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გთავაზობთ 2020
ინფორმაციას:

წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებთან დაკავშირებულ შემდეგ

▪

სიახლეები;

▪

გამოცდებისათვის რეგისტრაციის ინსტრუქცია;

▪

განმარტება გამოცდებისა და საგანმანათლებლო პროგრამების
არჩევის შესახებ;

▪

ინფორმაცია საგამოცდო პროცესის შესახებ;

▪

შედეგების გამოქვეყნებისა და აპელაციის პროცედურა;

▪

ჩარიცხვისა და სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მოპოვების წესი.

ასევე გთავაზობთ ცხრილს, რომელშიც მოცემულია უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებების მონაცემები გამოცდების, თითოეული გამოცდისათვის მინიჭებული
კოეფიციენტების, დადგენილი მინიმალური კვოტის, სწავლის საფასურისა და სხვა
დეტალების შესახებ.

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია
გაითვალისწინეთ, რომ ცხრილი მომზადებულია ამ ეტაპზე (ცნობარის მომზადების
დროისთვის) განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემიდან მოწოდებული ინფორმაციის
საფუძველზე. ცხრილში წარმოდგენილია იმ საგანმანათლებლო პროგრამების ჩამონათვალიც,
რომლებზეც განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში მიმდინარეობს
აკრედიტაციის პროცესთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოება. გაითვალისწინეთ,
რომ აღნიშნული პროგრამების თაობაზე ინფორმაცია ელექტრონულ ბაზაში აისახება მხოლოდ
მას შემდეგ, როდესაც მიიღება მათთან დაკავშირებით საგანმანათლებლო პროგრამების
აკრედიტაციის საბჭოს დადებითი გადაწყვეტილება. ამდენად, ამ პროგრამების არჩევას
ელექტრონულ ბაზაში შეძლებთ მხოლოდ მას შემდეგ, როცა საგანმანათლებლო პროგრამების
აკრედიტაციის საბჭო მიიღებს მათი აკრედიტაციის თაობაზე გადაწყვეტილებას.
ნებისმიერი ცვლილება გამოქვეყნდება ცენტრის ოფიციალურ ვებგვერდზე www.naec.ge.
შესაბამისად, გთხოვთ ყურადღება მიაქციოთ ვებგვერდს.
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აბიტურიენტების ინტერესების გათვალისწინებით, 2020 წელსაც საგანმანათლებლო
პროგრამების ჩამონათვალში მითითების/ცვლილების შეტანის ვადა, ანუ სარეგისტრაციო
განაცხადში საგანმანათლებლო პროგრამების მითითება და შეცვლა შესაძლებელი იქნება
ერთიანი ეროვნული გამოცდების ტესტის შეფასებასთან დაკავშირებით საპრეტენზიო
განაცხადის თაობაზე ყველა საგნობრივი კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების
გამოქვეყნებიდან მომდევნო დღის ჩათვლით.

მნიშვნელოვანი სიახლე

2020 წელს აბიტურიენტები ერთიან ეროვნულ გამოცდებს ახალი მოდელით ჩააბარებენ.
აკადემიურ პროგრამაზე ჩარიცხვისათვის (გარდა სახელოვნებო-შემოქმედებითი ან სასპორტო,
ასევე დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატოლოგის, საექთნო საქმის, სამეანო საქმის,
ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის, ოკუპაციური თერაპიის, ფარმაციის,
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საგანმანათლებლო პროგრამებისა) გამოცდების ჩაბარება
სავალდებულოა შემდეგ საგნებში:
•
•
•

ქართული ენა და ლიტერატურა;
უცხოური ენა;
მათემატიკა
ან
ისტორია,
უმაღლესი
საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით.

