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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. 



UGTV – it’s an exclusive resource of the University of Georgia and gives an opportunity 
to the students to prepare programs, study audio
professional skills necessary for the labor market that can help t
careers in media.
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ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებათა სკოლა



მარიამ ზარიძე -  ხელოვნებისა და 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის 
არქეოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის 
სტუდენტი

დღესაც არ დამავიწყდება ჩემი რეაქცია, პირველად, რომ  
შევედი ეზოში და დავინახე ჩემი უნივერსიტეტი, თავი სხვა 
ქალაქში მეგონა იმდენად განსხვავებული იყო 
არქიტექტურულად. გარეთ არსებული ჭორები კი სრულიად 
გამიქრა მას შემდეგ რაც პირველ ლექციას დავესწარი. 
ჩემზე ბედნიერი იმ მომენტში არავინ იყო. 
საქართველოს უნივერსიტეტში სწავლა ჩემთვის არის შანსი 
ჩემი ცხოვრება შევცვალო უკეთესობისკენ. ვფიქრობ ის 
მთლიანად სტუდენტზე და სტუდენტურ ცხოვრებაზეა 
მორგებული, გაძლევს სრულ განათლებას, ამავდროულდ 
განტვირთვის საშუალებას, ეს აქტიური სტუდენტური 
ცხოვრებაა, სადაც ხელს გიწყობენ განვითარდე 
პიროვნულადაც. საბოლოოდ ვიტყვი იმას რომ დღეს ჩემი 
დაც ჩემივე რეკომენდაციით საქართველოს 
უნივერსიტეტის სტუდენტია და მასთან ერთად გაიზიარებს 
ყველა იმ წარმატებას რასაც ჩვენი უნივერსიტეტი 
სთავაზობს სტუდენტებს... ის არ ჩერდება და ყოველთვის 
გვთავაზობს სიახლეს.

ნინი მიქაძე - ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებათა სკოლის ქართული 
ფილოლოგიის პროგრამის სტუდენტი

საქართველოს უნივერსიტეტმა, პირველ რიგში, მომცა კარგი 
განათლება, საგრძნობლად გამიღრმავა ცოდნა, შემმატა 
თავდაჯერებულობა, გამხადა დამოუკიდებელი ადამიანი, რომელსაც 
თავისუფალი არჩევნის უფლება ეძლევა. საქართველოს 
უნივერსიტეტმა  განმივითარა უნარები, რომლებსაც არა მარტო 
საქმიან ურთიერთობებში, არამედ ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც 
გამოვიყენებ. 

სამი წლის განმავლობაში საშუალება მომეცა შევხვედროდი 
საინტერესო და თავიანთ საქმეში პროფესიონალ ლექტორებს. 
უნივერსიტეტმა მასწავლა, თუ როგორი თავდაუზოგავი შრომაა 
საჭირო იმისთვის, რომ წარმატებული ადამიანი გახდე. უფრო მეტად 
აღმიძრა ინტერესი საზოგადოებრივი და ჰუმანიტარული 
სპეციალობების მიმართ.  

ყველაზე მთავარი კი ის არის, რომ საქართველოს უნივერსიტეტი 
სტუდენტებს კარიერული წინსვლის პერსპექტივით უზრუნველყოფს. 
ეს არის ადგილი, სადაც შექმნილია მყუდრო, საინტერესო და 
კომფორტული გარემო სტუდენტებისთვის. ის გაძლევს შანსს, გახდე 
განათლებული, კონკურენტუნარიანი და ჩამოყალიბებული ადამიანი.

დღეს ძალიან ამაყი ვარ და მიხარია, რომ  2014 წელს სწორი არჩევანი 
გავაკეთე და საქართველოს უნივერსიტეტში ჩავაბარე, რადგან მისგან 
მიღებულმა შედეგმა ყველანაირ მოლოდინს გადააჭარბა.
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ქართული ფილოლოგია 

ფილოლოგიის ინგლისურენოვანი
პროგრამა

ინგლისური ფილოლოგია 

აღმოსავლეთმცოდნეობა 

ისტორია 

  ხელოვნებათმცოდნეობა 

არქეოლოგია 

სამაგისტრო

საქართველოს ისტორია 

ქართული ფილოლოგია

არქეოლოგია

ინგლისური ფილოლოგია 

კულტურული და სოციალური 
ანთროპოლოგია 

პროგრამები:

სადოქტორო

კულტურული და სოციალური 
ანთროპოლოგია 

ინგლისური ფილოლოგია 

კოლა ამზადებს თანამედროვე, მაღალი პროფესიონალიზმით გამორჩეულ სპეციალისტებს 
ჰუმანიტარული მეცნიერების სხვადასხვა დარგში. ინტერდისციპლინური სწავლება, თეორიული ცოდნის 
პრაქტიკაში გამოყენების უნარის განვითარება; პრაქტიკა და საველე კვლევები, მათ შორის 
უნივერსიტეტის       მუდმივმოქმედი     არქეოლოგიური     ექსპედიციის     მეშვეობით;    ენების სასწავლოს

ლაბორატორია; ენების სწავლებაში უცხოელი სპეციალისტების მონაწილეობა; საუკეთესო აკადემიური 
პერსონალი; დამატებითი სპეციალობების ფართო სპექტრი განაპირობებს კურსდამთავრებულის 
კონკურენტულობას შრომის ბაზარზე და ზრდის მისი დასაქმების არეალს. თითოეულ საბაკალავრო პროგრამას 
აქვს დამატებითი სპეციალობის არჩევნის შესაძლებლობა. გარდა ამისა, ცალკეულ მიმართულებებზე სტუდენტს 
შეუძლია აირჩიოს საგანთა კონცენტრაცია კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტში (არქეოლოგიისა და 
ხელოვნებათმცოდნეობის პროგრამები) ან მასწავლებლის მომზადების აკრედიტირებული პროგრამა (ისტორიის, 
ქართული ან ინგლისური ფილოლოგიის პროგრამები). 

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

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა 
უზრუნველყოფს ინტერდისციპლინური ცოდნით 
აღჭურვილი სპეციალისტის მომზადებას, რომელიც 
შეძლებს პროფესიული საქმიანობის განხორციელებას 
არამხოლოდ ფილოლოგიის, არამედ მომიჯნავე:  
პოლიტიკა და საერთაშორისო ურთიერთობები, 
მასკომუნიკაცია და ა.შ სფეროებშიც. პროგრამის 
კურსდამთავრებული იქნება კვალიფიციური, ერთი 
მხრივ, ზოგადჰუმანიტარული სააზროვნო 
სივრცისათვის შესაბამისი კომპეტენციის მქონე 
პროფესიონალი, მეორე მხრივ, ეფექტური 
ინგლისურენოვანი კომუნიკატორი, რომლის ენობრივი 
კომპეტენციაც მოიცავს როგორც ზოგადი, ისე 
პროფესიულ-დარგობრივი ენებით  (ბიზნესი, 
პოლიტიკა, სამართალი) ოპერირების უნარს. 

განათლების ადმინისტრირება (ინგ)

ისტორია 

არქიტექტურა და დიზაინი 

საინტერესო, რთული და დამაფიქრებელი
დისციპლინების პირისპირ



 

 

 

  

  

   

არქეოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია, 
მოამზადოს თანამედროვე სტანდარტებისა და ბაზრის 
მოთხოვნების შესაბამისი კვალიფიკაციისა და 
პროფესიულ/პრაქტიკული უნარების მქონე 
არქეოლოგი, რომელსაც შეეძლება კვლევის 
თანამედროვე პრინციპების გათვალისწინებით ქვეყნის 
კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლა, შენარჩუნება, 
წარმოჩენა, სფეროში წვლილის შეტანა და წარმატების 
მიღწევა.

არქიტექტურისა და დიზაინის საბაკალავრო 
პროგრამის მიზანია აღზარდოს პრობლემის 
კონცეპტუალური გადაწყვეტილების უნარის მქონე 
სპეციალისტი, რომელსაც 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 დიზაინერულ საქმიანობას, 
ხოლო ხელმძღვანელის დახმარებით არქიტექტურულ 
პრაქტიკულ საქმიანობას.

ფილოლოგიის ინგლისურენოვანი საბაკალავრო 
პროგრამა მიზნად ისახავს მაღალკვალიფიციური, 
ჰუმანიტარული აზროვნების, ინგლისურენოვანი 
ეფექტური კომუნიკაციისათვის აუცილებელი 
კომპეტენციის მქონე პროფესიონალთა 
ჩამოყალიბებას.  პროგრამის ფარგლებში 
ჩამოყალიბებული კომპეტენციები კურსდამთავრებულს 
აძლევს დასაქმების შესაძლებლობას 
გამომცემლობებში, მასობრივი კომუნიკაციის 
საშუალებათა სისტემასა და იმ კომპანიებში, სადაც 
არსებობს მოთხოვნა ინგლისურენოვან პროფესიონალ 
კომუნიკატორზე. შრომითი ბაზრის ცვალებადი 
მოთხოვნების გათვალისწინებით, პროგრამაში 
ინტეგრირებულია ინგლისური ენის სწავლებისათვის 
საჭირო კომპეტენციათა ჩამოყალიბებაზე 
ორიენტირებული საგნები.

არქეოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა ამზადებს 
მაღალ კვალიფიციურ  სპეციალისტს  არქეოლოგიაში,  
აძლევს მას საფუძვლიან  ცოდნას  საქართველოს, 
მახლობელი აღმოსავლეთისა და მსოფლიოს 
უმთავრესი არქეოლოგიური ძეგლებისა და 
კულტურების შესახებ, ასევე უნვითარებს უნარებს 
არქეოლოგიური ექსპედიციის დამოუკიდებლად 
დაგეგმვის, მართვისა და მიღებული შედეგების 
პროფესიონალურად წარმოჩენისათვის. გარდა ამისა, 
პროგრამა მაგისტრანტს ამზადებს შემდგომი 
აკადემიური საფეხურისათვის -დოქტორანტურისათვის 
და  ხელს უწყობს მას პროფესიონალ არქეოლოგად 
ჩამოყალიბებისათვის. 

აღმოსავლეთმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამის 
(არაბული / სპარსული / თურქული ენები) მიზანია, 
მოამზადოს პროფესიონალი აღმოსავლეთმცოდნე/ 
რეგიონმცოდნე, ახლო აღმოსავლეთის სამი ძირითადი 
ენიდან (არაბული, სპარსული, თურქული) ერთ-ერთის 
კვალიფიციური ცოდნით; მისცეს მას საფუძვლიანი ცოდნა 
ახლო აღმოსავლეთის რეგიონის ისტორიის, 
ეკონომიკური, პოლიტიკური, სამართლებრივი, 
რელიგიური სისტემებისა და კულტურის შესახებ; 
რეგიონის ქვეყნების თავისებურებების, ერთმანეთთან და 
საქართველოსთან ურთიერთობის ისტორიული 
დინამიკის, თანამედროვე მდგომარეობისა და 
პერსპექტივების გათვალისწინებით.  

ისტორიის საბაკალავრო პროგრამა (საქართველოს/ 
მსოფლიოს) პროგრამა 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 
ცნობიერებისა და დემოკრატიული ღირებულებების 
მქონე მოქალაქეს, რომელიც მზად იქნება 
განსხვავებული კულტურების გაგებისა და 
პატივისცემისათვის; მოქნილ ინდივიდს ანალიტიკური, 
კრიტიკული და კომუნიკაციური უნარებით.

ხელოვნებათმცოდნეობის საბაკალავრო  პროგრამა  
ხელს უწყობს ქვეყნის მდიდარი კულტურული 
მემკვიდრეობის შესწავლას, შენარჩუნებასა და 
წარმოჩენას, კვალიფიციური, მაღალი კომპეტენციისა და 
პროფესიული უნარების მქონე ხელოვნებათმცოდნის 
მომზადებით; მათ ექნებათ ის უნარ-ჩვევები, რომელთა 
გარეშე დღეს შეუძლებელია ხელოვნების ნიმუშთა 
კვლევის სფეროში წარმატების მიღწევა. 



კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგიის 
სამაგისტრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს 
მულტიდისციპლინური კვლევის პრინციპების მცოდნე, 
პროფესიული პრაქტიკული უნარების მქონე 
სპეციალისტები, რომელთაც შეეძლებათ შეისწავლონ და 
გააანალიზონ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი და აქტუალური 
სოციოკულტურული, რელიგიურ/კონფესიური, ეთნიკური 
საკითხები.

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

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

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

განათლების ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი 
სამაგისტრო პროგრამის  მიზანია სტუდენტს მისცეს 
საგანმანათლებლო სისტემის მართვის, ლიდერობის, 
პედაგოგიური საკითხებისა და გამოწვების შესახებ 
თანამედროვე ცოდნა და პროფესიული უნარები, რათა  
მან შეძლოს განათლების სფეროში მართვისას 

გლობალური პოზიციის დაჭერა; მისცეს მას საშუალება 
გააცნობიეროს და გააკრიტიკოს საგანმანათლებლო 
სფეროს მართვის თეორიები და პრაქტიკა 
თანამედროვე კვლევებისა და პროფესიული 
გამოცდილების გათვალისწინებით.

ინგლისური ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამა 
მიზნად ისახავს ინტერდისციპლინარული 
ფუნდამენტური, დარგის უახლეს მიღწევათა ცოდნით 
აღჭურვილი, სამეცნიერო კვლევისა და პედაგოგიური 
მოღვაწეობისათვის საჭირო კომპეტენციისა და 
უნარ-ჩვევების მქონე მაღალკვალიფიციური 
სპეციალისტის ჩამოყალიბებას, რომელიც შეძლებს 
ერთი მხრივ, ლინგვისტური აზროვნების სხვადასხვა 
პარადიგმათა ჭრილში ენის სიღრმისეულ კვლევას და 
კვლევის შედეგად მიღებულ მონაცემთა ღრმა და 
საფუძვლიან გაანალიზებას, მეორე მხრივ კი, 
სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში შეძენილი 
ცოდნის გაზიარებას. 

კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგიის 
სადოქტორო პროგრამის მიზანია მოამზადოს 
ანთროპოლოგიის  თანამედროვე  
ინტერდისციპლინური თეორიების, კვლევის 
მეთოდებისა და პრაქტიკული უნარების მქონე 
მაღალკვალიფიციური  სპეციალისტი, რომელიც 
შეძლებს შეისწავლოს  და გააანალიზოს 
საზოგადოებაში მიმდინარე სოციოკულტურული 
მოვლენები, მიღებული შედეგების საფუძველზე 
(საჭიროების შემთხვევაში) მოამზადოს შესაბამისი 
რეკომენდაციები; პროექტის მენეჯმენტის 
თანამედროვე  სტანდარტების დაცვით მოამზადოს და 
განახორციელოს ინოვაციური სამეცნიერო პროექტები 
კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგიისთვის 
აქტუალურ  პრობლემებზე.

ისტორიის (საქართველოს / მსოფლიოს / ახლო 
აღმოსავლეთის) სადოქტორო პროგრამა ამზადებს, 
ისტორიის სხვადასხვა სფეროში 
(საქართველოს/მსოფლიოს/ახლო აღმოსავლეთის),  
მაღალკვალიფიციურ, კონკურენტუნარიან  
სპეციალისტს,  როგორც საქართველოს, ასევე, 
უცხოეთის შრომით ბაზარზე, რომელსაც: ექნება  
დამოუკიდებელი მკვლევარისა და ინოვაციური 
სამეცნიერო პროექტების 
დაგეგმვა-განხორციელებისათვის; მულტიკულტურულ 
გარემოში  სწავლებისა და სწავლისათვის საჭირო 
უნარ-ჩვევები; შეეძლება ასწავლოს დარგის 
სხვადასხვა დისციპლინები  საქართველოსა და 
უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებელში.



  

რესურსები 

ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელჩოს 
ხელშეწყობით მოწყობილი  თანამედროვე  
სასწავლო/სამეცნიერო ლიტერატურითა და 
ირანული სატელევიზიო არხების ყურების 
შესაძლებლობით აღჭურვილია ირანის 
კაბინეტი, სადაც ირანისტიკის მიმართულების 
სტუდენტებს შეუძლიათ  ქვეყნის შესახებ 
ცოდნისა და  სპარსული ენის ფლობის 
ხარისხის სრულყოფა. 

ირანის კაბინეტი

გათვლილია ერთდროულად 150 სტუდენტის 
მუშაობაზე; აღჭურვილია ენის სწავლების 
თანამედროვე  კომპიუტერული  პროგრამებით 
და ემსახურება როგორც ინგლისური, ისე 
აღმოსავლური ენების  ფლობის კომპეტენციის 
ამაღლებას სპეციალურად შემუშავებული 
ენობრივი პროგრამების გამოყენებით.  

ენების 
სწავლების 
ლაბორატორია  

არქეოლოგიის 
საერთაშორისო 
ცენტრი

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

არქეოლოგიური 
გამოფენა/მუზეუმი

უახლესი ევროპულ-ამერიკული არქეოლოგიური 
იარაღ-ხელსაწყოებითა და საველე მუშაობისათვის 
აუცილებელი ყველა პირობის დაცვით 
უზრუნველყოფილია უნივერსიტეტის არქეოლოგიური 
ექსპედიცია, რომელიც აწარმოებს სამშვილდის 
ნაქალაქარის მეცნიერულ კვლევას შესაბამისი 
მიმართულების (არქეოლოგია, ისტორია, 
ხელოვნებათმცოდნეობა, კომპიუტერული 
ტექნოლოგიები, ტურიზმი) სტუდენტების 
მონაწილეობით და წარმოადგენს მათი 
პროფესიულ/პრაქტიკული უნარების სრულყოფის 
მნიშვნელოვან ბაზას.

ახალი რესურსი - ”არქეოლოგიის საერთაშორისო 
ცენტრი“, რომელიც ახორციელებს აქტიურ და ეფექტურ 
ქმედებებს  არქეოლოგიური მიმართულების 
პოპულარიზაციისა და კომერციალიზაციისთვის.  
ცენტრმა უკვე  მოამზადა   ტურები საქართველოს 
უნივერსიტეტის არქეოლოგიურ ბაზაზე სამშვილდეში 
და ქვეყნის სხვადასხვა არქეოლოგიურ ექსპედიციებში 
და მსურველებს (ქართველი და უცხოელი) სთავაზობს 
ორგანიზებულ არქეოლოგიურ ტურებს და 
არქეოლოგიის საზაფხულო სკოლას ქვეყნის 
კულტურული მემკვიდრეობის  გაცნობის მიზნით.

სამშვილდის 
არქეოლოგიური 
ექსპედიცია





სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა



ნინო ჭულუხაძე - სოციალურ მეცნიერებათა 
სკოლის ჟურნალისტიკის პროგრამის 
კურსდამთავრებული 

საქართველოს უნივერსიტეტში  გატარებული 4 წელი 
ჩემთვის ცოდნის, სიახლის, დისციპლინისა და 
საინტერესო ადამიანების გაცნობის პერიოდი იყო. 

სწორედ აქ ვისწავლეთ ყველა ჟურნალისტური ტექნიკა 
და ხრიკები. საქართველოს უნივერსიტეტს უკავშირდება 
ჩემი განვითარების და პროფესიის შეცნობის ყველაზე 
მნიშვნელოვანი პერიოდი. 

მარიამ ბაიდოშვილი - სოციალურ 
მეცნიერებათა სკოლის საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის პროგრამის 
კურსდამთავრებული 

საქართველოს უნივერსიტეტი პირველ რიგში იყო 
გამოცდილება, დამოუკიდებლად მოქმედების, საკუთარი 
შესაძლებლობების და პასუხისმგებლობის 
გაანალიზების პირველი ნაბიჯები.  აქ მივხვდი, რომ 
ყველანაირი სირთულის გადალახვა შეიძლება და ეს 
მხოლოდ ჩვენზეა დამოკიდეული. არ არსებობს ხელის 
შემშლელი გარემო პირობები, ყველაფერს ჩვენი 
დამოკიდებულება განაპირობებს. 

დღეს მე საზოგადოებასთან ურთიერთობის პრაქტიკოსი 
ვარ, მაქვს დიდი გეგმები და მიზნები. საქართველოს 
უნივერსიტეტი და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა 
ჩემთვის წარმატებული საწყისი ეტაპი იყო, მიხარია რომ 
სწორედ ეს უნივერსიტეტი დავამთავრე.



 

საბაკალავრო
პოლიტიკის მეცნიერებები 

ჟურნალისტიკა 

საერთაშორისო ურთიერთობები (ქართ/ინგ) 

საზოგადოებასთან ურთიერთობა

ფსიქოლოგია

სტრატეგიული კომუნიკაციები (ინგ)

მაგისტრატურა

საერთაშორისო ურთიერთობები

რეკლამა და საზოგადოებასთან ურთიერთობა 

დოქტორანტურა

პოლიტიკის მეცნიერებები (ქართ/ინგ)

მასობრივი კომუნიკაცია 

 

ა

პროგრამები:

კოლა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტებს დაეუფლონ მსოფლიო მნიშვნელობის მოვლენებს, საკითხებსა და 
სტრატეგიებს. სკოლის ძირითადი მიზანია, სოციალური მეცნიერებების გაგება, შეცნობა და გაანალიზება. 
ყველა შეთავზებული საგანი საერთაშორისო გამოცდილებაზეა დაფუძნებული, სასწავლო პროცესში  
გამოიყენება   უახლესი    აუდიო-ვიდეო  მასალები  და  ტექნიკური აღჭურვილობა, 

პოლიტიკის მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამა 
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, საზოგადოების და სახელმწიფოს 
ურთიერთკავშირს; სოციალურ, ეკონომიკურ და 
პოლიტიკური საკითხების ანალიზს. 

კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ დასაქმდნენ სახელმწიფო 
სტრუქტურებში, საერთაშორისო და არასამთავრობო 
ორგანიზაციებში. 

სტრატეგიული კომუნიკაციების ინგლისურენოვანი 
საბაკალავრო პროგრამა  სტუდენტს აძლევს ინტეგრირებული 
ცოდნას კომუნიკაციებში, შესაბამისი კონცენტრაციების 
მიხედვით: საზოგადოებასთან ურთიერთობა; ჟურნალისტიკა;   
სოციალური მედია; მომხმარებლებთან ურთიერთობის 
მენეჯმენტი.

ს
ფუნქციონირებს მედიაცენტრი და ტელესტუდია, რაც ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას უზრუნველყოფს. 
ლექციებს უძღვებიან მაღალკვალიფიური პოლიტოლოგები, ჟურნალისტები, დიპლომატები, ფსიქოლოგები და 
საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროს კომპეტენტური წარმომადგენლები, პროგრამის კომპონენტის 
მრავალფეროვნება და მასში სოციოლოგიის, საერთაშორისო სამართლისა თუ ეკონომიკის ინტეგრირება 
უზრუნველყოფს სტუდენტის მრავალმხრივ განვითარებას.

გამოყენებითი ფსიქოლოგია 

გახდი პოზიტიური 
ცვლილების ძალა



  

 

 
საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა 
რამდენიმე კონცენტრაციისგან შედგება:  საერთაშორისო 
წესრიგი; საერთაშორისო უსაფრთხოება და საგარეო 
პოლიტიკა; რეგიონები და ქვეყანათმცოდნეობა. პროგრამა 
შეასწავლის საერთაშორისო უსაფრთხოების 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. 

ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა ამზადებს  მაღალი 
კომპეტენციის და ფართო პროფილის მქონე ფსიქოლოგებს, 
რომლებიც იცნობენ ფსიქოლოგიის ძირითად სფეროებს;  
ძირითად ფსიქიკურ პროცესებს და მათთვის 
დამახასიათებელ კანონზომიერებებს; პიროვნების არსსა 
და ადამიანის ფსიქიკური განვითარების ეტაპებს და მათ 
თავისებურებებს; სოციალურ სინამდვილეში არსებული 
პიროვნებათშორისი და ჯგუფთაშორის ურთიერთობების 
კანონზომიერებებს. პროგრამის ძირითადი საგნების გარდა, 
ასარჩევი საგნების მრავალფეროვნება 
კურსდამთავრებულს საშუალებას აძლევს გაიფართოვოს 
ცოდნა ფსიქოლოგიის სხვადასხვა შემდეგი 
მიმართულებებით: განათლებისა და განვითარების 
ფსიქოლოგია; კლინიკური ფსიქოლოგია; სოციალური 
ფსიქოლოგია. პროგრამის კურსდამთავრებულებს 
რეალური ემპირიული კვლევის დაგეგმვის პროცესში 
გამოუმუშავდებათ კვლევის წარმოების ზოგადი 
პრინციპების გამოყენებისა და კონკრეტული მეთოდების 
შერჩევის უნარი. ასევე, მათ შეეძლებათ პროფესიული 
ეთიკის ფარგლებში თავიანთი პროფესიული საქმიანობის 
წარმართვა პოტენციური დასაქმების სფეროებში. 

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის 
მიზანია კურსდათავრებულს მისცეს ცოდნა, საზოგადოებაში 
მიმდინარე მოვლენების კანონზომიერებების 
გათვალისწინებით და პროფესიული ეთიკური ნორმების 
დაცვით, დამოუკიდებლად კვლევის ჩატარების და 
პროფესიული პრაქტიკული მუშაობის შესახებ 
ფსიქოლოგიის შემდეგ მიმართულებებში:  ბავშვთა და 
მოზარდთა ფსიქოლოგია; კლინიკური ფსიქოლოგია; 
გამოყენებითი ფსიქოლოგია.

ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია 
სტუდენტები დაახელოვნოს ჟურნალისტიკის 
სპეციალობაში და უზრუნველყოს მათი პროფესიული 
პერსპექტივები. პროგრამის ფარგლებში სტუდენტები 
შეიძენენ: ახალი ამბების მომზადებისა და გაშუქების 
უნარს; ტელევიზიისა და რადიოსთვის სიუჟეტების, 
რეპორტაჟების მომზადების უნარს; გადაღებების 
დაგეგმვისა და მასალის დამონტაჟების უნარს; 
ინტერვიუების დაგეგმვისა და მისი ჩატარების უნარს; 
ფოტოგადაღების უნარს განათების თავისებურებების 
და ექსპოზიციის პარამეტრების გათვალისწინებით; 
მულტიმედიური ჟურნალისტური ნამუშევრების შექმნის 
უნარს; ანალიტიკური სტატიების წერის უნარს; მედია 
მენეჯმენტის უნარს; დოკუმენტური ფილმის მომზადების 
უნარს; ჟურნალისტური გამოძიების დაგეგმვისა და 
განხორციელების უნარს; პოლიტიკური და არჩევნებთან 
დაკავშირებული, ასევე, ბიზნესის საკითხების გაშუქების 
უნარს.

საზოგადოებასთან ურთიერთობის საბაკალავრო 
პროგრამა სტუდენტებს აძლევს შესაძლებლობას 
შეიძინონ PR პრაქტიკოსისთვის საჭირო უნარები:  
სტრატეგიული დაგეგმვისა და PR კამპანიების 
წარმოება; კვლევა; სოციალური მედიის მართვა; 
გაყიდვების სტრატეგიის დაგეგმვა; მარკეტინგული 
კომუნიკაციები; რეკლამა; ბრენდის შექმნა; 
კამპანიისთვის სწორი შეტყობინებების ჩამოყალიბება; 
საჯარო გამოსვლები და ეფექტური კომუნიკაცია.

სტუდენტებისთვის მოქმედებს UG PR Consulting, სადაც 
ახორციელებენ რეალურ PR კვლევებს და 
კომპანიებისთვის ამუშავებენ სტრატეგიებს. 



რეკლამა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამაგისტრო 
პროგრამის ფარგლებში სტუდენტი იძენს რეკლამისა და PR 
მენეჯერისთვის საჭირო უნარებს, კერძოდ: კვლევისა და 
სტრატეგიული დაგეგმვის უნარი; რეკლამის სტრატეგიების 
შემუშავების უნარი, როგორც კომპანიის, ისე სარეკლამო 
სააგენტოს პოზიციიდან; მედია დაგეგმარების უნარი; 
მედიასთან ურთიერთობის სტრატეგიების განსაზღვრის უნარი; 
ბრენდის სტრატეგიული მართვის უნარი; კრიზისული 
კომუნიკაციის დაგეგმვისა და მართვის უნარი.

საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის 
ფარგლებში სტუდენტები  შეისწავლიან გლობალური 
პოლიტიკის ძირითად თეორიულ მიდგომებს, შეეძლებათ  
საერთაშორისო პოლიტიკაში არსებული ძირეული 
პრობლემების მათ შორის რეგიონალური და 
ტრანს-რეგიონალური პოლიტიკის განზოგადება და გააზრება. 
აგრეთვე, დეუფლებიან ისეთ ცოდნას და უნარებს, რაც მათ 
თანამედროვე საგარეო პოლიტიკის წარმოებაში დაეხმარებათ. 
კერძოდ:
- ენერგო პოლიტიკის და ენერგო უსაფრთხოების საკითხების 
ცოდნა ქვეყნის, რეგიონის და გლობალურ კონტექსტში;
- სხვადასხვა კომპლექსური პოლიტიკური პრობლემური 
საკითხების გადაჭრის მიზნით ახალი ორიგინალური გზების 
ძიების უნარი მოლაპარაკებების და საქმიანი შეხვედრების 
დაგეგმვის და მომზადება;
- კავკასიის გლობალური პოლიტიკის ჭრილში ჰიპოთეზის 
ფორმულირების და კვლევის დამოუკიდებლად ჩატერება;
- მიმდინარე რთული პოლიტიკურ მოვლენების და 
სოციალურ-ეკონომიკური სიტუაციის შეფასებაზე დაყრდნობით 
გადაწყვეტილების მიღება.

მასობრივი კომუნიკაციების სადოქტორო პროგრამის 
ფარგლებში სტუდენტი ეუფლება: კვლევების დამოუკიდებლად 
დაგეგმვისა და განხორციელების უნარს ახალი მეცნიერული 
ცოდნის შექმნის მიზნით; საერთაშორისო რეფერირებად 
ჟურნალებში სამეცნიერო სტატიების მომზადების უნარს; 
პედაგოგიურ უნარებს; სამეცნიერო კონფერენციებსა და 
სიმპოზიუმებზე წარდგენის უნარს; მედიისა და 
საზოგადოებასთან ურთიერთობის აქტუალურ პრობლემატიკაზე 
კვლევების განხორციელების უნარს.

პოლიტიკის მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამის 
(ქართულენოვანი და ინგლისურენოვანი პროგრამები) 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, ქვეყანას 
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.



 

რესურსები

თანამედროვე და უახლესი მულტიმედიური 
ტექნოლოგიებით აღჭურვილი სატელევიზიო 
სტუდია, სადაც სისტემატიურად 
მიმდინარეობს სტუდენტებისა და 
პროფესორების მიერ მომზადებული 
გადაცემების ჩაწერა. 

UGTV სტუდია 

UGTV 

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

მედიაცენტრი 

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

საერთაშორისო 
პოლიტიკის 
ანალიტიკური ცენტრი

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

რესურს ცენტრის მიზანია როგორც 
სტუდენტების, ასევე გამოცდილ 
მკვლევართა აკადემიური მხარდაჭერა და 
კვლევების წახალისება ეთნოპოლიტიკისა 
და ერის მშენებლობის პრობლემატიკის 
მიმართულებით. ბიბლიოთეკაში დაცულია 
უნიკალური მასალები, უძველესი და 
უახლესი ლიტერატურა, რომელიც 
მნიშვნელოვანი  რესურსია  პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიმღებთათვის, 
უ ფ ლ ე ბ ა დ ა მ ც ვ ე ლ ე ბ ი ს ა თ ვ ი ს , 
საერთაშორისო ორგანიზაციების 
წარმომადგენელთათვის და სხვა 
დაინტერესებული პირებისათვის.

ფსიქოლოგიური 
მომსახურებისა და 
ანალიტიკის ცენტრი

ეთნიკურობისა და 
მულტიკულტურალიზმის 
შესწავლის ბიბლიოთეკა 
და რესურს ცენტრი 

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

სტუდენტები მუშაობენ მიმდინარე 
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მედიის 
კვლევით პროექტებსა და PR კამპანიების 
დაგეგმვაზე.

UG PR Consulting

UG TV



სამართლის სკოლა



თამარ იაშვილი - სამართალმცოდნეობის 
სამაგისტრო პროგრამის 
კურსდამთავრებული

ვთვლი, რომ მაგისტრატურის საქართველოს 
უნივერსიტეტში გაგრძელება ერთ-ერთი ყველაზე სწორი 
გადაწყვეტილება იყო ჩემს ცხოვრებაში! ეს არის ადგილი, 
სადაც შეუძლებელია პასიური სტუდენტი იყო, სადაც შრომა 
ფასდება და მთელი უნივერსიტეტისგან საოცარ 
მხარდაჭერას გრძნობ.

2 წლის განმავლობაში სამ საერთაშორისო იმიტირებულ 
შეჯიბრში მივიღე მონაწილეობა, ვიმოგზაურე სამ 
სხვადასხვა ქვეყანაში უნივერსიტეტის სრული 
დაფინანსებით, მივიღე უდიდესი ცოდნა და გამოცდილება, 
შევიძინე უამრავი ახალი მეგობარი! საქართველოს 
უნივერსიტეტმა დასაქმების შესაძლებლობაც მომცა და 
საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის ინგლისურენოვანი 
პროგრამის ასისტენტი ვარ, საიდანაც, დამატებით, ძალიან 
ბევრს ვსწავლობ და დიდ გამოცდილებას ვიღებ.

ბაბი ცხოვრებაშვილი  -  
სამართალმცოდნეობის პროგრამის 
კურსდამთავრებული 

როდესაც გავიგე, რომ UG-ში 50 % დაფინანსებით მოვხვდი 
ძალიან გამიხარდა.  პირველი წელი წარმატებით დავხურე. 
შემდეგ მიზნად დავისახე, რომ სტიპენდია ამეღო. 
საბოლოოდ ესეც შევძელი, რაშიც უდიდესი წვლილი ჩემს 
ლექტორებს მიუძღვით.

მესამე კურსზე, წარმატებული სტუდენტებისათვის 
გამოცხადებული სტაჟირების კონკურსის ფარგლებში გავხდი 
იურიდიული დეპარტამენტის სტაჟიორი. ასევე,  
მონაწილეობა მივიღე კონკურსში - Excellent Legal English 
Presentation Competition და 93 მონაწილეს შორის პიველ 
ადგილზე გავედი. ჩემმა შრომამ შედეგი გამოიღო და მეოთხე 
კურსის ბოლოს სამართლის სკოლის ყველაზე მაღალი 
აკადმიური მოსწრების კურსდამთავრებულის სტატუსი 
მომენიჭა. ვფიქრობ, რომ საუკეთესო გადაწყვეტილება 
მივიღე 4 წლის წინ, როდესაც ავირჩიე საქართველოს 
უნივერსიტეტი.



