
 

განხილულია ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე: ოქმი Nºე 15-21, 10.03.2021 

დამტკიცებულია მმართველი საბჭოს დადგენილებით:დადგენილება Nº2, 12.03.2021 

 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა 

ტურიზმი 

 

განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი (უმაღლესი განათლების I საფეხური)   

სწავლებისენა: ქართული  

საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი: აკადემიური, ძირითადი  

დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი: 1015 მოგზაურობა, ტურიზმი და დასვენება  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში / 

Bachelor of Business Administration in Tourism 

სწავლის ხანგრძლივობა: 4 სასწავლო წელი (8 სემესტრი) 

საგანმანათლებლო პროგრამის მოცულობა: 240 (ECTS) კრედიტი.  

საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი, დოქტორი მაია აზმაიფარაშვილი. ელ. 

ფოსტა: maia.azmaiparashvili@unik.edu.ge  

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

ტურიზმის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლება აქვს სრული ზოგადი 

განათლების დამადასტურებელი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის მქონე პირს, რომელიც 

ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე სწავლის უფლებას მოიპოვებს ქუთაისის 

უნივერსიტეტში. 

პროგრამაზე ჩარიცხვისთვის აბიტურიენტი ვალდებულია ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩააბაროს 

შემდეგი საგნები: 

ა) ქართულ ენა და ლიტერატურა,  (აბიტურიენტმა უნდა გადალახოს კანონმდებლობით დადგენილი 

მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი) 

ბ) უცხოური ენებიდან ერთ-ერთი შემდეგი საგანი: ინგლისური ენა; გერმანული ენა;  ფრანგული ენა; 

რუსული ენა (აბიტურიენტმა უნდა გადალახოს კანონმდებლობით დადგენილი მინიმალური 

კომპეტენციის ზღვარი); 

გ) ერთ-ერთი შემდეგი საგანი: ისტორია/მათემატიკა/გეოგრაფია (აბიტურიენტმა უნდა გადალახოს 

კანონმდებლობით დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი). თითოეული საგნისთვის 

განკუთვნილი ადგილების რაოდენობა არ უნდა იყოს პროგრამაზე გამოცხადებული ადგილების 10%-ზე 

ნაკლები. ზუსტი პროცენტული განაწილება განისაზღვრება პროგრამის ხელმძღვანელის მიერ 

ადგილების გამოცხადებამდე. 

პროგრამაზე  ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლებას მოპოვებენ: 

პირები, რომლებსაც „უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ერთიანი ეროვნული 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 

mailto:maia.azmaiparashvili@unik.edu.ge


 

გავლის გარეშე. აღნიშნული პირები ვალდებულნი არიან დაადასტურონ ქართული 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 

ტურიზმის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაში გამჭოლადაა ასახული ქუთაისის 

უნივერსიტეტის მისია, ხედვა და ღირებულებები, აგრეთვე სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და 

სამართლის  ფაკულტეტის ძირითადი მიზნები და ამოცანები. ასევე გათვალისწინებულია 

ადგილობრივი შრომის ბაზრის მოთხოვნები და საერთაშორისო ბაზრის ტენდენციები, ადგილობრივი 

თუ უცხოური უნივერსიტეტების მიერ განხორციელებული საბაკალავრო პროგრამების გამოცდილება. 

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია სტუდენტს: 

1. შესძინოს ცოდნა ბიზნესის ადმინისტრირების ფუნქციონალური სფეროების შესახებ, რომელიც 

მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას; ტურიზმის ინდუსტრიის, ბიზნესის, 

ტურისტული საწარმოს მენეჯმენტის, ტურიზმის მარკეტინგის, ტურიზმის პოლიტიკის, მართვის 

და დაგეგმვის საკითხებზე; 

2. გაუღრმავოს თეორიული ცოდნა და განუვითაროს პრაქტიკული უნარ-ჩვევები ტურისტული 

რესურსების ძირითადი მახასისთებლების, ტურისტული ბაზრების და სეგმენტების 

თავისებურებების ანალიზის, მიმზიდველი ტურისტული პროდუქტის შექმნის და შეთავაზების, 

ტურების დაგეგმვისა, მათი თვითღირებულების გამოთვლის და ფასის განსაზღვრის შესახებ; 