საგანმანათლებლო

დაწესებულების

აბიტურიენტები მესამე გამოცდად, პროგრამების სპეციფიკიდან გამომდინარე, ისტორიას ან
მათემატიკას ჩააბარებენ. ზოგ პროგრამაზე კი აბიტურიენტს ამ ორი საგნიდან არჩევანის
გაკეთება თავად შეეძლება.
სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინიციატივის გათვალისწინებით,
ჯანდაცვის (დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატოლოგის, საექთნო საქმის, სამეანო საქმის,
ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის, ოკუპაციური თერაპიის, ფარმაციის,
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის)
საგანმანათლებლო
პროგრამებზე
ჩარიცხვისათვის
აბიტურიენტი ვალდებულია ჩააბაროს შემდეგი საგნები:
•
•
•
•

ქართული ენა და ლიტერატურა;
უცხოური ენა;
ბიოლოგია და
ერთ-ერთი შემდეგი საგანი: მათემატიკა, ქიმია და ფიზიკა (აბიტურიენტი ირჩევს
მინიმუმ ერთს).
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩაბარება შეუძლიათ
მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებს.

•

აბიტურიენტებს, რომლებიც დარეგისტრირდებიან ამა თუ იმ უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულების ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო
პროგრამისათვის განსაზღვრულ ადგილებზე, მოუწევთ ჩააბარონ ზოგადი უნარების
გამოცდა სომხურ ან აზერბაიჯანულ ენაზე ან აფხაზური ენა ან ოსური ენა. ეს
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აბიტურიენტები სწავლის გაგრძელების უფლებას მოიპოვებენ ქართულ ენაში
მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე, სადაც სწავლა ერთი წელი გრძელდება
(60 კრედიტი). ამ პროგრამის დასრულებისა და შესაბამისი სერტიფიკატის მიღების
შემდეგ, სტუდენტები დამატებითი გამოცდების გარეშე, თავიანთი არჩევანის
შესაბამისად,
სწავლას
გააგრძელებენ
იმავე
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულების ბაკალავრიატის (4 წელი - 240 კრედიტი), დიპლომირებული
სტომატოლოგის (5 წელი - 300 კრედიტი), დიპლომირებული მედიკოსის (6 წელი - 360
კრედიტი), მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებულ საბაკალავრო - სამაგისტრო ან
ვეტერინარიის ინტეგრირებულ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამით (5 წელი 300 კრედიტი). ქართულ ენაში მომზადების პროგრამაზე მოპოვებული სახელმწიფო
სასწავლო გრანტი გადადის შემდეგი ეტაპის დასაფინანსებლად.
სახელოვნებო - შემოქმედებით/სასპორტო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩასარიცხად
აბიტურიენტისათვის
სავალდებულოა
როგორც
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულების მიერ დადგენილი კონკურსის გავლა, ასევე შემდეგი საგნების ჩაბარება:
ბაკალავრიატზე - ქართული ენისა და ლიტერატურის და უცხოური ენის. თუმცა, უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულება უფლებამოსილია, დააწესოს დამატებითი გამოცდა
შემდეგ საგანში/საგნებში: ისტორია ან/და მათემატიკა. მათემატიკაში/ისტორიაში
დამატებითი გამოცდის დაწესების შემთხვევაში, აბიტურიენტი ვალდებულია, პროგრამაზე
ჩარიცხვის მიზნებისათვის, ჩააბაროს აღნიშნული გამოცდაც. (სახელმწიფო სასწავლო
გრანტის მოსაპოვებლად აბიტურიენტი ვალდებულია ჩააბაროს: ქართული ენა და
ლიტერატურა, უცხოური ენა და მათემატიკა ან ისტორია. თუ უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულება არ დააწესებს დამატებით გამოცდას (მათემატიკა/ისტორია), აბიტურიენტი
უფლებამოსილია სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მოპოვების მიზნებისათვის ჩააბაროს ერთერთი მათგანი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების საგანმანათლებლო
პროგრამების მიხედვით).
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომლის გავლის შემდეგ
აბიტურიენტი აპირებს სწავლის გაგრძელებას სახელოვნებო - შემოქმედებით ან სასპორტო
საგანმანათლებლო პროგრამაზე, ერთიანი ეროვნული გამოცდების მხოლოდ აზერბაიჯანულ
ან სომხურ ენაზე ზოგადი უნარების გამოცდის, ან ოსური ან აფხაზური ენის გამოცდის
ჩაბარება.
სამხედრო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის გაგრძელების
მსურველებმა ერთიან ეროვნულ გამოცდებამდე უნდა გაიარონ შესაბამისი კონკურსი
სამხედრო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ დადგენილი წესით,
რომლისთვისაც
რეგისტრირდებიან
უშუალოდ
უმაღლეს
საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში და ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე აბარებენ:
ა) სამ სავალდებულო გამოცდას (ქართული ენა და ლიტერატურა, უცხოური ენა და
მათემატიკა ან ისტორია, არჩეული საგანმანათლებლო პროგრამის მიხედვით);
ბ) ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის გასაგრძელებლად
ზოგადი უნარების გამოცდას სომხურ ან აზერბაიჯანულ ენაზე ან აფხაზურ ენას ან ოსურ
ენას (ეს პუნქტი ეხებათ მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებს).
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მართლმადიდებლურ საღვთისმეტყველო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში
სწავლის გაგრძელების მსურველებმა რეგისტრაციის გავლის შემდეგ ერთიან ეროვნულ
გამოცდებზე უნდა ჩააბარონ მხოლოდ ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდა.
დანარჩენ
გამოცდებს
აბიტურიენტი
აბარებს
უშუალოდ
მართლმადიდებლურ
საღვთისმეტყველო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.
მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
კონკრეტული საგანმანათლებლო პროგრამის არჩევა და ამ პროგრამაზე ჩარიცხვა ხდება
მართლმადიდებლური
საღვთისმეტყველო
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულების მიერ ერთიანი ეროვნული გამოცდის - ქართული ენისა და ლიტერატურის
- ქულის გათვალისწინებით.
აბიტურიენტი მართლმადიდებლურ საღვთისმეტყველო უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულების პროგრამებს ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის რეგისტრაციისას აღარ
უთითებს. ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდის ჩაბარებისა და მინიმალური
კომპეტენციის ზღვრის გადალახვის შემდეგ უშუალოდ მიმართავს შესაბამის უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებას!
ერთიანი ეროვნული გამოცდების (ზოგადი უნარების აზერბაიჯანულენოვანი ან
სომხურენოვანი ტესტის ან აფხაზური ენის ან ოსური ენის ტესტების) შედეგების
საფუძველზე ჩარიცხვის მსურველები, რომლებიც ქართულ ენაში მომზადების
საგანმანათლებლო პროგრამის გავლით აპირებენ სწავლას სახელოვნებო ან სასპორტო
საგანმანათლებლო პროგრამაზე, ვალდებულნი არიან ერთიან ეროვნულ გამოცდებამდე
გაიარონ
შესაბამისი
კონკურსი
სახელოვნებო
ან
სასპორტო
უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ დადგენილი წესით.