Programs

Law

Bachelor’s Program

The school of law offers high quality innovative academic 
programs aiming at training a highly qualified specialist 
equipped with practical skills and knowledge. The school 
offers programs both in the Georgian and the English 

language which gives one the ability to become competitive in the 
international labor market. The programs are distinguished for 
several reasons: 
•They are perfectly fitted for the international market demands; the 
study methods are innovative;
•Every single student has the possibility to participate in 
international competitions;
•A significant part of the exams is carried out in the form of imitated 
processes;
•The range of selective subjects are diverse;
•Legal English is taught only by American, British or Canadian 
professors; 
•Each semester different international exchange programs are 
offered;
•The employment rate as a lawyer is very high; employment is also 
possible in the legal aid center at the University of Georgia.

T

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.

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

სამართლის სამაგისტრო პროგრამის მიზანია ბაკალავრის 
შემდგომი დონის იურისტის მომზადება, რომელსაც 
შეძენილი ღრმა ცოდნით შეეძლება როგორც პრაქტიკული 
საქმიანობის განხორციელება, ასევე დამოუკიდებელი 
სამეცნიერო კვლევის ჩატარება.  კურსდამთავრებულებს 
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Master’s Program

სადოქტორო

Law

სამართალმცოდნეობა

International Business Law (Eng)



საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის ინგლისურენოვანი 
სამაგისტრო პროგრამა

სრულად მორგებულია ადგილობრივ და საერთაშორისო 
ბაზრის მოთხოვნებზე. ბიზნესისთვის საჭირო უნარებით 
აღჭურვილ იურისტებს შეგეძლებათ დასაქმდეთ 
საერთაშორისო ბიზნესით დაკავებულ კომპანიებში.

სამართალმცოდნეობის სადოქტორო პროგრამა 

ამზადებს იურისტებს, რომლებიც სრულად ფლობენ 
სამეცნიერო-კვლევით მეთოდებს და აქვთ 
სამართლის დარგში სიახლის დანერგვის უნარი. 
კურსდამთავრებული შეძლებს დასაქმდეს 
სამეცნიერო-კვლევით ორგანიზაციებსა და 
ინსტიტუტებში მეცნიერ/მკვლევრად, ასევე უმაღლეს 
საგანმანათლებლო ორგანიზაციებში აკადემიურ 
თანამდებობებზე.

For  Law  and  LIberty



 
 

  

რესურსები

სამართლის სკოლაში არსებული 
იმიტირებული სასამართლო დარბაზი ხელს 
შეუწყობს თქვენი სასამართლო 
უნარ-ჩვევების გამომუშავებას. გამოცდების 
დიდი ნაწილი ტარდება იმიტირებული 
პროცესის სახით, რომელშიც თქვენ 

სასამართლო 
უნარ-ჩვევების 
გამომუშავება

საზაფხულო სკოლები

საერთაშორისო შეჯიბრებები

სამართლებრივი ინგლისური ენა 
ინტენსიურად ისწავლება სამართლის ყველა 
აკადემიურ პროგრამაში. სწავლება 
მიმდინარეობს TOLES (ბრიტანული 
საერთაშორისო ცენტრი) პროგრამით, 
რომელიც მსოფლიოში ერთადერთი 
საერთაშორისოდ აღიარებული 
სასერტიფიკატო პროგრამაა და მას სრულად 
წარმართავენ ამერიკელი, ბრიტანელი და 
კანადელი პროფესორები. კურსის 
წარმატებით გავლის შემდეგ, შეგიძლიათ 
სასერტიფიკატო გამოცდაზეც გახვიდეთ და 
სამართლებრივი ინგლისური ენის 
საერთაშორისო სერტიფიკატი მოიპოვოთ.
იხილეთ მეტი: www.toles.ge

სამართლის სკოლა ყოველწლიურად 
რამდენიმე მიმართულების საზაფხულო 
სკოლას გთავაზობთ, რომლებიც იმართება 
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში 
(ბათუმში, ბაკურიანში, გუდაურში, 
სამშვილდესა და სხვ.). სკოლების 
მიმართულება მრავალფეროვანია, მოიცავს 
სისხლის, კერძო, საჯარო სამართალს და მათ,  
ქართველ ექსპერტებთან ერთად, უცხოელი 
კოლეგები უძღვებიან. საზაფხულო სკოლებში 
მონაწილეობა უზრუნველყოფს დამატებითი 
უნარ-ჩვევების შეძენას და ახალი 
კონტაქტების დამყარებას. სამართლის 
სკოლის სტუდენტებისთვის საზაფხულო 
სკოლები სრულადაა დაფინანსებული.

TOLES 
სამართლებრივი 
ინგლისური ენა

ცენტრი უფასო იურიდიულ კონსულტაციას 
უწევს ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირებს და 
უზრუნველყოფს ადვოკატირებას 
სრულიად უსასყიდლოდ. პრაქტიკის 
გავლა სავალდებულოა. აქ სწავლის 
პერიოდში თქვენ ხვდებით ნამდვილ 
კლიენტს და ტრენერ- ადვოკატთან 
ერთად უწევთ სამართლებრივ 
კონსულტაციას, ახორციელებთ 
სასამართლოში წარმომადგენლობას. 
პრაქტიკის წარმატებით დასრულების 
შემდეგ სტუდენტები შეიძლება 
დასაქმდნენ ამავე ცენტრში.  

უფასო იურიდიული 
დახმარების ცენტრი 

სამართლის სკოლაში კვლევას ახორციელებს 
ქართული, გერმანული და საერთაშორისო 
სისხლის სამართლის ინსტიტუტი, რომელიც 
მუდმივად გთავაზობთ სამუშაო შეხვედრებს, 
საჯარო ლექციებს, სამეცნიერო კონფერენციებს 
და შეჯიბრებებს იმიტირებულ პროცესებში.

კვლევითი ინსტიტუტი

სამართლის სკოლა ყოველწლიურად გთავაზობთ მსოფლიოში ცნობილი საერთაშორისო 
კონკურსებისთვის მომზადებას და მათში მონაწილეობას, სრული დაფინანსებით.  
კონკურსებში მონაწილეობა მნიშვნელოვნად შეგიწყობთ ხელს დამატებითი ცოდნის, 
პრაქტიკული უნარების, სასარგებლო კონტაქტების შეძენასა და დასაქმებაში.



ინფორმატიკის, ინჟინერიისა და 
მათემატიკის სკოლა



ქეთი ელიაშვილი - ინფორმატიკის 
საბაკალავრო  პროგრამის 
კურსდამთავრებული

ეს სურათი გადავიღე ირლანდიაში, სადაც Trimble R10 ჯიპიეს 
ანტენა მიჭირავს და დედამიწის თანამგზავრიდან მოსული 
სიგნალებით კოორდინატებს ვიღებ. როგორ მივაღწიე აქამდე? 
ყველაფერი საქართველოს უნივერსიტეტში დაიწყო. 2009 წელს 
ჩავაბარე საქართველოს უნივერსიტეტის ინფორმატიკის 
ფაკულტეტზე. ეს არის უნივერსიტეტი, რომელიც გამოირჩევა 
სწავლის მაღალი ხარისხითა და დისციპლინით, სწორედ ამიტომ, 
მაგისტრატურაც ამავე უნივერსიტეტში გავაგრძელე. 

მაგისტრატურის პირველი სემესტრის დამთავრების შემდეგ 6 
თვიან პრაკტიკაზე მიმიღეს გერმანიაში, მანქანების 
მწარმოებელ ფირმა “აუდი”-ში, პროექტ მენეჯმენტის განხრით, 
კერძოდ, საწარმოო პროცესების მონიტორინგის 
გაუმჯობესებისა და მონიტორინგისთვის ახალი პროგრამული 
პაკეტების დანერგვისთვის. შემდეგ ერასმუსით მოვხვდი 
დუბლინის ტექნიკურ ინსტიტუტში, სადაც შევიცვალე 
პროფესიული პროფილი და დავამთავრე მაგისტრატურა 
გეოსივრცითი ინჟინერიის განხრით. თეზისის წერის 
პერიოდშივე ვიპოვე სამსახური  ამავე განხრით  და უკვე ერთ 
წელზე მეტია ვმუშაობ ირლანდიაში ტოპოგრაფიკულ 
კომპანიაში. 

მარიამ ჯოგლიძე - ინფორმატიკის, 
ინჟინერიისა და მათემატიკის სამაგისტრო 
პროგრამის სტუდენტი
 

თანამედროვე ინფრასტრუქტურა, კვალიფიცირებული 
ლექტორები, შეუზღუდავი წვდომა სასწავლო მასალაზე 
მარტივსა და უფრო სასიამოვნოს ხდიდა სასწავლო 
პროცესს. უნდა აღინიშნოს, რომ თეორიულ ცოდნასთან 
ერთად დიდი ყურადღება ექცევა პრაქტიკულ 
მეცადინეობებს. 

ბაკალავრიატის დამთავრების შემდეგ მაგისტრატურა 
კვლავ საქართველოს უნივერსიტეტში გავაგრძელე, 
მუშაობა დავიწყე უნივერსიტეტის მობილური 
აპლიკაციების დეველოპმენტის ტრენინგ ცენტრში (UG 
Lemondo Trainings) და შევუერთდი იმ დიდ გუნდს, 
რომელიც ჩემი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. 



  

საბაკალავრო

ინფორმატიკა 

მათემატიკა 

ინჟინერიის ინგლისურენოვანი 
საბაკალავრო პროგრამა

ელექტრონული და კომპიუტერული 
ინჟინერია (ქართ/ინგ)

სამაგისტრო

ინფორმატიკა

სადოქტორო

პროგრამები:

პროგრამა საშუალებას აძლევს სტუდენტს, განივითაროს 
თანამედროვე კომპიუტერული და საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების სპეციალისტისათვის აუცილებელი 
პრაქტიკული უნარ-ჩვებები, როგორებიცაა: კომპიუტერის 
პროგრამულ და აპარატურულ ნაწილებთან მუშაობა, 
მარტივი პროგრამული კოდის შექმნის, კომპიუტერული 
ქსელის დაგეგმარებისა და მართვის, მონაცემთა 
ბაზებთან მუშაობის, ვებ-გვერდების შექმნის, 
საინფორმაციო ტექნოლოგიებში სერვისისა და 
უსაფრთხოების მართვის ამოცანების გადაწყვეტის 
უნარები.

ინფორმატიკის საბაკალავრო პროგრამაზე თქვენ 
შეისწავლით უმაღლეს მათემატიკასა და ფიზიკას, 
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 – 
ტექნოლოგიებს, გეოინფორმაციული სისტემების, 
საინფორმაციო ტექნოლოგიების მართვის 
მენეჯმენტის, კომპიუტერული თამაშების, მობილური 
აპლიკაციებისა და კიბერუსაფრთხოების საკითხებს.

გამოყენებითი მეცნიერებები

ზუსტი, საბუნებისმეტყველო და კომპიუტერული მეცნიერებები

კოლა სტუდენტებს სთავაზობს ცოდნის მიღებას თანამედროვე საინფორმაციო, კომპიუტერული, 
საინჟინრო და ფუნდამენტური მეცნიერებების მიმართულებებით.  სტუდენტებს შესაძლებლობა ექნებათ, 
ამ პროგრამების ფარგლებში შეისწავლონ კომპიუტერული მეცნიერებების, მათემატიკის, ფიზიკისა და 
ინჟინერიის საფუძვლები, დაეუფლონ პროგრამების თანამედროვე ენებს,       შეისწავლონ ს

საინჟინრო, ფიზიკური და მათემატიკური პრობლემების ამოხსნის თეორიული და რაოდენობრივი მეთოდები, 
განივითარონ მეცნიერული ანალიზისა და ინოვაციური აზროვნების უნარები. 
სკოლას გააჩნია მჭიდრო სამეცნიერო კავშირი მსოფლიოს წამყვან სამეცნიერო ცენტრებთან (CERN-Geneva, 
JNRI-Dubna, P PARC-Tokai, TH-Zurich,  Stokholm University, KTH Royal Institute of Technology, 
Humboldt-University of Berlin). 