შეეძლოს ტურიზმის დარგში მიმდინარე 

ეკონომიკურპროცესებთანდატენდენციებთანდაკავშირებულიემპირიულიმონაცემთა ანალიზიდა 

სათანადო დასკვნის ჩამოყალიბება; 

3. განუმტკიცოს ზოგადი დადარგობრივი კომპეტენციები: ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროების და 

ტურიზმის დარგის სპეციალისტებთან კომუნიკაცია, აზრის გამოხატვა, დისკუსიაში მონაწილეობა 

და საკუთარი პოზიციის არგუმენტირებულადდასაბუთება; თანამედროვე საინფორმაციო-

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებისა და ტურიზმის ტერმინოლოგიის გამოყენებით საქმიანი 

დოკუმენტების შედგენა და პრაქტიკული ხასიათის შესრულებული პროექტის წარმოდგენა როგორც 

ზეპირად, ასევე წერილობით, ქართულ და ინგლისურ ენებზე(და/ან სხვა უცხო ენაზე);  

4. საგანმანათლებლო პროგრამის პრაქტიკული კომპონენტით ხელი შეუწყოს ძლიერი ტრანსფრული 

უნარების განვითარებას; პროფესიული საქმიანობის განხორციელებისას პატივი სცეს 

დამკვიდრებულ ეთიკურ ნორმებს და დაიცვას მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის პრინციპები.  

საბაკალავრო პროგრამით დასახული მიზნების თანმიმდევრული და სრულფასოვანი განხორციელება 

უზრუნველყოფს უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოს პირველი საფეხურის 

(ბაკალავრიატის) კვალიფიკაციათა აღმწერის შესაბამისი სწავლის შედეგების მიღწევას. 

 



 

სწავლის შედეგები 

1. აღწერს ბიზნესის ძირითადი ფუნქციონალური სფეროების თეორიულ-მეთოდოლოგიურ, 

ორგანიზაციულ საფუძვლებს და მათ ურთიერთკავშირს; კრიტიკულად გაიაზრებს ბიზნეს-

გარემოს რეგულირების თეორიებს, კონცეფციების კომპლექსურ საკითხებს დაძირითად 

პრინციპებს; ტურისტული ბიზნეს-საქმიანობის თავისებურებებისა და ეფექტიანობის ამაღლების  

გზებს; ტურიზმის ეროვნულ და გლობალურ ეკონომიკურ გარემოს; 

2. განიხილავს ტურიზმის ეკონომიკის განვითარებაში მოხმარების, დანაზოგებისა და ინვესტიციების 

როლს; ტურიზმის სფეროს საქმიანობის პროცესებს, ტურისტული პროდუქტისა და მომსახურების 

დაგეგმვის, განხორციელებისა და მართვის საკითხებს; ტურისტული საწარმოს  საქმიანობის 

შედეგებს, კონკურენციის მამოძრავებელ ძალებს; 

3. ახდენს საქართველოს დასხვა ქვეყნების ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსებისა და 

პოტენციალის ხარისხობრივი მახასიათებლების იდენტიფიცირებას; განასხვავებს საქართველოს 

საკურორტო–რეკრეაციული მეურნეობის სპეციალიზაციას; 

4. წარმოაჩენს მარკეტინგული ინფორმაციის მოპოვების საშუალებებსა და მეთოდებს, მარკეტინგისა 

და გაყიდვების მართვის პრინციპებს; მარკეტინგული მონაცემების შეგროვების, მსოფლიო და 

ადგილობრივი ტურისტული ბაზრების ტენდენციების შეფასებისა და დაკავშირების საფუძველზე 

ახდენს მათ კლასიფიცირებას და ანალიზს; გამოარჩევს ტურისტული საქმიანობის პერსპექტიულ 

მიმართულებებს; ახდენს ბაზრის სეგმენტაციას,  ადგენს მიზნობრივი ბაზრს, შეიმუშავებს ახალ 

ტურისტულ პროდუქტს და მომხმარებელზე მორგებულ მარკეტინგულ შეთავაზებებს; 