აკადემიურ საგანმანათლებლო პროგრამასთან ერთად აბიტურიენტებს (საქართველოს
მოქალაქეებს) უფლება აქვთ, რეიტინგულ ჩამონათვალში მიუთითონ ქართულ ენაში
მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა. ამ შემთხვევაში აბიტურიენტები აბარებენ ამ
აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამისათვის განსაზღვრულ გამოცდებს.

რა უნდა ვიცოდეთ 2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შესახებ?
საგულისხმო ინფორმაცია
• რეგისტრაციის დაწყებიდან აბიტურიენტების
პერიოდულად
განახლებული
ინფორმაცია
პროგრამებზე განაცხადების რაოდენობის შესახებ.

პირად გვერდზე განთავსდება
კონკრეტულ
საგანმანათლებლო

ეს სერვისი აბიტურიენტთა ინტერესებისა და მათი სურვილების გათვალისწინებით
შეიქმნა. ამასთან, ცენტრი სთხოვს აბიტურიენტებს, გაითვალისწინონ, რომ ინფორმაცია
შესაძლებელია შეიცვალოს მათ მიერ არჩევნის გაკეთების შემდეგაც, რადგან
აბიტურიენტებს პერიოდულად შეაქვთ ცვლილებები, რაც ცვლის მითითებულ
მონაცემებს.
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•

