
საქართველოს უნივერსიტეტი გამორჩეულია უმაღლესი ხარისხის, მომთხოვნი საგანმანათლებლო 
პროცესითა და ისეთი ტიპის თანამედროვე ინფრასტრუქტურით, რომელშიც ადამიანი ხარისხიან 
განათლებასთან ერთად პრაქტიკულ უნარებსაც ეუფლება. სწორედ ამიტომ, საქართველოს 
უნივერსიტეტი ცნობილია, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული უნივერსიტეტი, რომლის 
კურსდამთავრებული დასაქმების რეალური პერსპექტივით არის უზრუნველყოფილი. საქართველოს 
უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები ლაღად და მყარად გრძნობენ თავს კონკურენტულ გარემოში. 

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

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

საქართველოს უნივერსიტეტი ერთ-ერთი წამყვანი უნივერსიტეტია, რომლის მიზანი თითოეული 
სტუდენტის პიროვნული განვითარება და მისი, როგორც მაღალი დონის პროფესიონალის 
ჩამოყალიბებაა. სწორედ ამიტომ, ჩვენი კურსდამთავრებული მოთხოვნადია თანამედროვე შრომით 
ბაზარზე, რასაც მათი დასაქმების უმაღლესი სტატისტიკური მაჩვენებელი ადასტურებს. 
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programebi

 

ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა 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 სასწავლო ლაბორა- 
ტორია; 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 არჩევის 
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). 
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arqiteqtura da interieris dizaini 

oTo Wkuaseli - saqarTvelos universitetis xelov- 
nebisa da humanitarul mecnierebaTa skolis, arqi- 
teqturisa da interieris dizainis sabakalavro 
programis studenti.

,,saqarTvelos universitetSi momwons swavlebis 
maRali xarisxi da stili, Tbili da megobruli 
garemo. miuxedavad imisa, rom meore kursze var, 
gasuli erTi weli sakmaod nayofieri iyo. gansa-
kuTrebiT minda aRvniSno proeqti ,,studenturi 
remonti nanukas SousTan erTad’’, romelmac udidesi 
profesiuli gamocdileba SemZina, risTvisac madlo-
bas vuxdi saqarTvelos universitets. jer kidev 
pirvel kursze momeca SesaZlebloba gavmxdariyavi 
am yvelafris nawili, mimeRo praqtikuli muSaobis 

gamocdileba da sxvebisTvis sakuTari dizainiT Semeqmna saxlis interieri. 

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

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


