
 

 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტის სამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

020307 

მოდიფიცირებული პროგრამა 

დამტკიცებულია აკადემიური საბჭოს სხდომაზე 

ოქმი N49, 27 დეკემბერი, 2018 წელი 

აკადემიური საბჭოს დადგენილებით # 59 

27 დეკემბერი, 2018 წელი 

  

 

რექტორი                                  კ.კორძაია 

2021 წელი 

 

 

 

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 



 

2 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება 

საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტის  სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა 

უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური 

მაგისტრატურა 

საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი  

აკადემიური უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა  

მიმართულება 

ბიზნესის ადმინისტრირება 

სწავლის ხანგრძლივობა 

სწავლების სტანდარტული ხანგრძლივობა 4 სემესტრი (2 სასწავლო წელი) 

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით 

120 ECTS კრედიტი 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია  

ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტში 

MBA in International Business Management 

სწავლების ენა 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება მიმდინარეობს  ქართულ  ენაზე 

პროგრამის ხელმძღვანელი 

მამუკა თორია, ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის 

ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი  

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტის  სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის 

უფლება აქვს ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც 

ჩაირიცხება საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგებისა და შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის 
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საფუძველზე. 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტის სტატუსის მოპოვების საფუძველია 

სამაგისტრო გამოცდის შედეგები,  რომელიც მოიცავს გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ 

ჩატარებულ საერთო სამაგისტრო გამოცდას და  კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მიერ 

განსაზღვრულ შიდა გამოცდას/გამოცდებს.საუნივერსიტეტო გამოცდის/გამოცდების საკითხები და 

სტუდენტთა ცოდნის შეფასების კრიტერიუმები განთავსდება უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე გამოცდის 

ჩატარებამდე მინიმუმ ერთი თვით ადრე (www.ciu.edu.ge). 

სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის მსურველს მოეთხოვება ინგლისური ენის B2 დონეზე ცოდნის 

დამადასტურებელი სერთიფიკატი. ამასთან, ინგლისური ენის B2 (ALTE) დონეზე ცოდნის 

სერთიფიკატის წარდგენისაგან თავისუფლდება პირი, რომელსაც საბაკალავრო პროგრამა გავლილი და 

დასრულებული აქვს ინგლისურ ენაზე. 

თუ სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის მსურველი ვერ წარმოადგენს ინგლისური ენის ფლობის 

დამადასტურებელ სერთიფიკატს, იგი ვალდებულია ტესტირება გაიაროს უნივერსიტეტის ენების 

ცენტრში. 

B 2 დონის შესაბამისი სერთიფიკატების და ქულების ნუსხა: 

ტოიფელი (TOEFL PBT) ქულათა ოდენობა:არანაკლებ 513 ქულა; 

ტოიფელი (TOEFL IBT) ქულათა ოდენობა: არანაკლებ 65 ქულა; 

ბრიტანეთის საბჭოსა და კემბრიჯის უნივერსიტეტის ინგლისური ენის გამოცდები (IELTS) ქულათა 

ოდენობა: არანაკლებ 5,5 ქულა; 

ბრიტანეთის საბჭოსა და კემბრიჯის უნივერსიტეტის ინგლისური ენის გამოცდები  

(Cambridge Exam)ცოდნის დონე: არანაკლებ FCE  

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტის სტატუსის მოპოვების შემდეგ  პირი 

ვალდებულია უნივერსიტეტს წარუდგინოს ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური 

ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ხოლო კანონმდებლობით დადგენილი წესით სამხედრო 

აღრიცხვას დაქვემდებარებულმა პირმა - სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი 

დოკუმენტი. 

საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტის  სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე მობილობის 

წესით ჩარიცხვა შესაძლებელია   წელიწადში ორჯერ,  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროს მიერ  დადგენილ ვადებში, სავალდებულო პროცედურებისა და უნივერსიტეტის მიერ 

დადგენილი წესების დაცვით. 

საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტის  სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა, ან 

გადმოყვანის წესით ჩარიცხვა უცხო ქვეყნის აღიარებული უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებიდან ხორციელდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 

გადაწყვეტილების საფუძველზე. 

სწავლების პერიოდი და მოცულობა 

 ერთი აკადემიური წელი მოიცავს 38 კვირას; 

 I სემესტრის ხანგრძლივობაა 19  კვირა; 

 II სემესტრის ხანგრძლივობაა 19  კვირა. 