•

ცენტრი თითოეულ აბიტურიენტს უზრუნველყოფს შესაბამისი გელიანი (ტუშის)
კალმით, თუმცა აბიტურიენტს, სურვილის შემთხვევაში, გამოცდაზე საკუთარი შავი
ფერის გელიანი (ე.წ. ტუშის) კალმის შეტანა შეეძლება (0,5მმ - დან 0,7მმ - მდე
ბურთულიანი წვერით).
პირადი ინფორმაციის შევსებისას აბიტურიენტი შესაბამის ველში უთითებს მობილური
ტელეფონის (და არა სტაციონარულ) ნომერს, რის შემდეგაც მას სისტემაში შესვლისათვის
საჭირო პაროლის აღდგენა მითითებულ ნომერზე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით
შეეძლება.

სასურველი საგამოცდო ცენტრის ადგილმდებარეობის (ქალაქის) არჩევისას, პირმა უნდა
გაითვალისწინოს, რომ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი იტოვებს
შესაძლებლობას, აბიტურიენტი გაანაწილოს სხვა საგამოცდო ცენტრში.
გამოცდები 2020 წელსაც ნაწილობრივ ელექტრონული ფორმატით ჩატარდება: ფორმატი
ტესტის (და არა პასუხების ფურცლის) ელექტრონულად მიწოდებას ითვალისწინებს.
გამოცდაში მონაწილე პირი დავალებას მისთვის განკუთვნილი კომპიუტერის ეკრანზე
დაინახავს, პასუხებს კი, ჩვეულებრივ, პასუხების ფურცელზე მონიშნავს ან დაწერს.

დეტალური ინფორმაცია ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის რეგისტრაციის შესახებ
რეგისტრაციის პროცესი წელსაც რამდენიმე ეტაპიანი იქნება:
აბიტურიენტები რეგისტრაციას მხოლოდ ონლაინ რეჟიმში (ინტერნეტით) გაივლიან
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის რეგისტრაციის ვებგვერდზე 2 მარტის 10:00
საათიდან 30 აპრილის 18:00 საათამდე (online.naec.ge).
ამ პერიოდში აბიტურიენტმა უნდა შეავსოს პირადი მონაცემები, აირჩიოს საგამოცდო ცენტრის
ადგილმდებარეობა (ქალაქი) და ჩასაბარებელი საგნები.
რეგისტრაციის ძირითადი ეტაპის ვადის ამოწურვის შემდეგ (30 აპრილი) აბიტურიენტები
ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის რეგისტრაციას ვეღარ გაივლიან.
2020 წლის 30 აპრილის 18:00 საათის შემდეგ აბიტურიენტს არ აქვს უფლება შეცვლოს
სარეგისტრაციო განცხადებაში საგამოცდო ცენტრის ადგილმდებარეობა (ქალაქი).
აბიტურიენტს რეგისტრაციის მეორე ეტაპზე 2020 წლის 7 მაისის 18:00 საათამდე შეეძლება
ჩასაბარებელი საგნის შეცვლა (წაშლა, დამატება), გამოცდის ენის შეცვლა ან კონკურსის
(შემოქმედებითი ტურის) არჩევა. მაგ.: თუ აბიტურიენტს არჩეული ჰქონდა მათემატიკა,
მაგრამ გადაწყვიტა ისტორიის ჩაბარება. ამ პერიოდის განმავლობაში შესაძლებელი იქნება
როგორც ჩასაბარებელი საგნის, ასევე საგამოცდო ენის შეცვლაც (მაგ.: ზოგადი უნარების
გამოცდა ქართულად შეიძლება მან ჩაანაცვლოს ზოგადი უნარების გამოცდით
აზერბაიჯანულად ან სომხურად და ა. შ.).
7 მაისის შემდეგ ჩასაბარებელ საგანთა ჩამონათვალში აბიტურიენტი ცვლილებას ვეღარ
შეიტანს.
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რაც შეეხება საგანმანათლებლო პროგრამების ჩამონათვალს, სარეგისტრაციო განაცხადში
საგანმანათლებლო პროგრამების მითითებისა და შეცვლის საშუალება აბიტურიენტებს
ერთიანი ეროვნული გამოცდების ტესტის შეფასებასთან დაკავშირებით საპრეტენზიო განაცხადის
თაობაზე ყველა საგნობრივი კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების გამოქვეყნებიდან
მომდევნო დღის ჩათვლით ექნებათ. თარიღი გამოქვეყნდება ვებგვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინეთ, რომ საგანმანათლებლო პროგრამების ჩამონათვალში საგანმანათლებლო
პროგრამის დამატებას ვერ შეძლებთ, თუ არ გექნებათ არჩეული ამ პროგრამისათვის შესაბამისი
საგამოცდო საგანი. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ყურადღებით აირჩიეთ ჩასაბარებელი საგნები 7
მაისამდე.
რეგისტრაციის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში აბიტურიენტის სარეგისტაციო
გვერდზე გამოჩნდება მის მიერ შევსებული მონაცემები (საგანთა ჩამონათვალი, საგამოცდო
ცენტრის ადგილმდებარეობა (ქალაქი) და არჩეული საგანმანათლებლო პროგრამები),
რომელთა ამობეჭდვა/შენახვა შესაძლებელი იქნება.
რეგისტრაციის

