამედიცინო 
დანიშნულების საგნების მიწოდებას, ფარმაცევტული 
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნას და გამოყენებას. აქვე 
ხდება ფარმაცევტული ქეისის განხილვა და შეფასება.

simulaciuri
afTiaqi

ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა  45

UG denti
skolis bazaze Tanamedroved aRWurvili 
stomatologiuri klinika - “ug denti” funqcioni-
rebs, romelic stomatologiis programis studen-
debs praqtikul codnas da samedicino unarCvevebis 
ganviTarebas sTavazobs. “ug  denti” orientirebuli 
Seqmnas samecniero-saswavlo kvleviTi baza da 
miawodos mosaxleobas dasavluri standartebis 
stomatologiuri momsaxureba.
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28  მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა

informaciuli teqnologiebis menejmentis 
samagistro programa 

პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებული 
შეძლებს ეფექტურად დაგეგმოს თავისი საქმიანობა 
გრძელვადიან პერსპექტივაში, გააცნობიეროს ცენტრა-
ლიზებული და დეცენტრალიზებული სისტემების, ბლოკჩეინ 
ტექნოლოგიის რეალური პოტენციალი, ასევე შეეძლება 
განსაზღვროს თუ რა კიბერშეტევების წინაშე შეიძლება 
დადგეს ორგანიზაცია და რა იქნება ყველაზე ეფექტური გზა 
იმისათვის, რომ რისკი მაქსიმალურად იქნეს აცილებული. 
კურსდამთავრებული შეძლებეს დასაქმდეს კვლევით 
დაწესებულებებში, ბანკებში, სადაზღვევო კომპანიებში, 
კერძო და სახელმწიფო ორგანიზაციებში, როგორც 
ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯერები, პროგრა-
მისტები, ქსელის ადმინისტრატორები, მონაცემთა ბაზის 
ადმინისტრატორები.

ერთადერთია  საქართველოში, რომლის დასრულების  
შემდეგაც სტუდენტს ექნება „ინფორმაციული ტექნო-
ლოგიების მენეჯმენტის“ კვალიფიკაცია.  პროგრამის 
მთავარი მიზანია მოამზადოს საერთაშორისო ბაზრის 
მოთხოვნების შესაბამისი სპეციალისტი, რომელიც იქნება 
კ ო ნ კ უ რ ე ნ ტ უ ნ ა რ ი ა ნ ი  დ ა  შ ე ძ ლ ე ბ ს  თ ა ნ ა მ ე დ რ ო ვ ე 
გამოწვევებზე პასუხის გაცემას.

blokCeini - decentralizebuli informaciuli 
sistemebis samagistro programa 
მიზანია როგორც ლოკალური, ასევე გლობალური 
ბაზარისთვის თანამედროვე, კონკურენტუნარიანი, მაღალი 
რანგის სპეციალისტების (პროგრამისტები, კონსულ-
ტანტ/სის ტემ-ანალ იტ იკოსები  დ ა  IT  მენეჯერები) 
ფორმირება, რომლებიც IV ინდუსტრიული რევოლუციისა და 
კრიპტოეკონომიკის კონტექსტში, უახლესი ტექნო-
ლოგიებისა და მიდგომების სისტემური სინთეზის გზით 
შექმნიან და განავითარებენ თანამედროვე გამოწვევებზე 
ორიენტირებულ ტექნოლოგიურ სოლუშენებს-ბლოკჩეინ-
ტექნოლოგიებზე დაფუძნებულ დეცენტრალიზებულ 
ინფორმაციულ სისტემებსა და სერვისებს. პროგრამა 
ორიენტირებულია, ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი 
ს ა ს წ ა ვ ლ ო  პ რ ო გ რ ა მ ი ს  შ ე ქ მ ნ ი თ ა  დ ა  ბ ლ ო კ ჩ ე ი ნ -
ტექნოლოგიების სფეროში მაღალი რანგის სპეცია-
ლისტების ფორმირების გზით, ხელი შეუწყოს საქა-
რ თ ვ ე ლ ო შ ი  უ ა ხ ლ ე ს ი  ტ ე ქ ნ ო ლ ო გ ი ე ბ ი ს  დ ა  მ ა თ ი 
გამოწვევების სწრაფ განვითარებას,  IT  სფეროში 
ექსპერტიზისა და საექსპორტო პოტენციალის ზრდასა და 
ქვეყნის გლობალურ ციფრულ საზოგადოების რეგიონალურ 
ლიდერად ფორმირებას. კურსდამთავრებულებ შესა-
ძლებლობა  ექნებათ დასაქმდნენ, საქართველოსა და 
უცხოეთში IT მიმართულებით, საჯარო თუ კერძო სექტორში, 
მაღალი რანგის სპეციალისტებად. ასევე, შეუძლიათ შექმნან 
საკუთარი სტარტაპი ან გაარგრძელონ სწავლა დოქტო-
რანტურაში. 