აქედან: 

ა) 1-15კვირა  სასწავლო პერიოდია, ტარდება ლექცია–სემინარები,  პრაქტიკული  მეცადინეობები, 

http://www.ciu.edu.ge/
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შუალედური გამოცდები, პრეზენტაციები, რეფერატების მომზადება, დაცვა და ა.შ. 

ბ) მე-16 – მე–18 კვირა დასკვნითი გამოცდების პერიოდია; 

გ) მე–19 კვირას  ტარდება განმეორებითი გამოცდები. 

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

 საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს მისცეს სიღრმისეული  ცოდნა: 

 მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაციის პირობებში საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტის 

განვითარების თანამედროვე ტენდენციების შესახებ; 

 საერთაშორისო კომპანიების რესურსული პოტენციალის ეფექტიანი გამოყენების სფეროში; 

 საერთაშორისო ბიზნესის შიდა და გარე გარემოს ელემენტების ეფექტიანი გამოყენების სფეროში; 

 საერთაშორისო ბიზნეს-პროცესების შეფასების, სწორი მენეჯერული გადაწყვეტილების მიღებისა 

და დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბების სფეროში. 

 

პროგრამის მიზნების მისაღწევად საჭიროა შემდეგი ამოცანების გადაჭრა: 

 საერთაშორისო დონის, მაღალკვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი მენეჯერისა და ეფექტური 

ლიდერის მომზადება, რომელიც შეძლებს სხვადასხვა სახის საერთაშორისო ბიზნეს-

პროცესებისა და ორგანიზაციების ოპტიმალურ მართვას, რაშიც მას დაეხმარება ბიზნეს-

მმართველობითი საქმიანობის სფეროში დაგროვილი ღრმა თეორიულ-პრაქტიკული ცოდნა და 

პროფესიული ზრდის უნარ-ჩვევები, მიღებული საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტში 

არსებული მსოფლიო გამოცდილებისა და ქვეყნის თავისებურებების  შესწავლის საფუძველზე; 

 საერთაშორისო ბიზნესისა და კომპანიების ინტერნაციონალიზაციის, საერთაშორისო ვაჭრობის, 

საერთაშორისო მარკეტინგის, საერთაშორისო სტრატეგიული მენეჯმენტის, საერთაშორისო 

ოპერაციული და მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტის,  საერთაშორისო ადამიანური რესურსების 

მენეჯმენტის, საერთაშორისო ბიზნესის სამართლებლივი რეგულირებისა და სხვა 

დისციპლინების საფუძვლიანი შესწავლა მოცემული საგანმანათლებლო პროგრამის ბაზაზე;  

 პრაქტიკის გავლა შესაბამის კომპანიებში და ორგანიზაციებში; 

 აქტიური მუშაობა სტუდენტურ სასწავლო-კვლევით ცენტრებში; 

 მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში; 

 მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა ორგანიზაციებში ფაკულტეტის ძალებით მოწყობილ 

ტრენინგებში; 

 სააუდიტორიო და გასვლითი მასტერ-კლასების ჩატარება საერთაშორისო ბიზნეს-სფეროს 

საუკეთესო პროფესიონალების მონაწილეობით. 

 

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები 

სამაგისტრო პროგრამის სწავლების მეთოდოლოგია გულისხმობს ისეთი მეთოდების გამოყენებას, 

რომლებიც სამაგისტრო პროგრამის პრაქტიკული რეალიზაციის შედეგად უზრუნველყოფენ 

მაგისტრის აკადემიური ხარისხის შესაბამისი კომპეტენციების მიღწევას და კვლევის უნარის 

ჩამოყალიბებას.  

