
 

 

განხილულია ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე:  

(ოქმის Nº ე14-21, თარიღი: 19.02.2021) 

 დამტკიცებულია მმართველი საბჭოს დადგენილებით: 

(დადგენილება Nº2, თარიღი: 12/03/2021წ ) 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი 

განათლების საფეხური: მაგისტრატურა (უმაღლესი განათლების II საფეხური)   

სწავლების ენა: ქართული   

საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი: აკადემიური, ძირითადი 

დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი: 0411 საბუღალტრო აღრიცხვა 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი საბუღალტრო აღრიცხვაში  / 

MBA in Accounting 

სწავლის ხანგრძლივობა: 4 სემესტრი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი 

საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი:  

პანტელეიმონ (პაატა) კლდიაშვილი, ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, პროფესორი 

ელ. ფოსტა: panteleimon.kldiashvili@unik.edu.ge 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა  

● ერთიანი ეროვნული სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარება; 

● შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდის/გამოცდების ჩაბარება. შიდა საუნივერსიტეტო 

გამოცდების საკითხები და გამოსაცდელ პირთა ცოდნის შეფასების კრიტერიუმები 

განთავსდება უნივერსიტეტის ვებგვერდზე (www.unik.edu.ge) გამოცდების დაწყებამდე 

არანაკლებ ერთი თვით ადრე. 

● ინგლისური ენის B2 დონეზე ფლობა, რისთვისაც უნდა წარმოადგინონ ინგლისური ენის 

ფლობის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერთიფიკატი, ან ჩააბარონ უნივერსიტეტის 

მიერ ორგანიზებული გამოცდა. გამოცდა ჩატარდება „ქუთაისის უნივერსიტეტის“ 

სტუდენტის ენობრივი კომპეტენციის დადგენის წესის“ შესაბამისად. 

● პროგრამაზე საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლებას 

მოიპოვებენ: 



 

პირები, რომლებსაც „უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ერთიანი ეროვნული 

გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე 

აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების მიერ დოკუმენტების 

წარდგენისა და განხილვის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 29 დეკემბრის №224/ნ ბრძანების საფუძველზე უფლება 

აქვთ ჩაირიცხონ უნივერსიტეტში ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე. 

აღნიშნული პირები ვალდებულნი არიან დაადასტურონ ინგლისური ენის B2 დონეზე ფლობა 

„ქუთაისის უნივერსიტეტის სტუდენტის ენობრივი კომპეტენციის დადგენის წესის“ 

შესაბამისად. 

● პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან: 

,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში გადასვლის წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის №10/ნ ბრძანების 

შესაბამისად მობილობის წესით ჩარიცხული სტუდენტები. 

პროგრამის მიზანი 

● პროგრამის მიზანია ბუღალტრულ აღრიცხვისა და აუდიტის სფეროსათვის ღრმა და 

სისტემური ცოდნის მქონე კადრების მომზადება, რომლებიც სრულად წვდებიან პროფესიული 

ღირებულებების არსს; 

● პროგრამა ორიენტირებულია თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების მქონე 

კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადებაზე, რომლებიც დამოუკიდებლად აფასებენ 

ფინანსური და მმართველობითი აღრიცხვის მთლიან სიტემას და სახავენ გზებს მათი 

ეფექტიანობის და ოპერატიულობის გაზრდისათვის. ასევე იციან ნებისმიერი ორგანიზაციულ-

სამართლებრივი ფორმის სამეურნეო სუბიექტში ფინანსური და მმართველობითი აღრიცხვის 

სისტემების შექმნის და გამართული ფუნქციონირების, ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის 

დაგეგმვა-ჩატარების ტექნიკა; 

● პროგრამის მიზანია პროფესიონალების მომზადება, რომლებსაც შეუძლიათ საინფორმაციო 

სისტემების (ელექტრონული პროგრამების) ეფექტიანი გამოყენება, ფინანსური და 

მმართველობითი აღრიცხვის წარმოების, აუდიტორული შემოწმების დაგეგმვა-ჩატარების 

პროცესში. 