5. ტურისტული საქმიანობის განხორციელებისათვის იყენებს აპრობირებულ მეთოდებსა და 

ინსტრუმენტებს, ახდენს ტურიზმის სფეროს ცალკეული სეგმენტის შდეგების ანალიზს; ამზადებს 

ტურიზმის ინდუსტრიაში ხარისხის, უსაფრთხოებისა და მდგრადი განვითარების პროგრამებს; 

6. მსჯელობს წარმოშობილი პრობლემების გადაჭრის და სასურველი შედეგების მისაღწევად 

ტურიზმის დარგის სპეციალისტებთან და არასპეციალისტებთან, ზეპირი და წერითი ფორმით, 

ახდენს საკუთარი პოზიციის არგუმენტირებას, საჯარო პრეზენტაციებისადა საქმიანი 

დოკუმენტების მომზადებას დარგობრივი ტერმინოლოგიის და  შესაბამისი საინფორმაციო და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით; 

7. თანამედროვე საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით ამზადებს 

პრაქტიკული ხასიათის პროექტებს, ანგარიშებს და პრეზენტაციებს წინასწარ განსაზღვრული 

მითითებების  შესაბამისად; ეფექტურად იყენებს გეოინფორმაციული სისტემებს (GIS) და მის 

საფუძველზე შექმნილი რუკების გამოყენებით ახლებურად წარმოაჩენს ტურისტულ პოტენციალს, 

რესურსსა და პროდუქტს; შეუძლია ციფრულ ინტერაქტიულ გის (GIS) რუკაზე ტურისტული 

მარშრუტების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების ტექსტური და ვიზუალური (ფოტო/ვიდეო) 

ინფორმაცის დამუშავება;   

8. ცნობს ტურიზმის სფეროში აღიარებული პრინციპების, დამკვიდრებული ნორმებისა და 

პროფესიული ეთიკური სტანდარტების საჭიროებას. პრაქტიკის ობიექტზე რეალურად 

შესრულებულ სამუშაოს ასრულებს მაღალი ხარისხით. მოქმედებს ინდივიდუალური და 

გუნდური მუშაობის პრინციპებით, კორპორაციული ეთიკური ნორმებისა და  სოციალური 

პასუხისმგებლობის დაცვით.   



 

 

 

პროგრამის სტრუქტურა 

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა მოიცავს 240 კრედიტი, აქედან: 

• ძირითადი სწავლის სფეროს სასწავლო კურსები -სავალდებულო სასწავლო კურსები-160 კრედიტი, 

არჩევითი სასწავლო კურსები-20 კრედიტი;  

• თავისუფალი კომპონენტი, რომელიც ორიენტირებულია ზოგადი/ტრანსფერული უნარების 

განვითარებაზე - სავალდებულო სასწავლო კურსები - 50 კრედიტი, არაჩევითი სასწავლო კურსები- 10 

კრედიტი. 

შენიშვნა: თავისუფალი არჩევითი სასწავლო კურსების არჩევა ხდება უნივერსიტეტში მოქმედი 

შესაბამისი საფეხურის ნებისმიერი საგანმანთლებლო პროგრამის ფარგლებში არსებული სასწავლო 

კურსებიდან, დაშვების წინაპირობების დაცვით. 

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–20და 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.  

სტუდენტისმიერდამატებითგამოცდაზემიღებულშეფასებასარემატებადასკვნითშეფასებაშიმიღებული

ქულათარაოდენობა. 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 

„ტურიზმის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს-„ბიზნესის ად-

მინისტრირების ბაკალავრს ტურიზმში“ შეეძლება კვალიფიციური საქმიანობა ნებისმიერი 



 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფირმის ტურისტულ საწარმოში ან ორგანიზაციაში მცირე და  

საშუალო ზომის სტრუქტურული ქვედანაყოფების ადმინისტრაციულ პოზიციაზე, ტურისტული 

კომპანიის-ტუროპერატორის, სასტუმროს ინდუსტრიის, მარკეტინგისა და გაყიდვებისდა სხვა 

ფუნქციონალურ რგოლებში. 

 