სასწავლო პროცესში გამოიყენება პრაქტიკული მეთოდები, დისკუსია-დებატები, ჯგუფური 

(collaborative) მუშაობა, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL), თანამშრომლობითი სწავლება 

(cooperative), შემთხვევის ანალიზი (Case study), როლური და სიტუაციური თამაშები, დემონსტრირების 

მეთოდები, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე 

ორიენტირებული სწავლება, ელექტრონული სწავლება  და სხვადასხვა მეთოდების კომბინირება 
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(მაგ.,ლექციებზე (მოსმენა და ჩანაწერი);  

სამუშაო ჯგუფში მუშაობისას - ვერბალური (აქტივობა, შესწავლილ თემასთან დაკავშირებუ-

ლისაკითხების განხილვა და დისკუსიები/დებატები, პრეზენტაციის/მოხსენების წარდგენა), წერითი 

(დავალების/პრეზენტაციის მომზადება); 

 საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება (კონკრეტულ საკითხთან და-

კავშირებული ინფორმაციის მოძიება, კომპიუტერული ტექნიკისა და შესაბამისი კომპიუტერული 

პროგრამების გამოყენებით გაფორმებული/ილუსტრირებული მოხსენებები/პრეზენტაციები და ა.შ.), 

რაც სწავლის/სწავლების პროცესს  მრავალფეროვანს ხდის. 

მიღებული თეორიული ცოდნის განმტკიცების და პრაქტიკულ გარემოში დახვეწის მიზნით 

მაგისტრანტები გადიან პრაქტიკას, სადაც მათ საშუალება აქვთ რეალურ გარემოში დახვეწონ საკუთარი 

კომპეტენციები, ისწავლონ ახალ, გაუთვალისწინებელ პირობებში მოქმედება, სამუშაოს 

შესრულებისასპრობლემებისგადაჭრის ორიგინალური გზების და ინოვაციური მეთოდების 

გამოყენება, თეორიული ცოდნის კონკრეტულ პრაქტიკულ სამუშაოსთან მისადაგება, სამუშაო ჯგუფში 

კოორდინირებული და ინდივიდუალური მუშაობა, გადაწყვეტილების მიღება, შესრულებული 

სამუშაოს თვითკრიტიკა, ანალიზი და შეიძინონ პრაქტიკული მუშაობის უნარები. შესაბამისად, 

გამოყენებული მეთოდები მიმართულია ამ უნარების ჩამოყალიბებაზე.  

სწავლისას გამოყენებული მეთოდები მაქსიმალურადაა მიმართული მაგისტრანტის კვლევის უნარის 

ჩამოყალიბებაზე. ამ უნარის განვითარების მიზნით მაგისტრანტები ამზადებენ მცირე მოცულობის 

კვლევითი ხასიათის პრეზენტაციას (სასწავლო კურსების ფორმატში), კვლევით პროექტს/ნაშრომს და 

სამაგისტრონაშრომს, რა დროსაც ისინი დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხით ეჩვევიან ნაშრომის 

მიზნების დასახვას, მათი მიღწევის გზების განსაზღვრას და ადეკვატური მეთოდების ძიებასა  და გა-

მოყენებას; შესასრულებელი სამუშაოს დაგეგმვას, თანმიმდევრულ ეტაპებად რაციონალურ დაყოფას 

და დროის ორგანიზებას;  ელექტრონულ ფორმატში საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

მეშვეობით და საბიბლიოთეკო ფონდის აქტიური გამოყენებით უახლესი ინფორმაციის, რელევანტური 

ლიტერატურისა და თანამედროვე მონაცემების მოპოვებას, მოძიებული ინფორმაციის კრიტიკულ ანა-

ლიზსა და ინოვაციურ სინთეზს; კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ორიგინალური გზების 

ძიებას, კვლევის უახლესი მეთოდების და ინოვაციების გათვალისწინებას; დასკვნების და მო-

საზრებების ჩამოყალიბება-დასაბუთებას; საკუთარი სამუშაოს კრიტიკულ ანალიზსა და ობიექტურ 

შეფასებას; არგუმენტირებული კრიტიკის გათვალისწინებას და საკუთარი კომპეტენციის თვითპრე-

ზენტაციას. სწავლების პროცესში შესაძლებელია ამა თუ იმ მეთოდისთვის პრიორიტეტის მინიჭება 

სასწავლო ჯგუფის თავისებურებებიდან, ხოლო კვლევითი პროექტის/ნაშრომის და სამაგისტრო ნაშრო-

მის შესრულებისას - კვლევის სპეციფიკიდან და მაგისტრანტის ინდივიდუალური 

შესაძლებლობებიდან გამომდინარე.  

სწავლებისას გამოყენებული მეთოდების სწორი შერჩევა და მათი კომბინირება მიმართულია სწავლე-

ბის აქტივიზებაზე, მაგისტრანტთა შესაძლებლობების გამოვლენასა და განვითარებაზე, შემეცნებითი 

და კვლევითი საქმიანობის სტიმულირებაზე, სასწავლო პროცესში მაგისტრანტთა აქტიურ მონაწი-

ლეობაზე, რაც უზრუნველყოფს სამაგისტრო პროგრამის შედეგების - ბიზნესის ადმინისტრირების 

მაგისტრის კომპეტენციების მიღწევას. 