  

 

 

 



 

სწავლის შედეგები 

ცოდნა და გაცნობიერება 

1. სრულყოფილად აღწერს ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების, აუდიტის 

საერთაშორისო სტანდარტების და სხვა მარეგულირებელი საკანონმდებლო და ნორმატიული 

დოკუმენტების მოთხოვნებს, რომლებიც ადგენენ პროფესიული საქმიანობის განხორციელების 

წესებს; 

2. ხსნის ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროში მიმდინარე პროცესებს, ასევე ახდენს აღრიცხვისა 

და აუდიტის მიმართულებით მოქმედი მარეგულირებელი ნორმების ინტერპრეტირებას და 

გამოყენებას, პრაქტიკული საქმიანობის პროცესში წარმოქმნილი პრობლემების 

იდენტიფიცირების, გაანალიზებისა და გადაჭრისათვის; 

უნარი 

3. ამზადებს ფინანსურ, მმართველობით და საგადასახადო ანგარიშგებებს შესაბამისი 

სტანდარტების და მარეგულირებელი ნორმების მოთხოვნების დაცვით, მ.შ. თანამედროვე 

ელექტრონული პროგრამების გამოყენებით და ასაბუთებს მმართველობით გადაწყვეტილებებს 

სათანადო მეთოდების გამოყენებით; 

4. ადგენს ორგანიზაციის საქმიანობის ცალკეული მიმართულებების ან/და მთლიანად 

ორგანიზაციის აუდიტის გეგმას და პროგრამას შესაბამისი სტანდარტების მოთხოვნების 

დაცვით კერძო და საჯარო სექტორში; 

5. აანალიზებს ბიზნესში მიმდინარე პროცესებს, ტენდენციებს და ახდენს ფინანსური 

მაჩვენებლების განვითარების პროგნოზირებას; 

6. ახდენს პირველადი სააღრიცხვო მონაცემების განზოგადებას შესაბამის ანგარიშგებაში და 

მათზე დაყრდნობით გამოაქვს სათანადო დასკვნები; 

7. მოპოვებული აუდიტორული მტკიცებულებების შეჯამების შედეგად აყალიბებს აუდიტორის 

მოსაზრებას; 

8. ორგანიზებას უკეთებს ცალკეული პროფესიული საკითხების კვლევას და ახდენს საკუთარი და 

სხვისი კვლევის შედეგების კომპილაციას; 

9. აფასებს, ერთის მხრივ კონკრეტული სამეურნეო სუბიექტის საქმიანობის შედეგებს, მის 

ფინანსურ მდგომარეობას, გადახდისუნარიანობას და ლიკვიდურობას, ასევე საინვესტიციო 

ალტერნატივებს თანამედროვე მეცნიერული მეთოდების გამოყენებით, ხოლო მეორეს მხრივ, 

აღრიცხვისა და აუდიტის სფეროში მიმდინარე მოვლენებს და აკეთებს სათანადო დასკვნებს; 

10. იღებს და გადასცემს წერითი, ზეპირი და ელექტრონული ფორმით სხვადასხვა სახის 

საფინანსო-სააღრიცხვო ინფორმაციას, მსჯელობს პროფესიულ საკითხებზე ფლობს 

დისკუსია/დებატებში მონაწილების, საჯარო გამოსვლის და მეცნიერული მეტყველების უნარს; 

პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა 

11. აღიარებს და პატივს ცემს აღრიცხვისა და აუდიტის სფეროში დადგენილ პროფესიულ 

ღირებულებებს და საკუთარი წვლილი შეაქვს ამ ღირებულებების დამკვიდრებისა და 

განვითარების პროცესში; 



 

12. შეუძლია სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების 

გაცნობიერება და სტრატეგიულად დაგეგმვა და პროფესიული სიახლეების ათვისება. 

პროგრამის სტრუქტურა 

 პროგრამის მთლიანი მოცულობა შეადგენს 120 ECTS, მათ შორის:  

● ძირითადი სწავლების სფეროს სავალდებულო კურსები - 75 კრედიტი; 

● ძირითადი სწავლების სფეროს არჩევითი კურსები - 5 კრედიტი (სულ 15 კრედიტი); 

● თავისუფალი კომპონენტების სავალდებულო კურსები - 10 კრედიტი; 

● თავისუფალი კომპონენტების არჩევითი კურსები - 5 კრედიტი (სულ 15 კრედიტი); 

● კვლევითი კომპონენტი (სამაგისტრო ნაშრომი) – 25 კრედიტი. 

  ერთი აკადემიური სასწავლო წელი მოიცავს 42 კვირას. ერთი სემესტრი შედგება 21 კვირისგან, მათ  

შორის 15 კვირა  სასწავლო, ხოლო 6 კვირა სასესიო. კერძოდ, მე–18 და მე–19 კვირა დასკვნითი 

გამოცდების პერიოდი, მე–20 და მე–21 კვირა დამატებითი დასკვნითი გამოცდების პერიოდი. 