დამადასტურებელი

საბოლოო

დოკუმენტის

შენახვა/ამობეჭდვა

აუცილებელია, ვინაიდან ამ დოკუმენტის წარდგენის გარეშე რეგისტრაციასთან ან
სარეგისტრაციო მონაცემების ცვლილებასთან დაკავშირებული საჩივარი ცენტრის მიერ არ
მიიღება.
არ გაანდოთ სხვას პაროლი. მხოლოდ თქვენ ხართ პასუხისმგებელი სარეგისტრაციო
განაცხადში

მითითებული

მონაცემების

სისწორესა

და

მასში

შემდგომ

შეტანილ

ცვლილებებზე.
რეგისტრაციისათვის აბიტურიენტმა უნდა გადაიხადოს გამოცდებში მონაწილეობის
საფასური (გადახდის ფორმები აღწერილია ქვემოთ).
ინტერნეტით რეგისტრაციას აბიტურიენტი გადის ვებგვერდზე www.naec.ge ან
online.naec.ge.

1. მითითებულ მისამართზე შესვლის შემდეგ აბიტურიენტი სპეციალურ ველში უთითებს
პირად ნომერს, კრეფს მოცემულ სიმბოლოებს და აჭერს გაგრძელების ღილაკს. შემდეგ
ამოწმებს პირად ნომერს და აგრძელებს რეგისტრაციის პროცესს.
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2. რეგისტრაციის გასაგრძელებლად აბიტურიენტმა უნდა მონიშნოს, რომ გაეცნო და
ეთანხმება მოცემულ პირობებს.
3. თუ აბიტურიენტი საქართველოს მოქალაქეა, პროგრამას ავტომატურად

გამოაქვს

ეკრანზე სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემთა ელექტრონულ
ბაზაში არსებული მონაცემები (აბიტურიენტის პირადი ინფორმაცია), რის შემდეგაც
აპლიკანტს შეუძლია გააგრძელოს რეგისტრაციის პროცესი.
თუ აპლიკანტი არ არის საქართველოს მოქალაქე, ან არის ორმაგი მოქალაქეობის მქონე
და გამოცდაზე დარეგისტრირდება, როგორც უცხო ქვეყნის მოქალაქე, დამატებით ავსებს
სპეციალურ

ველებს

-

უცხო

ქვეყნის

მოქალაქის

პირადობის

(ბინადრობის)

მოწმობის/პასპორტის სერიასა და ნომერს (პასპორტის სერიის ყველა სიმბოლო, იქნება
ეს ციფრები თუ ასოები, ივსება მიყოლებით, სივრცის დატოვების გარეშე).
4. სისტემა ავტომატურად ამოწმებს ინფორმაციას გამოცდაში მონაწილეობის საფასურის
გადახდის შესახებ (თუ გადახდა არ დადასტურდა, აბიტურიენტი ეკრანზე ხედავს
შესაბამის შეტყობინებას და ვეღარ აგრძელებს რეგისტრაციას).
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5. აბიტურიენტი შეძლებს მონიშნოს იმდენი საგამოცდო საგანი, რამდენი საგნის საფასურიც
აქვს გადახდილი.
6. აბიტურიენტმა უნდა შეავსოს შემდეგი ველები: სასურველი საგამოცდო ცენტრის
ადგილმდებარეობა (ქალაქი), საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი.
7. თუ პირადი ინფორმაციის შევსებისას აბიტურიენტი შესაბამის ველში მიუთითებს
მობილური ტელეფონის (და არა სტაციონარულ) ნომერს, მას სისტემაში შესვლისათვის
საჭირო პაროლის აღდგენა მითითებულ ნომერზე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით
შეეძლება. აღსადგენად აბიტურიენტმა ეკრანზე სპეციალურ ღილაკს უნდა დააჭიროს.