1.ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი. 

2. დისკუსია/დებატები – დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა ჩართულობის 

ხარისხსა და აქტივობას. დისკუსია შესაძლებელია გადაიზარდოს კამათში. ეს პროცესი არ 

შემოიფარგლება მხოლოდ პროფესორის მიერ დასმული შეკითხვებით. ეს მეთოდი უვითარებს 

სტუდენტს კამათისა და საკუთარი აზრის დასაბუთების უნარს.  

3. ჯგუფური მუშაობა - ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს სტუდენტთა ჯგუფებად დაყოფას და 

მათთვის სასწავლო დავალების მიცემას. ჯგუფის წევრები ინდივიდუალურად ამუშავებენ საკითხს და 

პარალელურად უზიარებენ მას ჯგუფის დანარჩენ წევრებს. დასახული ამოცანიდან გამომდინარე 

შესაძლებელია ჯგუფის მუშაობის პროცესში წევრებს შორის  მოხდეს ფუნქციების გადანაწილება. ეს 

სტრატეგია უზრუნველყოფს ყველა სტუდენტის მაქსიმალურ ჩართულობას სასწავლო პროცესში.  

4. წიგნზე მუშაობის მეთოდი.  

5. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - სასწავლო მეთოდი, რომელიც ახალი ცოდნის მიღების 



 

6 

და ინტეგრაციის პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს პრობლემას.  

6. თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება  -  იმგვარი სწავლების სტრატეგიაა, სადაც ჯგუფის 

თითოეული წევრი ვალდებულია არა მხოლოდ შეისწავლოს, არამედ დაეხმაროს თანაგუნდელს საგნის 

უკეთ შესწავლაში. თითოეული ჯგუფის წევრი მუშაობს პრობლემაზე, ვიდრე ყველა მათგანი არ 

დაეუფლება საკითხს.  

7. ევრისტიკული მეთოდი – ეფუძნება სტუდენტების წინაშე დასმული ამოცანის ეტაპობრივ 

გადაწყვეტას. ეს ამოცანა სწავლების პროცესში ფაქტების დამოუკიდებლად დაფიქსირებისა და მათ 

შორის კავშირების დანახვის გზით ხორციელდება.  

8. შემთხვევის ანალიზი (Case study) - პროფესორი სტუდენტებთან ერთად ლექციაზე განიხილავს 

კონკრეტულ შემთხვევებს, რომლებიც ყოველმხრივ და საფუძვლიანად შეისწავლიან საკითხს. 

მაგალითად, კაზუსის ამოხსნა.  

9. გონებრივი იერიში (Brain storming) - ეს მეთოდი გულისხმობს კონკრეტული თემის ფარგლებში 

კონკრეტული საკითხის/პრობლემის შესახებ მაქსიმალურად მეტი, სასურველია რადიკალურად 

განსხვავებული, აზრის, იდეის ჩამოყალიბებასა და მისი გამოთქმის ხელშეწყობას. აღნიშნული მეთოდი 

ხელს უწყობს პრობლემისადმი შემოქმედებითი მიდგომის განვითარებას. ეს მეთოდი ეფექტურია 

სტუდენტთა მრავალრიცხოვანი ჯგუფის არსებობის პირობებში და შედგება რამდენიმე ძირითადი 

ეტაპისგან:  

 პრობლემის/საკითხის შემოქმედებითი კუთხით განსაზღვრა;  

 დროის გარკვეულ მონაკვეთში აუდიტორიისგან საკითხის ირგვლივ არსებული იდეების 

კრიტიკის გარეშე ჩანიშვნა (ძირითადად, დაფაზე);  

 გამორიცხვის გზით იმ იდეების გამორჩევა, რომლებიც ყველაზე მეტ შესაბამისობას ავლენს 

დასმულ საკითხთან;  

 კვლევის მიზანთან იდეის შესაბამისობის დასადგენად შეფასების კრიტერიუმების განსაზღვრა;  

 შერჩეული იდეების შეფასება წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმებით;  

 უმაღლესი შეფასების მქონე იდეის, როგორც დასახული პრობლემის გადაჭრის საუკეთესო 

საშუალების გამოვლენა.  