დასკვნით და შესაბამის დამატებით გამოცდას შორის შუალედი უნდა იყოს არა ნაკლებ 5 დღისა.   

საბაკალავრო პროგრამით გათვალისწინებული  სასწავლო კურსებიმიმართულია პროგრამაში 

დასახული მიზნების მიღწევაზე და სწავლის შედეგად მისაღები კვალიფიკაციის შესაბამისი 

კომპეტენციების ჩამოყალიბებაზე. მისაღწევი კომპეტენციების ფორმირების ლოგიკური თანმიმდევ-

რობა განსაზღვრავს საბაკალავრო პროგრამის შინაარსს, სტრუქტურას და სასწავლო გეგმას.  

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა შეესაბამება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის   N3 ბრძანებით დამტკიცებულ „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების 

კრედიტებით გაანგარიშების წესს“. 

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 საბოლო ოშეფასებას; 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, დემონსტრირება, 

პრეზენტაცია, დისკუსია, პრაქტიკული/თეორიული დავალების შესრულება, სამუშაოჯგუფშიმუშაობა, 

დისკუსიაშიმონაწილეობადასხვ.); 

შეფასების ფორმებია - შუალედური შეფასება და დასკვნითი შეფასება, რომელთა ჯამი წარმოადგენს 

საბოლოო შეფასებას; 



 

შუალედური შეფასება – 60 ქულა; 

დასკვნითი შეფასება -  40ქულა; 

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 სტუდენტი დაიშვება შუალედური შეფასების მინიმალური ზღვარის გადალახვის 

შემთხვევაში. დასკვნითი გამოცდა ჩაითვლება ჩაბარებულად დასკვნითი გამოცდის მინიმალური ზღვარის 

გადალახვის შემთხვევაში. შუალედური და დასკვნითი შეფასებებისთვის განსაზღვრულია შემდეგი 

მინიმალური კომპეტენციის ზღვრები: მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი შუალედური შეფასებისათვის 

შეადგენს 42%-ს (25 ქულა), ხოლო დასკვნითი გამოცდისათვის კი 50%+1-ს (21 ქულა). 

შეფასების გრადაცია: 

სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება 100 ქულის ტოლია. შეფასების სისტემა ითვალისწინებს: 

ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

(A) ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა; 

(B) ძალიანკარგი – მაქსიმალურიშეფასების 81-90 ქულა; 

(C) კარგი – მაქსიმალურიშეფასების 71-80 ქულა; 

(D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალურიშეფასების 61-70 ქულა; 

(E) საკმარისი – მაქსიმალურიშეფასების 51-60 ქულა;  

ბ) ორისახისუარყოფითშეფასებას: 

(FX) ვერჩააბარა – მაქსიმალურიშეფასების 41-50 ქულა, რაცნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი 

მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის 

უფლება; 

(F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა დანაკლები, 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 შედეგებისგამოცხადებიდან არა ნაკლებ 5 დღეში.  

სტუდენტისმიერდამატებითგამოცდაზემიღებულშეფასებასარემატებადასკვნითშეფასებაშიმიღებულიქუ

ლათარაოდენობა. 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 

 

დასაქმების სფერო 

პროგრამის კურსდამთავრებულს წარმატებით შეეძლება დასაქმება საშუალო და მაღალი (სათანადო 

პრაქტიკული გამოცდილების მიღების შემდეგ) დონის მმართველობით რგოლებში, როგორც საჯარო, 



 

ისე კერძო სექტორებში, ბიზნეს ორგანიზაციებში, არასამთავრობო სექტორში, სხვადასხვა ფინანსურ 

ინსტიტუტებში, უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებში და ა.შ. კერძოდ: 

● ნებისმიერი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის კომპანიების ეკონომიკურ, ფინანსურ და 

ანალიზის სამსახურებში ხელმძღვანელ თანამდებობებზე; 

● სახელმწიფო და მუნიციპალური ორგანოების საფინანსო, საგადასახადო და საკონტროლო-

სარევიზიო სამსახურებში; 

● აუდიტორულ და ბიზნეს საკონსულტაციო ფირმებში; 

● შესაბამისი პროფილის სამეცნიერო-კვლევით და საგანმანათლებლო ორგანიზაციებში; 

● საერთაშორისო და ტრანსნაციონალური კომპანიების საფინანსო და საბუღალტრო აღრიცხვის 

სამსახურებში; 

● სხვადასხვა სახის ფინანსური ინსტიტუტების საკრედიტო და საბუღალტრო აღრიცხვის 

სამსახურებში და სხვა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