 

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

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 პროექტირების და მართვის 
ცოდნა და უნარები. პროგრამის ფარგლებში სტუდენტს 
ეძლევა შესაძლებლობა მიიღოს Microsoft, Apple, Cisco, 
Oracle, Microtik სასწავლო აკადემიების საერთაშორისო 
სერთიფიკატები. 

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

ინჟინერიის ინგლისურენოვანო საბაკალავრო 
პროგრამა აერთიანებს კომპიუტერულ და 
ელექტრონულ 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.
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ზუსტი, საბუნებისმეტყველო და კომპიუტერული 
მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამის მიზანია 
ხელი შეუწყოს მეცნიერება/საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებანი (ფიზიკა, მათემატიკა) და 
კომპიუტინგი/ინფორმატიკა დარგებში ახალი ცოდნის 
შექმნას და დოქტორანტის ჩამოყალიბებას მაღალი 
სამეცნიერო ღირებულებების მქონე მეცნიერად, 
რომელსაც ექნება ფიზიკის / 
მათემატიკის/ინფორმატიკის სფეროში დარგის 
უახლესი ცოდნა და შეეძლება ორიგინალური 
სამეცნიერო კვლევების განხორციელება.

ინფორმატიკის სამაგისტრო პროგრამაზე გექნებათ 
შესაძლებლობა გაიღმავოთ ცოდნა შემდეგ საკითებში: 
ბიზნესის ანალიზის და ინტელექტუალური მართვის 
ტექნოლოგია მონაცემთა საცავებში

(Oracle, MS SQL warehouse), Web პლატფორმაზე 
დაფუძნებული დეველოპმენტი (Ruby), IT პროექტების 
მართვა (PMBOK), ინდუსტრიულ პლატმორმაზე 
დაფუძნებული დეველოპმენტი („JAVA EE“), ERP 
სისტემები, კომპიუტერული ქსელები (CISCO CCNP), 
ციფრული ინფორმაციის სამართალი, მობილურ 
პლატფორმაზე დაფუძნებული დეველოპმენტი (Android, 
IOS), ArcGIS სისტემები, რთული სისტემების 
ლოგიკურ-ალბათური მოდელირება, IT სერვისების 
მმართველობაში (COBIT, ITIL) და ხელოვნური 
ინტელექტის დარგში.

კურსდამთავრებულები შეძლებენ კვლევის 
დამოუკიდებლად ჩატარებას და ექნებათ შესაბამისი 
მიმართულებით დარგის ღრმა და სისტემური ცოდნა.



 

  

 

უნიკალური სასწავლო პროგრამაა, რომლითაც 
ახალგაზრდები ეუფლებიან რობოტოტექნიკის, 
ელექტრონიკისა და პროგრამირების ათვისებისათვის 
საჭირო პრაქტიკულ და თეორიულ ცოდნას. 
საქართველოს უნივერსიტეტის ელექტრონიკის 
ლაბორატორია უნიკალურია თავისი მუშაობის 
პრინციპით მთელ საქართველოში. ამ ლაბორატორიაში 
სტუდენტებს აქვთ საშუალება იმუშაონ სხვადასხვა 
სახის კომერციულ პროექტებზე. პრაქტიკული 
მეცადინეობები ინტეგრირებულია სასწავლო პროცესში 
და სტუდენტები საინჟინრო საგნებს ეუფლებიან 
ლაბორატორიულ გარემოში, რომელშიც თითოეული 
მათგანი უზრუნველყოფილია ყველა საჭირო 
ელექტრული კომპონენტითა თუ გამზომი ხელსაწყოთი. 
რობოტიკისა და ელექტრონიკის ლაბორატორია 
აღჭურვილია თანემედროვე ტექნოლოგიებით, 
როგორებიცაა: 3D პრინტერი, CNC დაზგა, 
ოსცილოგრაფები, ტალღური გენერატორები, არდუინო 
და სხვა. 

უნივერსიტეტი აღჭურვილია CISCO-ს ლაბორატორიით 
და მინიჭებული აქვს CCNA და CCNP სერტიფიკატების 
გაცემის უფლება, რომელიც ინტეგრირებულია 
უნივერსიტეტის შესაბამის სასწავლო კურსში. ამ კურსის 
წარმატების გავლის შემთხვევაში, სტუდენტს შეეძლება 
აიღოს შესაბამისი სერტიფიკატი.

რობოტიკისა და 
ელექტრონიკის
სკოლა UG Limes

აღჭურვილია        თანამედროვე           სასწავლო
ლაბორატორიული დანადგარებით (Pasco, National 
Instruments). ასევე, შექმნილია უნიკალური 
ლაბოლატორიული დანადგარები, რომლებიც იმართება 
LabView-ს მეშვეობით. ინჟინერიის ლაბორატორიაში 
სტუდენტებს საშუალება აქვთ შეისწავლონ ინჟინერიის 
საფუძვლები და ზოგადად ფიზიკის კანონები უშუალოდ 
ცდებზე დაკვირვებით. ლაბორატორიაში მოიცავს 
მექანიკის, ელექტროობისა და მაგნეტიზმის, ოპტიკისა 
და რადიოტექნიკის ამოცანების გადაწყვეტას. 
ლაბორატორიაში სტუდენტებს შეუძლიათ თავად 
შეიმუშაონ და შექმნან საკუთარი იდეების მიხედვით 
დანადგარები და LabView-ს მეშვეობით მოახდინონ ამ 
დანადგარების პროგრამული მართვა.

ფიზიკის
ლაბორატორია

რესურსები

საქართველოს უნივერსიტეტში მოქმედებს ინტერნეტის 
შესწავლისა და კვლევების ცენტრი, რომლის მთავარ 
მიზანს წარმოადგენს ქვეყანაში ინტერნეტისა და 
ინტერნეტ ტექნოლოგიების განვითარება, ინტერნეტ 
რეგულაციების მოწესრიგება და მოცემული 
მიმართულებით არსებული საუკეთესო 
გამოცდილებების შესწავლა, კვალიფიციური კადრების 
მომზადება და პროფესიული განვითარება, აკადემიურ 
დონეზე სწავლება და კვლევების წარმოება.

ცენტრის ფარგლებში მოხდება სტუდენტებისა და 
ახალგაზრდა მეცნიერების მიერ ინტერნეტის, ინტერნეტ 
- ტექნოლოგიებისა და იქ მიმდინარე პროცესების 
შესწავლა და კვლევა, ანალიზი და შესაბამისი 
რეკომენდაციების მომზადება როგორც სამთავრობო, 
ისე კერძო სექტორის წარმომადგენლებისთვის, ან 
ინდივიდუალურად კერძო დამკვეთისთვის.

ცენტრი ა(ა)იპ „ინტერნეტის განვითარების 
ინიციატივის“ და საქართველოს უნივერსიტეტის 
თანამშრომლობით დაარსდა. 

ინტერნეტის
შესწავლისა და
კვლევების ცენტრი

ბლოქჩეინი არის დეცენტრალიზებული სისტემა, 
რომელიც ელექტრონული ინფორმაციის შენახვის 
საშუალებას იძლევა არა ერთ, არამედ მრავალ 
ლოკაციაზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ კიბერ შეტევით 
ინფორმაციის დაკარგვის და მისი გაყალბების საფრთხე 
დაყვანილია მინიმუმამდე. 

მუდმივად ზრდადი ჩანაწერების სია, რომლის 
შემადგენელი დეცენტრალიზებული ბლოკები 
დაკავშირებულია ერთმანეთთან და დაცულია 
კრიპტოგრაფიის გამოყენებით. თითოეულ ბლოკს 
გააჩნია წინა ბლოკთან დამაკავშირებელი ბმული, 
ჩანიშვნის დრო და ინფორმაცია ტრანზაქციებზე.

საქართველოს უნივერსიტეტი არის პირველი სასწავლო 
დაწესებულება საქართველოში, რომელმაც დაარსა 
ბლოქჩეინ ლაბორატორია, სადაც სტუდენტს საშუალება 
აქვს მიიღოს სიღრმისეული ცოდნა და ჩამოყალიბდეს 
ბლოქჩეინ ტექნოლოგიის ექსპერტად.  დამატებით, 
აღნიშნული ლაბორატორიის შექმნა მიზნად ისახავს 
სისტემის გამოყენებით ინოვაციური 
გადაწყვეტილებების შემუშავებას და ინოვაციური 
პროდუქტების განვითარებას.

ბლოქჩეინ 
ლაბორატორია



 

სასწავლო ცენტრი UG Lemondo Trainings 
წარმოადგენს საქართველოს უნივერსიტეტისა და 
ბაზარზე წამყვანი კომპანიის, Lemondo-ს 
ერთობლივ, უახლესი ტექნოლოგიებით 
აღჭურვილ ტრენინგ ცენტრს, რომელიც 
დეველოპერებს სთავაზობს სრულყოფილ, 
თეორიულ და პრაქტიკულ კურსებს მობილური 
აპლიკაციების დეველოპმენტის მიმართულებით. 

საქართველოს უნივერსიტეტი პირველი 
საგანმანათლებლო ცენტრია საქართველოში, 
რომელმაც მოიპოვა Apple iOS University Developer 
Program-ის წევრობა და ლიცენზია. საქართველოს 
უნივერსიტეტის  UG Lemondo ტრენინგ ცენტრს 
საშუალება ეძლევა სტუდენტებს ასწავლოს iOS 
აპლიკაციების დეველოპმენტი iOS SDK-სა და სხვა 
Apple ტექნოლოგიების გამოყენებით. 
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ბიზნესის, ეკონომიკისა და 
მართვის სკოლა



კონსტანტინე ბზიკაძე - ბიზნეს 
ადმინისტრირების საბაკალავრო 
პროგრამის კურსდამთავრებული

ჩემი, როგორც მომავალი სტუდენტის პირველი პროფესიული 
გამოწვევა - სწორად შემერჩია უნივერსიტეტი ბევრ კითხვასთან 
და ეჭვთან იყო დაკავშირებული.  საბოლოოდ სტუდენტობის 
მომდევნო 4 წელი საქართველოს უნივერსიტეტს დავუკავშირე. 
სასწავლო წლები იყო დატვირთული და გამოწვევებით სავსე, 
თუმცა მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე 
სტუდენტებისთვის არსებული წახალისებები გვაძლევდა 
სწავლის საკმარის მოტივაციას - პირველი კურსიდან დამენიშნა 
სტიპენდია, უკვე მეორე კურსიდან კი საშუალება მომეცა  ჩემი 
პროფესიით მემუშავა საქართველოს უნივერსიტეტის ფინანსურ 
დეპარტამენტში. სამუშაო გამოცდილების გარდა, საქართველოს 
უნივერსიტეტმა მოგვცა შესაძლებლობა მიგვეღო განათლება 
უცხოეთში:  ერასმუსის პროგრამის ფარგლებში  ერთი 
აკადემიური წლის მანძილზე ვსწავლობდი ჩეხეთში, ტომას ბატას 
უნივერსიტეტში. ასევე ბიზნესისა და ეკონომიკის სკოლის 
დაფინანსებით ევროპის ინოვაციების აკადემიაში ერთი თვის 
მანძილზე მსოფლიოს წამყვანი კომპანიების 
წარმომადგენლებთან ერთად  ვმუშაობდით Start-up - ების 
შექმნასა და განვითარებაზე. დაგროვებული ცოდნა და 
გამოცდილება დამეხმარა, რომ დამამთავრებელ კურსზე 
მუშაობა დამეწყო წამყვან  საკონსულტაციო კომპანიაში - 
EY Georgia LLC- ში. 