10. როლური და სიტუაციური თამაშები - სცენარის მიხედვით განხორციელებული როლური თამაშები 

სტუდენტს საშუალებას აძლევს სხვადასხვა პოზიციიდან შეხედოს საკითხს და ეხმარება მას 

ალტერნატიული თვალსაზრისის ჩამოყალიბებაში. ისევე როგორც დისკუსია, როლური  თამაშებიც 

უყალიბებს სტუდენტს საკუთარი პოზიციის დამოუკიდებლად გამოთქმისა და კამათში მისი დაცვის 

უნარს.  

11. დემონსტრირების მეთოდი – ეს მეთოდი ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენას გულისხმობს. 

შედეგის მიღწევის თვალსაზრისით ის საკმაოდ ეფექტურია. ხშირ შემთხვევაში უმჯობესია, მასალა 

ერთდროულად აუდიო და ვიზუალური გზით მიეწოდოს სტუდენტებს. შესასწავლი მასალის 

დემონსტრირება შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც მასწავლებლის, ისე სტუდენტის მიერ. ეს 

მეთოდი გვეხმარება თვალსაჩინო გავხადოთ სასწავლო მასალის აღქმის სხვადასხვა საფეხური, 

დავაკონკრეტოთ, თუ რისი შესრულება მოუწევთ სტუდენტებს დამოუკიდებლად; ამავე დროს, ეს 

სტრატეგია ვიზუალურად წარმოაჩენს საკითხის/პრობლემის არსს. 

12. ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი.  

 სწავლების ინდუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი ცოდნის ისეთ 

ფორმას, როდესაც სწავლის პროცესში აზრის მსვლელობა კერძოდან ზოგადისაკენ, ფაქტებიდან 

განზოგადებისაკენ არის მიმართული, ანუ მასალის გადმოცემისას, პროცესი მიმდინარეობს 

კონკრეტულიდან ზოგადისაკენ.  

 სწავლების დედუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი ცოდნის გადაცემის 

ისეთ ფორმას, რომელიც ზოგად ცოდნაზე დაყრდნობით ახალი ცოდნის აღმოჩენის ლოგიკურ 

პროცესს წარმოადგენს, ანუ პროცესი მიმდინარეობს ზოგადიდან კონკრეტულისაკენ.  

 სასწავლო პროცესში ანალიზის მეთოდი გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი 

მთლიანის, შემადგენელ ნაწილებად დაშლაში, ამით მარტივდება რთული პრობლების შიგნით 

არსებული ცალკეული საკითხების დეტალური გაშუქება.  
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 სინთეზის მეთოდი გულისხმობს შებრუნებულ პროცედურას, ანუ ცალკეული საკითხების 

დაჯგუფებით ერთი მთლიანის შედგენას. ეს მეთოდი ხელს უწყობს პრობლების, როგორც 

მთელის დანახვის უნარის განვითარებას.  

13. ახსნა-განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. პროფესორს 

მასალის გადმოცემისას, მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით განხილვაც ხდება 

მოცემული თემის ფარგლებში.  

14. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს პროფესორისა და სტუდენტის აქტიურ 

ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული მასალის 

პრაქტიკული ინტერპრეტაცია.  

15. წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: ამონაწერებისა და 

ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, რეფერატის, ან ესეს შესრულება 

და ა.შ. 

სწავლის შედეგების მიღწევის ფორმები  

 ლექცია   

 სამუშაო ჯგუფში მუშაობა - სემინარები 

 პრაქტიკა 

 ჯგუფური/ინდივიდუალური პროექტი 

 სამაგისტრო ნაშრომის შესრულება და დაცვა 

 დამოუკიდებელი მუშაობა 

 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა 

საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამით 

გათვალისწინებული სასწავლო კურსების დაუფლება სწავლების პროცესში სტუდენტთა აქტიურ 

მონაწილეობას ითვალისწინებს და შეძენილი ცოდნის უწყვეტი შეფასების პრინციპს ეფუძნება.  

სტუდენტის სემესტრის განმავლობაში გაწეული შრომის შეფასება გარკვეული შეფარდებით 

ითვალისწინებს: 

 მისი დამოუკიდებელი მუშაობის შეფასებას; 

 შუა სემესტრულ შეფასებას; 

 საბოლოო  შეფასებას. 