informaciuli teqnologiebis (ing) sabakalavro 
progamaze
სწავლა შეუძლიათ როგორც უცხოელ, ასევე ქართველ 
სტუდენტებს. პროგრამის მიზანია მოამზადოს კონკუ-
რენტუნარიანი კვალიფიციური სპეციალისტი თანამედროვე 
კომპიუტერული და საინფორმაციო ტექნოლოგიების 
მიმართულებით; კურსდამთავრებულს მისცეს კომპიუ-
ტერული და საინფორმაციო ტექნოლოგიების შესაბამისი 
თეორიების ცოდნა და გამოუმუშაოს პრაქტიკული უნარ-
ჩვევები; მისცეს უმაღლესი მათემატიკისა და ფიზიკის 
საფუძველების, კომპიუტერის არქიტექტურის, კომპიუ-
ტერული ქსელის, მონაცემთა ბაზის,  ვებ–ტექნოლოგიების, 
გეოინფორმაციული სისტემის, საინფორმაციო ტექნო-
ლოგიების პროექტების მართვის, ხელოვნური ინტელექტის 
და კიბერ უსაფრთხოების საფუძვლების ცოდნა. ასევე, 
პროგრამის მიზანია სტუდენტს განუვითაროს თანამედროვე 
კომპიუტერული და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპე-
ციალისტისთვის აუცილებელი პრაქტიკული უნარ–ჩვევები. 
პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულები 
შეძლებენ დასაქმდნენ კერძო და სახელმწიფო სტრუ-
ქტურებში მონაცემების კომპიუტერული დამუშავებისა და 
პროგრამული უზრუნველყოფის სპეციალისტებად, 
ვებ–დიზაინერებად,  კომპიუტერული ქსელის სპე-
ც ი ა ლ ი ს ტ ე ბ ა დ ,  კ ი ბ ე რ უ ს ა ფ რ თ ხ ო ე ბ ი ს ,  მ ო ბ ი ლ უ რ ი 
აპლიკაციების და თამაშების შექმნის სპეციალისტებად. 
პროგრამაში ინტეგრირებული საერთაშორისო სასე-
რტიფიკატო კურსები, როგორიცაა Cisco, Microsoft, Oracle 
აკადემიების სასწავლო კურსები, სტუდენტებს დამატებით 
მისცემს შესაძლებლობას მიიღონ კვალიფიკაციის 
დამადასტურებელ საერთაშორისო დოკუმენტები.

informaciuli teqnologiebis (ing) samagistro 
progamaze
ქართველი და უცხოელი სტუდენტები მიიღებენ სიღრმი-
სეული ცოდნას და გამოცდილებას ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების სფეროში კვლევისა და განვითა-
რებისათვის. ინფორმაციული ტექნოლოგიების პროგრამა 
მოიცავს კომპიუტერულ სისტემებსა და ქსელებს (Cisco CCNP 
სერტიფიკატი), ვებ და ქსელურ პროგრამირებას, მონაცემთა 
ბაზებს (Oracle სერტიფიკატი), მობილური აპლიკაციების, ERP 
სისტემებს, საინფორმაციო ტექონოლოგიებში ლოგიკურ-
ალბათურ და გრაფიკული გარდაქმნების მეთოდებს. 
სხვადასხვა არჩევითი კურსები სტუდენტს საშუალებას 
მისცემს გაიღრმავოს კომუნიკაციის უნარი, შეიძინოს 
სიღრმისეული ცოდნა და საკითხის გადასაჭრელად 
კვლევაზე დაფუძნებული დასკვნების გაკეთების უნარ-
ჩვევები, რათა წარმატებით გაუმკლავდნენ თანამედროვე 
საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში იმ პრობლემებს, 
რომლებიც მოითხოვენ პრინციპებსა და პროცესების 
სიღრმისეული ცოდნას. კურსდამთავრებულები შეძლებენ 
დასაქმდნენ კვლევით დაწესებულებებში, ბანკებში, 
სადაზღვევო კომპანიებში, კერძო და სახელმწიფო ორგანი-
ზაციებში, როგორც IT მენეჯერი, ვებ ადმინისტრატორი, 
ქ ს ე ლ ი ს  ა დ მ ი ნ ი ს ტ რ ა ტ ო რ ი ,  ა ნ  მ ო ნ ა ც ე მ თ ა  ბ ა ზ ი ს 
ადმინისტრატორები.

mecnierebisa da teqnologiebis skola