მარიამ კვანტალიანი - ბიზნეს 
ადმინისტრირების პროგრამის 
კურსდამთავრებული 

აქ გატარებულ 4 წელს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა ჩემი 
პროფესიული წინსვლისთვის. სტუდენტობის პერიოდში  სწავლის 
გარდა აქტიურად ვიყავი ჩართული სხვადასხვა სტუდენტურ 
კლუბებში და პროექტებში. უკვე მესამე კურსიდან დავიწყე სრულ 
განაკვეთზე მუშაობა ერთ-ერთ საერთაშორისო ორგანიზაციაში, 
ხოლო უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ  მუშაობა მსოფლიოს 
წამყვან საკონსულტაციო კომპანია - დელოიტში გავაგრძელე.  
სამსახურთან ერთად, პარარელურად მიწევდა ACCA-ს 
გამოცდების ჩაბარება სადაც, 3 მიმართულებაში სესიის top 
achiever გავხდი. 

2 წლიანი სამუშაო გამოცდილების შემდეგ დელოიტიდან 
წამოსვლა საპატიო მიზეზის გამო მომიხდა - მივიღე ამერიკის 
მთავრობის სრული დაფინანსება (ფულბრაიტის პროგრამა) 
მაგისტრატურაზე სწავლისათვის. ამჟამად ოფიციალურად MBA 
სტუდენტი ვარ და მივემგზავრები New-York -ში სწავლის 
გასაგრძელებლად.  მიმაჩნია რომ საქართველოს უნივერსიტეტში 
მიღებულმა განათლებამ და სტუდენტურმა გამოცდილებამ 
მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ჩემი კარიერის ამგვარ 
განვითარებაში.  



  

 

 

 
     

პროგრამები

საბაკალავრო

სამაგისტრო

ბიზნესის ადმინისტრირება (კონცენტრაციით 
ფინანსები, მარკეტინგი, მენეჯმენტი, 
საბუღალტრო აღრიცხვა)

ბიზნესის ადმინისტრირების 
ინგლისურენოვანი პროგრამა

ეკონომიკა

საჯარო მმართველობა 

ტურიზმი

ბიზნესის ადმინისტრირება 
 

სადოქტორო

ბიზნესის ადმინისტირირება 

 

ბიზნესის, ეკონომიკისა და მართვის სკოლა 
ერთ-ერთ წამყვან პოზიციას იკავებს 
ბიზნესის ადმინისტრირების, ეკონომიკის, 
საჯარო მმართველობისა და ტურიზმის 
პროგრამების განხორციელებაში. სკოლა 

ორიენტირებულია პროგრამებში დანერგოს ის 
სასწავლო კურსები, რომლებიც შემუშავებულია 
საერთაშორისო და თანამედროვე პრაქტიკის 
მიხედვით. 2016 წლიდან ბიზნესის, ეკონომიკისა და 
მართვის სკოლა არის CEEMAN-ის 
ინსტიტუციონალური წევრი საერთაშორისო 
აკრედიტაციის მიმართულებით. 
გარდა აკადემიური შესაძლებლობებისა, ბიზნესის, 
ეკონომიკისა და მართვის სკოლა სტუდენტებს 
სთავაზობს სხვადასხვა პროექტში, საერთაშორისო 
პროგრამებში, სემინარებსა და ვორკშოფებში 
მონაწილეობას, ასევე გაცვლით პროგრამებს 
ევროპის სხვადასხვა უნივერსიტეტში. 

ბ

წარმატებულ სტუდენტებს სკოლა უფინანსებს 
ევროპის ინოვაციის აკადემიის საზაფხულო 
პროგრამაში მონაწილეობას. ბიზნესის, ეკონომიკისა 
და მართვის სკოლის ფარგლებში გავლილი 
ბუღალტრული კურსების აღიარება ხდება ACCA-ის 
(Association of Chartered Certified Accountants) 
ფარგლებში, რის საფუძველზეც სტუდენტები მიიღებენ 
პროფესიულ ბუღალტერთა სერტიფიკატს. სკოლა 
ხელს უწყობს სტუდენტების სამეწარმეო ინიციატივებს 
და აფინანსებს სტუდენტურ პროექტებს.
სკოლის კურსდამთავრებულების 92% არის 
დასაქმებული ან სწავლას აგრძელებს საზღვარგარეთ 
სამაგისტრო საფეხურზე.

ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა 
ორიენტირებულია სტუდენტებისთვის ეკონომიკის 
დარგში სიღრმისეული თეორიული ცოდნის მიცემაზე 
და პრაქტიკული უნარების განვითარებაზე. 
პროგრამის მიზანია სათანადოდ მოამზადოს 
სტუდენტები, რათა მათ ფართო არჩევანი ჰქონდეთ 
კარიერული წინსვლისთვის უნივერსიტეტის 
დამთავრების შემდეგ, იქნება ეს დასაქმება საჯარო ან 
კერძო სექტორში თუ სწავლის გაგრძელება 

საჯარო ადმინისტრირება 

ბიზნესის ადმინისტრირების 
ინგლისურენოვანი პროგრამა



საქართველოში ან საზღვარგარეთ. ეკონომიკური 
დისციპლინების გარდა, სტუდენტებს აქვთ არჩევითი  
კურსების მრავალფეროვანი არჩევანი, პირველ რიგში, 
ფინანსების და ბიზნესის ადმინისტრირების განხრით.

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო/სამაგისტრო 
პროგრამა ქმნის სასწავლო გარემოს, რომელიც 
მომავალი ლიდერების აღზრდასა და პრაქტიკული 
უნარების განვითარებაზეა ორიენტირებული. პროგრამა 
განავითარებს სტუდენტთა აზროვნებას და უყალიბებს 
მეწარმულ უნარებს, რათა მათ შეძლონ დამოუკიდებლად 
მიიღონ გადაწყვეტილებები მუდმივად ცვლად ბიზნეს 
გარემოში. ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამის 

სტუდენტებს საშუალება აქვთ ჩაუღრმავდნენ 
შეთავაზებულ კონცენტრაციებს ფინანსების, 
მარკეტინგის, მენეჯმენტის ან საბუღალტრო 
აღრიცხვის მიმართულებით. საბაკალავრო 
პროგრამის დასრულებისთვის განკუთვნილი 4 წელი 
არის გზა წარმატებული მომავლისკენ იმ პრაქტიკული 
უნარების დაუფლების გზით, რაც მნიშვნელოვანია, 
რომ სტუდენტმა შეიქმნას კარიერა მსოფლიო 
მასშტაბით სხვადასხვა ინდუსტრიაში. სამაგისტრო 
პროგრამისთვის განკუთვნილ ორ აკადემიურ წელში 
სტუდენტები თანამედროვე მულტიდისციპლინური 
თეორიული ცოდნით და შემოქმედებითი და

პრაქტიკული უნარებით შეძლებენ საერთაშორისო და 
ადგილობრივ შრომის ბაზარზე კერძო და საჯარო 
სექტორის ორგანიზაციებში უფროსი მენეჯერის 
თანამდებობებზე დასაქმებას და ასევე საკუთარი 
კომპანიების შექმნას და მის ეფექტურ მართვას.  

გლობალური 
ეკონომიკური
ზრდის ახალი 

ტალღა 



საჯარო მმართველობის საბაკალავრო/სამაგისტრო პროგრამა  
გამიზნულია მათთვის, ვისაც სახელმწიფო სამსახურსა და 
არასამთავრობო სექტორში წარმატებული კარიერა 
აინტერესებთ. პროგრამა 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 დამკვიდრებასა და სერვისზე 
ორიენტირებული საჯარო ინსტიტუტების ჩამოყალიბებას 
გულისხმობს. ქვეყნის განვითარებაში ამ უმნიშვნელოვანესი 
ცვლილებების წარმატებით განხორციელებას კი სწორედ 
მაღალკვალიფიციური და პროფესიონალი საჯარო 
მმართველებისა და საჯარო მოხელეების ახალი თაობა 
უზრუნველყოფს. 

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა ორიენტირებულია იმ 
ცოდნასა და უნარებზე, რომლებიც საჭიროა ტურიზმის სფეროში 
წარმატებული კარიერის შესაქმნელად. სტუდენტები 
შეისწავლიან ტურიზმის სხვადასხვა მიმართულებას; 
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 
ინდუსტრიაში 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.

ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამა 
უზრუნველყოფს დოქტორების მიერ შემოქმედებითი იდეების 
გენერაციას, კრიტიკული იდეებისა და ჰიპოთეზების შექმნას, ამ 
იდეების შეფასებისა და განხორციელებისათვის აუცილებელი 
ანალიტიკური უნარების გამომუშავებასა და ბიზნესის 
ადმინისტრირების სფეროში სწავლების თანამედროვე 
მეთოდების დაუფლებას. 

პროგრამა ამზადების 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. 



   

 

ბიზნესის, ეკონომიკისა და მართვის სკოლის 
კურსებში გამოყენებული სასწავლო მასალები 
დაფუძნებულია უახლეს სამეცნიერო კვლევებსა 
და მიღწევებზე. ხოლო გამოყენებული მასალები, 
ქართულენოვანი და ინგლისურენოვანი 
ლიტერატურა ხელმისაწვდომია საქართველოს 
უნივერსიტეტის ყველა სტუდენტისა და 
პროფესორ-მასწავლებლისათვის. ბიბლიოთეკის 
რესურსი ასევე მოიცავს Cambridge Journals, 
HBR, EBSCO, Jstor ელექტრონულ რესურსებს. 
სკოლა ეკონომიკის მიმართულებით 
თანამშრომლობს  ’’ეკონომიკის თავისუფლების 
ინსტიტუტთან’’, რომელიც საქართველოს  
უნივერსიტეტში მდებარეობს და 
სტუდენტებისათვის ეკონომიკის მიმართულებით 
თანამედროვე და მრავალფეროვანი 
რესურსების წვდომას უზრუნველყოფს.

ბიზნესის, ეკონომიკისა და მართვის სკოლას გააჩნია 
კომპიუტერული ლაბორატორია, სადაც სტანდარტულ 
პროგრამულ უზრუნველყოფასთან ერთად 
სტუდენტებისთვის ხელმისაწვდომია თანამედროვე 
საბუღალტრო, ფინანსური და სტატისტიკური 
პროგრამები. სკოლა ასევე ფლობს  სტრატეგიული 
მენეჯმენტის სიმულაციურ პროგრამას ’’The Business 
Strategy Game ’’,  რომელიც სტუდენტებს საშუალებას 
აძლევს სიმულაციურ გარემოში მიიღონ სტრატეგიული 
ბიზნეს გადაწყვეტილებები. სტუდენტებისათვის ასევე 
ხელმისაწვდომია საქართველოს უნივერსიტეტის 
მულტიფუნქციური სივრცე ინოვაციების და სტარტაპების 
განსავითარებლად “UG Startup Factory”. 

შემოუერთდი
ბიზნეს 

ლიდერების
ჯგუფს

რესურსები 



ჯანმრთელობის მეცნიერებისა და
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლა



Tahreer Alwan – Bachelor  program student of 
dentistry

I chose the University of Georgia because I have ambition 
of being a Dentist and UG is where I am able to learn all 
the new trends in Dentistry. As a dentist, I had to choose 
the best and the best choice for me was the University of 
Georgia. It is also a multi-cultural platform where 
students from all over the world make up for an 
international community.

მაკა გელაშვილი - ჯანდაცვის 
ადმინისტრირების საბაკალავრო 
პროგრამის სტუდენტი

2015 წელს ჩავაბარე საქართველოს უნივერსიტეტში. 
ახლა უკვე საქართველოს უნივერსიტეტის 
ჯანმრთელობის მეცნიერებისა და საზოგადოებრივი 
ჯანდაცვის სკოლის მესამე კურსის სტუდენტი ვარ. 
უნივერსიტეტი  ყველანაირად გვეხმარება და გვიწყობს 
ხელს, რომ ვიყოთ წარმატებულები ჩვენს მომავალ 
პროფესიაში და ვემსახუროთ იმ საქმეს, რასაც 
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა ჰქვია. ამასთან 
ერთად, გავხდი 2016-17 სასწავლო წლის 
სტიპენდიანტი. უნივერსიტეტი ხელს გვიწყობს იმაშიც, 
რომ დავსაქმდეთ და შესაბამისად, ვიყოთ უფრო მეტად 
წარმატებულებიც. საქართველოს უნივერსიტეტის 
ჯანდაცვის სკოლაში გაიხსნა ფიზიკური მედიცინისა და 
რეაბილიტაციის ''რეავიტაUG'' კლინიკა, სადაც  
ამჟამად ვარ დასაქმებული.