სტუდენტების ცოდნის შეფასებისთვის  გამოიყენება როგორც ზეპირი ასევე  წერითი (ტესტი, ქეისების 

განხილვა და ანალიზი, ღია კითხვები, ესსე, და ა.შ) გამოკითხვა. ცალკეული სასწავლო კურსები 

შეიძლება ითვალისწინებდეს საშინაო დავალების ან ბიზნეს–პროექტების მომზადებას და მის 

პრეზენტაციას.   

 

შეფასების წესი, ფორმები, კრიტერიუმები და მათი ხვედრითი წილი, სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან 

და სწავლების მიზნებიდან გამომდინარე, განისაზღვრება სასწავლო კურსის წამყვანი პროფესორის 

მიერ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან შეთანხმებით, რაც აისახება კონკრეტული სასწავლო 

კურსის სილაბუსში და  ეცნობება სტუდენტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში. 

 

საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის კვლევითი 

კომპონენტის შეფასების წესი, ფორმები და კრიტერიუმები განისაზღვრება უნივერსიტეტის კანცლერის 

2014 წლის 27 მარტის  #01-36  ბრძანებით დამტკიცებული „კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის 

მაგისტრატურის დებულების“ შესაბამისად (იხ. www. ciu.edu.ge ). 

პროგრამის განხორციელებისას სტუდენტის მოსწრება ფასდება ტრანსფერისა და დაგროვების 

ევროპული სისტემის (ECTS) და ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით 
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გაანგარიშების წესის შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 

იანვრის N3 ბრძანებით დამტკიცებული შეფასების სისტემის შესაბამისად. 

განვლილი სასწავლო კურსის სილაბუსით გათვალისწინებული საკითხების ათვისება, ისევე როგორც 

სამაგისტრო პროგრამის კვლევითი კომპონეტის შეფასება უნივერსიტეტში წარმოებს 100 ქულიანი 

სისტემით, რომელიც სასწავლო პროცესში ჩართული შეფასების მეთოდების წილისგან შედგება. 

შუასემესტრული შეფასება მოიცავს ყოველკვირეულ შეფასებებს, რომელიც ჯამში მაქსიმუმ 40 ქულის 

ტოლია და შუალედური გამოცდის შეფასებას, რომელიც მაქსიმუმ 20 ქულიანია; 

მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი შუალედურ შეფასებებში 25 ქულაა. 

რაც შეეხება დასკვნით გამოცდას, მისი მაქსიმალური შეფასება 40 ქულაა ხოლო მინიმალური 

კომპეტენციის ზღვარი 16 ქულის ტოლია. 

კრედიტის მისაღებად საჭირო მინიმალური შეფასება შუალედური და დასკვნითი გამოცდის 

შეფასებებით, 51 ქულის ტოლია. 

დადებით შეფასებად ითვლება: 

 (A) - ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91 ქულა  და მეტი - სასწავლო კურსის ყველა 

კომპონენტის მოთხოვნა ზედმიწევნით არის შესრულებული. სტუდენტი ავლენს საგნის ღრმა 

ცოდნას, ერუდირებულია, გააჩნია გამორჩული ლოგიკური და დამოუკიდებელი მსჯელობის 

უნარი; 

 (B) - ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა  - სასწავლო კურსის ყველა 

კომპონენტების მოთხოვნა კარგად არის შესრულებული (მცირე ხარვეზებით) სტუდენტი 

ავლენს საგნის კარგ ცოდნას, ლოგიკურად და დამოუკიდებლად მსჯელობს; 

 (C) - კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა  - სასწავლო კურსის კომპონენტების 

მოთხოვნები ძირითადად შესრულებულია. სტუდენტი ავლენს საგნის საკმაოდ კარგ ცოდნას, 

უნიშვნელო შეცდომებს უშვებს დამოუკიდებლად მსჯელობისას; 

 (D) - დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა  - სასწავლო კურსის 

მოთხოვნების შესრულების ხარისხი დამაკმაყოფილებელია (მნიშვლელოვანი ხარვეზებით). 

სტუდენტი ავლენს საგნის საშუალო დონის ცოდნას შეზღუდულია შესაბამისი თემატიკის 

ირგვლივ დამოუკიდებელი მსჯელობისას;    

 (E) - საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა - სასწავლო კურსის მოთხოვნები 

შესრულებულია მინიმალურად. სტუდენტი ავლენს საგნის ცოდნას საკმაოდ შეზღუდულ 

ფარგლებში. დამოუკიდებლად მსჯელობისას უშვებს ბევრ უზუსტობებს. 

