ბიზნესის ადმინისტრირება
პროგრამის აღწერა
მიმოხილვა
ფაკულტეტის დასახელება

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

სფერო/სპეციალობა

0413.1.2 ბიზნესის ადმინისტრირება

სწავლების ციკლი/საფეხური

ბაკალავრიატი

პროგრამის ხელმძღვანელი
(პოზიცია, სახელი

ასოცირებული პროფესორი-აზა იფშირაძე

და გვარი)
სწავლების ენა

ქართული

პროგრამის ხანგრძლივობა
(სემესტრი, კრედიტების

პროგრამის ხანგრძლივობა - 4 სასწავლო წელი, 8 სემესტრი.

რაოდენობა)

კრედიტების რაოდენობა - 240 ECTS კრედიტი
1 ECTS კრედიტი - 25 -სთ,რომელიც მოიცავს სტუდენტის
საკონტაქტო და დამოუკიდებელი მუშაობის დროს
(შუალედური და დასკვნითი შეფასებისთვის , ასევე საშინაო
დავალების მომზადებისთვის განკუთვნილ დროს.)

პროგრამაზე ჩარიცხვის
წინაპირობები

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო
პროგრამაზე ჩარიცხვისათვის საჭიროა:
სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი
დოკუმენტი; ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ქართული ენის,
ნებისმიერი უცხო ენისა და მათემატიკა/ისტორიის
წარმატებით ჩაბარება და ქუთაისის უნივერსიტეტის
სტუდენტის სტატუსის მოპოვება.
საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი
წესით შესაძლებელია პროგრამაზე სტუდენტების მიღება:
1. ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე;
2. შიგა და გარე მობილობით.

დასაქმების სფეროები

●

ნებისმიერი საწარმოს მართვის ქვედა და საშუალო
დონეებზე საჯარო თუ კერძო სექტორებში;

●
●

ბიზნეს და არასამთავრობო ორგანიზაციებში;
სხვადასხვა ფინანსურ ინსტიტუტსა და უმაღლეს
სასწავლო დაწესებულებაში;

●

კომპანიის დირექტორატის ოფისებში, ოპერაციულ
მენეჯმენტში, მარკეტინგსა და გაყიდვებში, კადრების
მართვაში, ფინანსებში, ბუღალტერიაში,
ადმინისტრაციაში, მართვის საინფორმაციო სისტემებსა
და ბიზნესის სხვა ფუნქციონალურ სფეროებში;

პროგრამის დამტკიცების
თარიღი და პროტოკოლის №

●

საჯარო დაწესებულებებისა და საბიუჯეტო
ორგანიზაციების ეკონომიკური მიმართულების
სტრუქტურულ ერთეულებში;

●

საკონსულტაციო ცენტრებში;

●

საერთაშორისო ორგანიზაციათა წარმომადგენლობებში.
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პროგრამის მიზნები
პროგრამის მიზნები

ბიზნესის
ადმინისტრირების
მიზნებია სტუდენტს:
1. მისცეს

ფართო

საბაკალავრო

თეორიული

ცოდნა

პროგრამის
ბიზნეს-

საქმიანობისა და მისი ფუნქციონლაური სფეროების
შესახებ;
2. გამოუმუშაოს

ცვალებად

გარემოში

მიმდინარე

პროცესების შეფასებისა და კრიტიკულად გააზრების
შესაძლებლობა;
3. განუვითაროს სხვადასხვა დონის მენეჯმენტისათვის
საჭირო უნარ-ჩვევები, რაც შეესაბამება ფინანსური,

მარკეტინგული, ბუღალტრული და სხვა ფუნქციების
ეფექტიან შესრულებას;
4. განუვუთაროს ღირებულებები და დამოკიდებულება,
რაც

უზრუნველყოფს

მის

ჩამოყალიბებას

კონკურენტუნარიან, მაღალკვალიფიციურ, ეთიკური
და

სოციალური

პასუხისმგებლობის

მქონე

პიროვნებად;
5. შეუქმნას პირობა, რათა კურსდამთავრებულმა შეძლოს
სწავლების შემდგომ საფეხურზე სწავლის გაგრძელება,
როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ.

სწავლის შედეგები
ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული შეძლებს:

ა) ბიზნეს სფეროს კომპლექსური თეორიული საკითხების აღწერას და ბიზნეს-საქმიანობის
ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრას;
ბ) იმ შიდა და გარე ფაქტორების იდენტიფიცირებას, რომლებიც მოქმედებენ ბიზნეს-სუბიექტის
განვითარებაზე თანამედროვე სოციალ-ეკონომიკურ გარემოში;
გ) ცვალებად გარემოში მიმდინარე პროცესების კრიტიკულ შეფასებას და რაციონალურ
გადაწყვეტილებათა მიღებას;
დ) პროექტების მართვის ინსტრუმენტების გამოყენებას სამეწარმეო საქმიანობის ეფექტიანად
წარმართვისათვის;
ე) ბიზნეს-სუბიექტის ეკონომიკური ოპერაციების სწორ აღრიცხვას, საბუღალტრო აღრიცხვის
საერთაშორისო სტანდარტების, საქართველოს საგადასახადო კოდექსისა და სხვადასხვა
ნორმების მოთხოვნების შესაბამისად;
ვ) თანამედროვე ხერხებისა და მეთოდების გამოყენებით ეფექტური გაყიდვების ორგანიზებას;
ზ) თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით საჭირო ინფორმაციის (მ.შ. უცხოენოვანი)
მოძიება-დამუშავებას და ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღებას ბიზნესის დაგეგმვისა და
ადმინისტრირებისათვის;
თ) ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის გაზიარებას და საკუთარი ღირებულებებისა და
ძირითადი პრინციპების დემონსტრირებასა და დაცვას (მ.შ. უცხო ენაზე);

ი) დამოუკიდებლად განსაზღვროს კონკრეტულ დარგში მისთვის სასურველ სეგმენტზე
შემდგომი განვითარების შესაძლებლობა საკუთარი ცოდნისა და უნარების გათვალისწინებით.