პროგრამები:

საბაკალავრო

ჯანდაცვის ადმინისტრირება 

საექთნო საქმე (ქართ/ინგ)

ფარმაცია

სამაგისტრო

ჯანდაცვის ადმინისტრირება 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის პოლიტიკა 
 

ერთსაფეხურიანი

სტომატოლოგიის ინგლისურენოვანი პროგრამა (ინგ)

სადოქტორო

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 

მედიცინის საგანმანათლებლო პროგრამა (ინგ)

ჯ ანმრთელობის მეცნიერებათა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 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. 

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

ფარმაციის მენეჯმენტი 

ფარმაციის სამაგისტრო პროგრამა 



საექთნო საქმის ქართულენოვანი საბაკალავრო პროგრამა 
შემუშავებულია ევროსაბჭოს დირექტივების, ექთნების 
საერთაშორისო საბჭოს (ICN) მოთხოვნების, 
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) 
რეკომენდაციების მიხედვით და ნიუ-იორკის 
უნივერსიტეტის პროფესორებთან თანამშრომლობით.  
სწავლებისას გამოყენებულია უახლესი საერთაშორისო  
ლიტერატურა; პრაქტიკული სწავლებები ტარდება 
თანამედროვე სიმულატორებითა და ტექნოლოგიებით 
აღჭურვილ სიმულაციურ ჰოსპიტალსა და  პარტნიორ 
სამედიცინო დაწესებულებებში.

სტუდენტს ეძლევა საშუალება მონაწილეობა მიიღოს 
სამეცნიერო კონფერენციებში, საკუთარი კვლევის 
შედეგები გამოაქვეყნოს საქართველოს უნივერსიტეტის 
საერთაშორისო  ჟურნალში. სტუდენტებისთვის 
ხელმისაწვდომია სკოლის საერთაშორისო და გაცვლითი 
პროექტები.  პრაქტიკის მიწოდება ხდება ჯანდაცვის 
სისტემის საუკეთესო ჰოსპიტალურ და ამბულატორიულ 
კლინიკებში კვალიფიციური მენტორების 
ზედამხედველობის ქვეშ.

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

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

უახლესი სამეცნიერო 
და სამედიცინო

მიღწევების
პირისპირ



   

 

ფარმაციის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის 
კურსდამთავრებული შეძლებს ფარმაცევტული 
სფეროს მართვის სახელმწიფო მოდელის 
ვალიდურობის, ფარმაციის 
სისტემაზე/ორგანიზაციაზე მოქმედი გარე და 
შიდა გამოწვევების კვლევას, შეფასებასა და 
ადმინისტრირებას. 

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

საექთნო საქმე საერთაშორისო სტუდენტებისთვის 
/ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამის  მიზანია 
მოამზადოს  კვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი 
თანამედროვე ექთანი. იგი შემუშავებულია ევროსაბჭოს 
დირექტივების, ექთნების საერთაშორისო საბჭოს (ICN) 
მოთხოვნების, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის 
(WHO) რეკომენდაციების მიხედვით და ნიუ-იორკის 
უნივერსიტეტის პროფესორებთან თანამშრომლობით. 
აღსანიშნავია, რომ დასაქმების ბაზარზე, როგორც 
საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთის ქვეყნებშიც არსებობს 
მაღალკვალიფიციური ექთნების დეფიციტი. საექთნო 
პროგრამის სტუდენტების სწავლებისას გამოყენებულია 
უახლესი საერთაშორისო  ლიტერატურა, პრაქტიკული 
სწავლებები ტარდება თანამედროვე სიმულატორებითა და 
ტექნოლოგიებით აღჭურვილ სიმულაციურ ჰოსპიტალსა და  
პარტნიორ სამედიცინო დაწესებულებებში.

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

სტუდენტებისთვის ხელმისაწვდომია სკოლის საერთაშორისო 
და გაცვლითი პროექტები. პრაქტიკის მიწოდება ხდება 
ჯანდაცვის სისტემის საუკეთესო ჰოსპიტალურ და 
ამბულატორიულ კლინიკებში კვალიფციური მენტორების 
ზედამხედველობის ქვეშ. პროგრამის სტუდენტებს საშუალება 
აქვს სათანადო სტატიები გამოაქვეყნონ უნივერსიტეტის 
რეფერირებად ჟურანლში „Caucasus Journal of Health 
Sciences and Public Health“.

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

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



ფარმაციის სამაგისტრო პროგრამის  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, აგრეთვე, კლინიკური კვლევების 
მეთოდების შესახებ. სტუდენტებს ეძლევა საშუალება 
მონაწილეობა მიიღონ სამეცნიერო კონფერენციებში, 
საკუთარი კვლევის შედეგები გამოაქვეყნონ საქართველოს 
უნივერსიტეტის  რეფერირებად ჟურანლში „Caucasus 
Journal of Health Sciences and Public Health“.

პროგრამაში მოწოდებულია თანამედროვე 
ინგლიუსრენოვანი 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.

ჯანდაცვის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის 
მიზანია ჯანმრთელობის დაცვის სისტემისთვის 
მაღალკვალიფიციური ადმინისტრატორების / მენეჯერების 
მომზადება, რომელთა პროფესიული საქმიანობა ხელს 
შეუწყობს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის ეფექტურობის 
ზრდას მოსახლეობის კეთილდღეობისა და ჯანმრთელობის 
გაუმჯობესების

მიზნით. კურსდამთავრებულს 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, 
გადაწყვეტილებების 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 
საერთაშორისო და გაცვლითი პროექტები ამერიკის 
შეერთებული შტატებში, ნორვეგის,  თურქეთსა და ევროპის 
სხვადასხვა ქვეყნებში.  პროგრამაში მოწოდებულია 
თანამედროვე ინგლიუსრენოვანი უახლესი ლიტერატურა. 
ასევე სტუდენტებს ეძლევათ საშუალება მონაწილეობა 
მიიღონ სამეცნიერო კონფერენციებში, საკუთარი კვლევის 
შედეგები გამოაქვეყნონ საქართველოს უნივერსიტეტის  
რეფერირებად ჟურანლში „Caucasus Journal of Health 
Sciences and Public Health“.



სტომატოლოგიის ინგლისურენოვანი ერთსაფეხურიანი 
პროგრამის მიზანია საერთაშორისო დონეზე თანამედროვე 
კონკურენტუნარიანი დიპლომირებული სტომატოლოგის 
გამოშვება. პროგრამა ითვალისწინებს თანამედროვე ცოდნის, 
პრაქტიკული და კლინიკური უნარების მქონე 
სტომატოლოგების მომზადებას, დასაქმების მაღალი 
შესაძლებლობებით. სტუდენტები სწავლას გადიან უნიკალურ 
სიმულაციურ ლაბორატორიებსა და საუნივერსიტეტო 
კლინიკებში. ინდივიდუალურ და პოპულაციურ დონეზე 
აწარმოებენ კვლევებს, აქვეყნებენ სტატიებს. პროგრამა 
შემუშავებულია საქართველოსა და ამერიკის TAFTS 
უნივერსიტეტის ასოცირებულ პროფესორთა მიერ  წამყვან 
სტომატოლოგებთან ერთად. პროგრამაში მოწოდებულია 
თანამედროვე ინგლიუსრენოვანი უახლესი ლიტერატურა, მათი 
ბეჭდური და ელ. ვერსიები, ასევე სამეცნიერო სტატიები.  
სტუდენტებს ეძლევა საშუალება მონაწილეობა მიიღონ 
სამეცნიერო კონფერენციებში, საკუთარი კვლევის შედეგები 
გამოაქვეყნონ საქართველოს უნივერსიტეტის  რეფერირებად 
ჟურანლში „Caucasus Journal of Health Sciences and Public 
Health“.

სტუდენტებისათვის ხელმისაწვდომია სკოლის საერთაშორისო 
და გაცვლითი პროექტები. პრაქტიკის მიწოდება ხდება 
ჯანდაცვის სისტემის საუკეთესო მულტიპროფილურ 
სტომატოლოგიურ კლინიკებში კვალიფიციური მენტორების 
ზედამხედველობის ქვეშ.

მედიცინის ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო 
ერთსაფეხურიანი პროგრამის მიზანია მოამზადოს 
კომპეტენტური, გულისხმიერი, სამართლიანი, გამოცდილი 
მედიკოსები (ექიმები), რომლებსაც ექნებათ საკუთარი 
ცოდნისა და უნარების მუდმივი განახლების სურვილი და 
რომლებიც მზად იქნებიან შეასრულონ მკურნალის, 
მზრუნველის, განმანათლებლის, მეცნიერის, უფლებათა 
დამცველის, ლიდერისა და ა.შ ფუნქციები, რათა ხელი შეუწყონ 
როგორც ადგილობრივი თემის, ისე გლობალური 
საზოგადოების ჯანმრთელობას და კეთილდღეობას. 
საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ 
სტუდენტი მიიღებს დიპლომირებული მედიკოსის 
კვალიფიკაციას.

პროგრამაში მოწოდებულია თანამედროვე ინგლიუსრენოვანი 
უახლესი ლიტერატურა, მათი ბეჭდური და ელ ვერსიები, ასევე 
სამეცნიერო სტატიები.  სტუდენტებს ეძლევათ საშუალება 
მონაწილეობა მიიღონ სამეცნიერო კონფერენციებში, 
საკუთარი კვლევის შედეგები

გამოაქვეყნონ საქართველოს უნივერსიტეტის  რეფერირებად      
ჟურანლში „Caucasus Journal of Health Sciences and Public 
Health“.

სტუდენტებისთვის ხელმისაწვდომია სკოლის საერთაშორისო 
და გაცვლითი პროექტები.  პრაქტიკის მიწოდება ხდება 
ჯანდაცვის სისტემის საუკეთესო მულტიპროფილურ 
კლინიკებში კვალიფიციური მენტორების ზედამხედველობის 
ქვეშ.

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ქართულენოვანი სადოქტორო 
პროგრამის 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 ზრდას 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 
ინგლიუსრენოვანი უახლესი ლიტერატურა, მათი ბეჭდური და 
ელ. ვერსიები, ასევე სტუდენტებს ეძლევათ საშუალება 
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 თანამედროვე სამედიცინო-სასწავლო 
სიმულატორებით, მულტიფუნქციური მანეკენებითა და 
სამედიცინო ინვენტარით. რეალურთან მაქსიმალურად 
მიახლოებულ გარემოში სტუდენტები ეუფლებიან ისეთ 
პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს, როგორიცაა: პაციენტის მოვლა, 
ინფექციები, პერიფერიული ვენის კათეტერიზაცია, შარდის 
ბუშტის კათეტერიზაცია, ზონდირება, ფილტვისა და გულის 
აუსკულტაცია, ჭრილობის დამუშავება, სასწრაფო 
გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენა 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.

სიმულაციური 
ჰოსპიტალი 

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.

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 
მეშვეობით, პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის 
გაუმჯობესება და ფუნქციონალური დამოუკიდებლობის 
მოპოვება.  კლინიკაში სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ 
მიიღონ პრაქტიკული ცოდნა ფიზიკური მედიცინისა და 
რეაბილიტაციის სფეროში.  რეავიტა მუშაობს შემდეგი 
მიმართულებით: სარებილიტაციო-გამაჯანსაღებელი; 
სადიაგნოსტიკო-სამკურნალო; სასწავლო, სასერტიფიკატო 
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.