8. თუ აბიტურიენტს გამოცდის დროს ესაჭიროება სპეციალური პირობების/სპეციფიკური
საგამოცდო გარემოს შექმნა, უნდა მონიშნოს შესაბამისი გრაფა და ვალდებულია,
ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ შესაბამისი ცნობა (ფორმა №100) წარმოადგინოს
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში ან გამოაგზავნოს საგანმანათლებლო
რესურსცენტრიდან 30 აპრილის 18:00 საათამდე.
9. ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის არჩევისას აბიტურიენტმა
ყურადღება უნდა მიაქციოს ზოგადი უნარების გამოცდის ენას.
10. საგამოცდო საგნების მონიშვნის შემდეგ აბიტურიენტმა უნდა შეადგინოს
საგანმანათლებლო პროგრამების რეიტინგული ჩამონათვალი ერთიანი
(
ეროვნული
გამოცდების ტესტის შეფასებასთან დაკავშირებით საპრეტენზიო განაცხადის თაობაზე
ყველა საგნობრივი კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების გამოქვეყნებიდან
მომდევნო დღის ჩათვლით). ჩამონათვალის შედგენისას აბიტურიენტი უთითებს
საგანმანათლებლო პროგრამის კოდს ან პროგრამის დასახელებას, ხოლო უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებას სისტემა თავად ჩაწერს შესაბამის ველებში.
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11. აუცილებელი ველების შევსებისა და ჩასაბარებელ საგანთა ჩამონათვალის მითითების
შემდეგ აბიტურიენტი აჭერს შენახვის ღილაკს, რის შემდეგაც ეკრანზე დაინახავს
შეტყობინებას, რომ მან წარმატებით გაიარა რეგისტრაცია, ასევე ხუთნიშნა კოდს,
რომელიც

შემდგომში

პირად

გვერდზე

შესვლისას

უნდა

გამოიყენოს.

ეს

კოდი

აბიტურიენტებს მოკლე ტექსტური შეტყობინების სახითაც დაეგზავნებათ რეგისტრაციისას
მითითებულ მობილურის ნომერზე.
რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ აბიტურიენტს ექნება საშუალება, შეინახოს ან
ამობეჭდოს თავისი განაცხადი. რეგისტრაციასთან ან სარეგისტრაციო მონაცემების
ცვლილებასთან დაკავშირებული საჩივარი დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პირს
სპეციალური