 

უარყოფით შეფასებად ითვლება:  

 

 (FX) - ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს 

ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით 

გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება. 

 (F) - ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა  და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის 

მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

 

დასკვნით გამოცდაზე (FX) შეფასების მიღების შემთხვევაში სტუდენტს აქვს ერთხელ გადაბარების 

უფლება, დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღეში. 

 

რაც შეეხება სამაგისტრო ნაშრომის შეფასების წესს, ის ფასდება ერთჯერადად, კომისიის წინაშე 

სამაგისტრო ნაშრომის დაცვისას. დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში მაგისტრანტი მიიღებს 

სამაგისტრო ნაშრომისთვის განსაზღვრულ 30 კრედიტს და მიენიჭება  სამაგისტრო პროგრამით 

გათვალისწინებული აკადემიური ხარისხი / კვალიფიკაცია.  
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აკადემიური ხარისხის/ კვალიფიკაციის  დამადასტურებელი დიპლომის გაცემა 

საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტისსამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულისათვის 

კვალიფიკაციის მინიჭება ხდება ,,ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 10 დეკემბერის №120/ნ ბრძანების 

შესაბამისად. საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს ენიჭება ბიზნესის 

ადმინისტრირების მაგისტრის აკადემიური ხარისხი/კვალიფიკაცია საერთაშორისო ბიზნესის 

მენეჯმენტში და ეძლევა შესაბამისი სამაგისტრო პროგრამის გავლის დამადასტურებელი სახელმწიფო 

ნიმუშის დიპლომი, სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ნიმუშის  დანართთან ერთად. 

საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტში ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის აკადემიური ხარისხის 

მინიჭების წინაპირობაა სტუდენტის მიერ  120 ECTS კრედიტის დაგროვება.  

სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულთა დიპლომის კატეგორიის განსაზღვრისათვის  სასწავლო 

პროგრამის დასრულების შემდეგ გაიანგარიშება კუმულატიური GPA, რის მიხედვითაც უნივერსიტეტი  

კურსდამთავრებულებს აძლევს სამაგისტრო პროგრამის გავლის დამადასტურებელი შემდეგი 

ხარისხის სახელმწიფო ნიმუშის დიპლომს, სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ნიმუშის  დანართთან 

ერთად:  

 წარჩინების დიპლომი -  GPA 3.5 და მეტი კომპენტენციის მაღალი დონით და ცოდნის 

შემოქმედებითად გამოყენების უნარით; 

 ჩვეულებრივი დიპლომი - ყველა საგანში დადებითი შეფასება და GPA 3.5-ზე ნაკლები.  

 

დიპლომის კატეგორიის შეცვლის მიზნით სტუდენტმა შეიძლება ისარგებლოს საგნის გადაბარების 

უფლებით, მაგრამ არაუმეტეს სამი საგნისა. 

 

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულს უფლება აქვს სწავლა განაგრძოს საქართველოს ან სხვა 

ქვეყნების უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ბიზნესის ადმინისტრირების 

მიმართულების სადოქტორო პროგრამაზე, რომელიც ორიენტირებულია შემდგომი დონის მკვლევარის 

მომზადებაზე. კურსდამთავრებულს სწავლის გაგრძელების უფლება აქვს სხვა მიმართულების 

სადოქტორო პროგრამაზეც, თუ უნივერსიტეტს რაიმე შეზღუდვა არა აქვს დაწესებული პროგრამაზე 

მიღების წინაპირობით. 

დასაქმების სფერო 

პროგრამის დასრულების შემდეგ ბიზნესის ადმინისტრირების  მაგისტრს  საერთაშორისო ბიზნესის 

მენეჯმენტის სპეციალობით შეუძლია დასაქმდეს: 

 ეროვნულ და საერთაშორისო ბიზნეს-ორგანიზაციებში, სახელმწიფო და არასამთავრობო 

სექტორში მაღალი რანგის მენეჯერად; 

 ეროვნულ და საერთაშორისო ბიზნეს-ორგანიზაციების (ტრანსნაციონალური კომპანიები, 

კორპორაციები, საწარმოო და მომსახურების ფირმები, ბანკები, სადაზღვევო კომპანიები, 

უნივერსიტეტები და სხვ.) ადმინისტრაციაში დაიკავოს მაღალი მმართველობითი პოზიციები;  