პროგრამის სტრუქტურა
ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალვრო საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 240 ECTS
კრედიტს. პროგრამის ნორმატიული ხანგრძლივობა შეადგენს 4 წელს.
პროგრამა სტრუქტურულად დაყოფილია შემდეგნაირად:
● ძირითადი სწავლის სფეროს სავალდებულო კურსები - 130 კრედიტი
● ძირითადი სწავლის სფეროს არჩევითი კურსები - 20 კრედიტი
● თავისუფალი კომპონენტის სავალდებულო კურსები -30 კრედიტი
●

თავისუფალი კომპონენტის არჩევითი კურსები-60 კრედიტი

სწავლება-სწავლის მეთოდები და აქტივობები
საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტების განხორციელების პროცესში გამოიყენება შემდეგი
სწავლება-სწავლის მეთოდები და აქტივობები:
●

ლექცია;

●

სამუშაო ჯგუფში მუშაობა;

●

პრაქტიკული მუშაობა;

●

ელექტრონული რესურსით სწავლება;

●

დებატები;

●

დემონსტრირება;

●

პრეზენტაცია და სხვ.

შეფასება
შეფასების მიზანია ხარისხობრივად განსაზღვროს სტუდენტის სწავლის შედეგები აკადემიური
პროგრამის მიზნებთან და პარამეტრებთან მიმართებით.
შეფასება უნდა იყოს, როგორც
შემაჯამებელი ხასიათის, ასევე მაფორმირებელი (უკუკავშირის მიმცემი).
სწავლის შედეგის მიღწევის დონე ფასდება შეფასების ფორმებით - შუალედური შეფასებით და
დასკვნითი შეფასებით, რომელთა ჯამი წარმოადგენს საბოლოო შეფასებას; შეფასების ფორმები
შეიცავს შეფასების კომპონენტებს – შეფასების ფორმების ნაწილი, რომელიც განსაზღვრავს
სტუდენტის ცოდნის ან/და უნარის ან/და კომპეტენციების შეფასების ხერხს/ხერხებს, რომელიც
შეიძლება

აერთიანებდეს

შეფასების

ერთგვაროვან

მეთოდებს

(ზეპირი/წერითი

გამოცდა,

ზეპირი/წერითი გამოკითხვა, პრაქტიკული/თეორიული სამუშაო და სხვ.);
შეფასების მეთოდი – საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტში განსაზღვრული სწავლის
შედეგების მიღწევის შესაფასებლად გამოსაყენებელი საშუალება/საშუალებები (ტესტი, ესე/ესეი,
დემონსტრირება, პრეზენტაცია, დისკუსია, პრაქტიკული/თეორიული დავალების შესრულება,
სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, დისკუსიაში მონაწილეობა, კაზუსის ამოხსნა, იმიტირებულ პროცესში
მონაწილეობა, ობიექტურად სტრუქტურირებული კლინიკური გამოცდა და სხვ);

შეფასების ფორმებია - შუალედური შეფასება (ერთჯერადი ან მრავალჯერადი) და დასკვნითი
შეფასება, რომელთა ჯამი წარმოადგენს საბოლოო შეფასებას;
შუალედური შეფასება (ერთჯერადი ან მრავალჯერადი) – 60 ქულა;
დასკვნითი შეფასებისათვის გამოიყენება დასკვნითი გამოცდა - 40 ქულა.
სასწავლო კურსის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შეფასების უდიდესი შესაძლებელი ქულაა
100 ქულა, აქედან დასკვნით შეფასებაზე მოდის 40 ქულა, შუალედურ შეფასებაზე - 60 ქულა,
რომელსაც შუალედური შეფასების სხვადასხვა კომპონენტზე სპეციფიკის შესაბამისად ანაწილებს
სასწავლო კომპონენტის განმახორციელებელი პირი.
დასკვნით გამოცდაზე დასაშვებად სტუდენტის შუალედური შეფასებისა და შუალედური
გამოცდის ქულათა ჯამი უნდა შეადგენდეს მინიმუმ 25 ქულას.
დასკვნითი გამოცდა სავალდებულო ხასიათისაა და ფასდება მაქსიმუმ 40 ქულით, ხოლო
მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი შეადგენს 16 ქულას.
შუალედური და დასკვნითი შეფასებების
წილი და მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი
განისაზღვრება თითოეული საგნის სილაბუსში საგნის სპეციფიკიდან გამომდინარე.
შეფასების გრადაცია
სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება 100 ქულის ტოლია. შეფასების სისტემა ითვალისწინებს:
ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
(A) ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა;
(B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;
(C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;
(D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;
(E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.
ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას:
(FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს
ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით
გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;
(F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ
ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.
საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში, FX-ის მიღების შემთხვევაში
დამატებითი გამოცდა დაინიშნება დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან
არანაკლებ 5 დღეში.
სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება დასკვნით შეფასებაში
მიღებული ქულათა რაოდენობა. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის დასკვნითი
შეფასება და აისახება საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში.
დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის
საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F-0
ქულა.