ლაბორატორიები

ჯანმრთელობის კვლევების 
ინსტიტუტი

რეავიტა UG -
ფიზიკური მედიცინისა
და რეაბილიტაციის კლინიკა

ოსკის/OSCE  დარბაზი

წარმოადგენს მულტიპროფილურ სტომატოლოგიურ 
სიმულაციურ პრაქტიკულ ლაბორატორიას, სადაც 
პრაქტიკული უნარების გამომუშავებისა და 
განვითარებისთვის გამოყენებულია სწავლების 
თანამედროვე მეთოდები. სტუდენტები 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 
სტომატოლოგიის მიმართულებით.

სტომატოლოგიური 
სიმულაციური და 
პრაქტიკული 
ლაბორატორია

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.

სიმულაციური აფთიაქი 



-

საერთაშორისო აკადემიები
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 MTC-
NA-ის საერთაშორისო სერტიფიკატი.

საქართველოს უნივერსიტეტი საქართველოს 
ერთადერთი უმაღლესი სასწავლებელია, რომელიც 
ჩართულია Microsoft IT Academy პროგრამაში. რაც 
მთავარია,  ყველა სტუდენტს დამატებითი საზღაურის 
გადახდის გარეშე შეუძლია აიღოს Microsoft-ის  
სერტიფიკატები, გამოცდების ონლაინ სისტემით 
წარმატებით ჩაბარების შემდეგ.

Zend Technologies- მსოფლიოში ერთ-ერთი 
წამყვანი ფირმაა ვებ-ტექნოლოგიებში. აღნიშნულ 
ფირმას ევროპისა და აშშ-ს მასშტაბით ბევრ 
ქალაქში ჰყავს წარმომადგენლობა. სამხრეთ 
კავკასიის რეგიონში კი პირველად საქართველოს 
უნივერსიტეტმა დაამყარა ურთიერთობა ამ 
კომპანიასთან.

 



ბიბლიოთეკა

წიგნების მაღაზია

საქართველოს უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა 
სტუდენტებს სთავაზობს საგანმანათლებლო- 
სამეცნიერო ლიტერატურას და მდიდარ არჩევანს. 
ბიბლიოთეკაში ასევე ხელმისაწვდომია 
ელექტრონული წიგნები, ჟურნალები და შემდეგი 
საინფორმაციო-საძიებო სისტემები:

EBSCO
Cambridge University Press
JSTOR
HINARY

Ⴁიბლიოთეკა სტუდენტებს სთავაზობს მყუდრო 
სამკითხველო დარბაზებსა და სპეციალიზებულ, 
WiFi-თ უზრუნველყოფილ სივრცეს. 

საქართველოს უნივერსიტეტის წიგნების მაღაზიაში 
სტუდენტებს შეუძლიათ შეიძინონ არა მარტო 
უნივერსიტეტის სტამბაში დაბეჭდილი ქართული არამედ 
უცხოური სახელმძღვანელოებიც. წიგნების მაღაზიას 
მჭიდრო და ხანგრძლივი თანამშრომლობა აკავშირებს 
Pearson-ის გამომცემლობასთან, რომელიც 
უნივერსიტეტს უახლეს ლიტერატურას აწვდის.



საერთაშორისო თანამშრომლობა და 
გაცვლითი პროგრამები

ბოლონიის პროცესის მონაწილე, საქართველოს 
უნივერსიტეტი აღიარებული უნივერსიტეტია 
როგორც ევროპაში, ისე ამერიკის შეერთებულ 
შტატებში. საქართველოს უნივერსიტეტის 
სხვადასხვა პროფილის  ინგლისურენოვანი 
პროგრამები აღიარებულია როგორც 
სხვადასხვა სახელმწიფოების ოფიციალური 
სტრუქტურების ისე საერთაშორისო 
ორგანიზაციების მიერ (მაგ: უნივერსიტეტი 
ფლობს ირანისა და თურქეთის განათლების 
სამინისტროს, ინდოეთის სამედიცინო 
საბჭოს, საერთაშორისო ჯანდაცვის 
ორგანიზაციისა და სხვა მრავალი 
საერთაშორისო სტრუქტურის აღიარებებს). 

საქართველოს უნივერსიტეტი ასევე არის 
ენიკ-ნარიკის წევრი უმაღლესი 
საგანმანათლებლო დაწესებულება 
(ENIC- European Network of Information 
Centers in the European Region; 
NARIC - National Academic 
Recognition Information Centers in 
the European Union).

საქართველოს უნივერსიტეტი 
თანამშრომლობს ევროპისა და ამერიკის 
წამყვან უნივერსიტეტებთან და 
სტუდენტებს სთავაზობს გაცვლით 
პროგრამებს უცხოეთის სხვადასხვა 
უნივერსიტეტებში ერთი სემესტრით 
ან ერთი წლით. ამ მიზნით, 
უნივერისიტეტში მოქმედებს 
ერაზმუს მუნდუსის, ერაზმუს 
პლიუსისა და  ინდივიდუალური 
თანამშრომლობის ფარგლებში 
მოქმედი გაცვლითი 
პროგრამები. 

საქართველოს უნივერსიტეტი ახორციელებს 
სხვადასხვა სახის საერთაშორისო 
სამეცნიერო-კვლევით პროექტებს, მათ შორისაა 
ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროგრამა 
ტემპუსი, რომლის მიზანია უმაღლესი განათლების 
რეფორმის ხელშეწყობა და თანამშრომლობის 
განვითარება ევროკავშირის პარტნიორ ქვეყნებში.



კარიერული 
სერვისები

საქართველოს უნივერსიტეტის 
სტუდენტთა დასაქმების ხელშეწყობის 

სამსახური აქტიურად ზრუნავს 
სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების 

კარიერულ წინსვლაზე.  სწორედ ამიტომ, 
საქართველოს უნივერსიტეტი სტუდენტთა 

დასაქმების უმაღლესი მაჩვენებლით 
გამოირჩევა:   კურსდამთავრებულთა 93% 

დასაქმებულია.

სამსახური სისტემატურად სთავაზობს სტუდენტებს 
ტრენინგებს დასაქმებისა და წარმატებული 

კარიერისათვის საჭირო უნარების  განვითარების 
მიზნით.  ხელმისაწვდომია ინდივიდუალური 

კონსულტაციებიც. 
 

სტუდენტთა დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით კამპუსში 
წელიწადში რამდენჯერმე ტარდება დასაქმების 

მასშტაბური ფორუმი, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ 
წამყვანი ორგანიზაციები და საჯარო სექტორის 

წარმომადგენლები.

კურსდამთავრებულთა
 93% 

დასაქმებულია

კარიერული მომზადება
სამუშაო უნარები
პროფესიული განვითარება
დასაქმების ხელშეწყობა



სტუდენტურ საქმეთა ცენტრი

საქართველოს უნივერსიტეტში მოქმედებს სტუდენტურ საქმეთა 
ცენტრი, რომელიც ხელს უწყობს სტუდენტური კლუბების 
ჩამოყალიბებას, არსებული კლუბების აქტიურ საქმიანობას, 
სტუდენტური ინიციატივების განხორციელებას და 
ღონისძიებების ორგანიზებას მრავალფეროვანი, საინტერესო 
და დაუვიწყარი სტუდენტური ცხოვრების უზრუნველყოფის 
მიზნით. 

ამ ინოვაციური სტრუქტურით,  საქართველოს 
უნივერსიტეტში მოქმედებს უნიკალური - სტუდენტური 
კლუბების სისტემა. კონკრეტულად, სტუდენტებს 
შესაძლებლობა აქვთ გაერთიანდნენ საერთო ინტერესის 
ირგვლივ და ჩამოაყალიბონ სტუდენტური კლუბი, 
რომლის მეშვეობით ისინი ახდენენ მათთვის 
საინტერესო თემების პოპულარიზაციას, აწყობენ 
ღონისძიებებს და ა.შ.  ამ ყველაფრის 
განსახორციელებლად, ისინი წერენ პროექტებს 
უნივერსიტეტის მხარდაჭერის მოსაპოვებლად.  ეს 
სისტემა, სტუდენტებს საშუალებას აძლევს 
განავითარონ პროფესიული უნარები, 
პასუხისმგებლობით მოეკიდონ პროექტის 
ჩამოყალიბებისა და განხორციელების პროცესს, 
საჭირო რესუსების მართვას და ა.შ. 

საქართველოს უნივერსიტეტში არსებობს უკვე 
დამკვიდრებული სტუდენტური კლუბები, 
რომლებიც მომავალ თაობებს გადასცემენ 
ესტაფეტას.  სტუდენტური კლუბების 
განსაკუთრებული მნიშვნელობა, გარდა 
სტუდენტური ცხოვრების მრავალფეროვნებისა, 
მდოგამრეობს იმაში, რომ მათი მეშვეობით, 
სტუდენტებს საშუალება აქვთ იმსჯელონ 
გლობალურ თემებზე, გაიღრმავონ ცოდნა 
და რაც მთავარია - დაამკვიდრონ სწორი 
ღირებულებები და ჩამოყალიბდნენ 
განათლებულ, პროგრესულ და 
ქმედითუნარიან პიროვნებებად.

 



 
 

 

სპორტი  
საქართველოს უნივერსიტეტი 

ცხოვრების ჯანსაღი წესის აქტიური 
მხარდამჭერია და სპორტისა და 

ფიტნესის უახლეს ინფრასტრუქტურას 
სთავაზობს სტუდენტებს. 

უნივერსიტეტში ხელმისაწვდომია ღია და 
დახურული  სპორტული მოედნები, 

ჩოგბურთის კორტები და თანამედროვე 
სტანდარტების შესაბამისი ფიტნესცენტრი 

UG GYM. 

შეთავაზებათა ფართო სპექტრი სტუდენტებს 
საშუალებას აძლევს საკუთარი თავი 

გამოსცადონ  სპორტის შემდეგ სახეობებში:

ფეხბურთი 

ჩოგბურთი/მაგიდის ჩოგბურთი 

კალათბურთი 

ფრენბურთი 

ბადმინტონი 

რაგბი

ფრიზბი 

ჭადრაკი 

ფიტნესი (UGGYM)

საქართველოს უნივერსიტეტი
ჯანმრთელი ცხოვრების აქტიური 

მხარდამჭერია



STARTUP FACTORY
Startup Factory - სრულიად ახალი ტიპის, მოქნილი ინოვაციების 
ცენტრი, აქტიურად უწყობს ხელს სტუდენტებს, სკოლის მოსწავლეებს, 
აბიტურიენტებს და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს განავითარონ, 
განახორციელონ და წარმატებულ ბიზნესად აქციონ საკუთარი 
იდეები.

საქართველოს უნივერსიტეში ფუნქციონირებს საინვესტიციო 
ფონდი, სტარტაპების დასაფინანსებლად. 

ცენტრი აქტიურად თანამშრომლობს, როგორც ადგილობრივ, 
ასევე, საერთაშორისო ინკუბატორებთან და 
აქსელერატორებთან, პერსპექტიული პროექტების ლოკალურ 
და საერთაშორისო ბაზარზე გატანის მიზნით.  

Startup Facrory – ს პარტნიორთა სიაშია მსხვილი კერძო 
კომპანიები, მათ შორის ბანკები.

ორგანიზაციის ბაზაზე ასევე, ფუნქციონირებს 
ტექნოლოგიების ტრანსფერის ცენტრი, რომელიც 
უზრუნველყოფს სტარტაპების ინოვაციური იდეების 
კომერციალიზაციას.

გახდი
ინოვატორი

გახდი
ინოვატორი



ღია კარის დღე

ღია ლექციები

ინდივიდუალური ტური

ტრენინგები აბიტურიენტებისთვის

იმიტირებული გამოცდები

ოლიმპიადა

გათამაშება: ისწავლე უფასოდ

სტაჟირება აბიტურიენტებისთვის

მე ვარ ჟურნალისტი

მე ვარ იურისტი

ლიტერატურული კონკურსი -ფოლიო 

ინოვაციების ცენტრი Startup Factory

#საქართველოსუნივერსიტეტი_აბიტურიენტებისთვის
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