 სათანადო ორგანიზაციებში აწარმოოს კვლევები, ტრენინგები და მმართველობითი 

კონსალტინგი; 

 შექმნას  საკუთარი ბიზნესი (მათ შორის, საერთაშორისო საწარმო) და წარმართოს მისი 

საქმიანობა. 
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პროგრამის სტრუქტურა 

საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა შედგება თეორიული 

კომპონენტის(A), პრაქტიკული კომპონენტის(B) დაკვლევითი კომპონენტისგან (C). 

სამაგისტრო პროგრამის ელემენტები (120 ECTS) 

(A) თეორიული კომპონენტი-   65  ECTS 

(B) პრაქტიკული კომპონენტი - 15 ECTS 

(C) კვლევითი კომპონენტი- 40  ECTS 

თეორიული კომპონენტი (65 ECTS) 

თეორიულ კომპონენტში სავალდებულო სასწავლოკურსებისთვის გათვალისწინებულია 50 კრედიტი, 

ხოლო არჩევითი კურსებისთვის 15 კრედიტი. 

სავალდებულო სასწავლო კურსები სტუდენტს საშუალებას აძლევს ბიზნესის ადმინისტრირების 

მიმართულებით, კერძოდ კი საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტის სპეციალიზაციით  მიიღოს ღრმა 

და სისტემური ცოდნა.  

სტუდენტთა მოთხოვნის შემთხვევაში, უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს ინგლისურ ენაზე  ნებისმიერი 

სასწავლო კურსის სწავლებას. 

პრაქტიკული კომპონენტი  (15 ECTS) 

პრაქტიკული კომპონენტი მოიცავს ინგლისურ ენაზე საქმიანი კომუნიკაციების სწავლებას 5 კრედიტის 

მოცულობით და პრაქტიკის გავლას 10 კრედიტის მოცულობით  სხვადასხვა  ბიზნეს–ორგანიზაციებში, 

რომლებთანაც უნივერსიტეტს ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული. 

კვლევითი კომპონენტი (40 ECTS) 

სამეცნიერო კვლევის კომპონენტი მოიცავს: „აკადემიური წერის“ სასწავლო კურსს (5 ECTS კრედიტი),  

“კვლევის მეთოდები ბიზნესში”– 5 კრედიტი, ასევე სამაგისტრო ნაშრომის შესრულებას და მის საჯარო 

დაცვას (30 ECTS კრედიტი).  
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პროგრამის მოსალოდნელი სწავლის შედეგები 

 

სასწავლო კურსი 

 
ცოდნა და გაცნობიერება უნარი 

პასუხისმგებლობა და 

ავტონომიურობა 

საერთაშორისო ბიზნესი და კომპანიების ინტერნაციონალიზაცია X X X 

საერთაშორისო ვაჭრობა X X  

საერთაშორისო მარკეტინგი X X  

საქმიანი კომუნიკაციები (ინგლისურ ენაზე) X X X 

აკადემიური წერა X X X 

კვლევის მეთოდები ბიზნესში X X  

კროს–კულტურული მენეჯმენტი X X X 

ევროკავშირის ეკონომიკა და ბიზნეს გარემო X X  

კორპორაციის ფინანსური მენეჯმენტი X X  

საერთაშორისო ბიზნესის სამართლებლივი რეგულირება X X X 

საერთაშორისო ოპერაციული და მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტი X X  

საერთაშორისო ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი X X X 

საერთაშორისო სტრატეგიული მენეჯმენტი  X X  

ფასიანი ქაღალდები და საერთაშორისო ფინანსური ბაზრები X X  

საერთაშორისო რეგიონული და ეკონომიკური ორგანიზაციები X X  

საერთაშორისო წარმოებისა და ინოვაციების მენეჯმენტი    X X  

გლობალური მარკეტინგის მენეჯმენტი   X X X 

აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები X X  

საერთაშორისო პროექტების მენეჯმენტი   X X  

ინვესტიციების რეგულირება და მართვა X X  

საერთაშორისო ბრენდ-მენეჯმენტი X X  

საერთაშორისო ბიზნესის უსაფრთხოება X X  

პრაქტიკა X X X 

სამაგისტრო ნაშრომის შესრულება და დაცვა X X X 
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