პროგრამიდან

შენახული

ან

ამობეჭდილი

აქვს

რეგისტრაციის

დამადასტურებელი დოკუმენტი.
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აბიტურიენტს შეუძლია არაერთხელ შეცვალოს საგანმანათლებლო პროგრამების
პრიორიტეტული ჩამონათვალი ერთიანი ეროვნული გამოცდების ტესტის შეფასებასთან
დაკავშირებით საპრეტენზიო განაცხადის თაობაზე ყველა საგნობრივი კომისიის მიერ
მიღებული გადაწყვეტილებების გამოქვეყნებიდან მომდევნო დღის ჩათვლით. იგი თავისი
პირადი ნომრისა და პაროლის (ხუთნიშნა კოდი) მითითებით შედის საკუთარ გვერდზე,
შეაქვს სასურველი ცვლილებები და ინახავს ინფორმაციას. ზემოაღნიშნული ვადის
ამოწურვის შემდეგ აბიტურიენტი საგანმანათლებლო პროგრამების პრიორიტეტულ
ჩამონათვალს ვეღარ შეცვლის!
რეგისტრაციისათვის ვიდეოინსტრუქციის ნახვა შესაძლებელია www.naec.ge -ზე
გამოცდაში მონაწილეობის საფასურის გადახდის დანიშნულებაში საქართველოს მოქალაქე
უთითებს აბიტურიენტის გვარს, სახელს და პირად ნომერს. უცხო ქვეყნის მოქალაქე, ასევე
ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირი, რომელსაც სურს რეგისტრაციის გავლა, როგორც უცხო
ქვეყნის მოქალაქეს, უთითებს აბიტურიენტის გვარს, სახელს, პირადობის (ბინადრობის)
მოწმობის/პასპორტის სერიას და ნომერს (პასპორტის სერიის ყველა სიმბოლო, იქნება ეს
ციფრები თუ ასოები, ივსება მიყოლებით, სივრცის დატოვების გარეშე).
ერთი საგნის გამოცდის ჩაბარების საფასურია 10 ლარი. მისი გადახდა შეუძლია როგორც
აბიტურიენტს, ისე სხვა პირს, რომელიც გადახდისას მიუთითებს აბიტურიენტის
შესაბამის მონაცემებს.
გადახდის შესაძლო საშუალებები და საბანკო მომსახურების საკომისიო:
•

„საქართველოს ბანკის“ სერვისცენტრებით - საფასურს ემატება მომსახურების
საკომისიო 0,5 ლარი;

•

ვებგვერდზე epay.ge - საფასურს ემატება მომსახურების საკომისიო 1 ლარი;

•

„საქართველოს ბანკის“ თვითმომსახურების ტერმინალით - საფასურს ემატება
მომსახურების საკომისიო 1 ლარი;

•

„საქართველოს ბანკის“ ინტერნეტბანკინგის საშუალებით - ibank.ge - საფასურს
ემატება მომსახურების საკომისიო 1 ლარი;

•

OPPA.ge-ის თვითმომსახურების ტერმინალით - საფასურს ემატება მომსახურების
საკომისიო 0,5 ლარი;

•

ცენტრის ვებგვერდიდან - საფასურს ემატება მომსახურების საკომისიო 0,5 ლარი.

ერთიან ეროვნულ გამოცდაში მონაწილეობის საფასური სრულად ბრუნდება განცხადების
საფუძველზე, თუ:
✓ პირი
ერთიან
ეროვნულ
გამოცდაზე
რეგისტრაციის
ვადის
განმავლობაში არ დარეგისტრირდა ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე;
✓ აბიტურიენტმა შესაბამისი წლის 7 მაისის 18:00 საათამდე წერილობით
განაცხადა უარი ერთიან ეროვნულ გამოცდაში მონაწილეობაზე;
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✓ აბიტურიენტმა ვერ მოიპოვა სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი
დოკუმენტი – ატესტატი.
აგრეთვე, თუ ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობის საფასური გადახდილია მეტი
ოდენობით, საფასურის გადამხდელს (ასეთი ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაში) ან
შესაბამის აბიტურიენტს უბრუნდება სხვაობა გადახდილ თანხასა და საფასურის დადგენილ
ოდენობას შორის.
აბიტურიენტს რეგისტრაციის მეორე ეტაპის დასრულებიდან ცენტრის მიერ განსაზღვრულ
ვადაში უფლება აქვს შეავსოს თანხის დაბრუნების შესახებ ცენტრის მიერ დადგენილი
განაცხადის ფორმა (საგანმანათლებლო რესურსცენტრსა ან შეფასებისა და გამოცდების
ეროვნულ ცენტრში). გადახდილი თანხა ბრუნდება შესაბამისი განცხადების მიღების
ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს ერთი თვისა. განაცხადის ფორმა და დაწვრილებითი
ინფორმაცია განთავსდება ცენტრის ოფიციალურ ვებგვერდზე: www.naec.ge.
თანხის დაბრუნების თაობაზე დაგვიანებით შემოტანილი განცხადება არ განიხილება და
თანხა უკან აღარ დაბრუნდება.

დოკუმენტაციის წარდგენის ვადები
თუ თქვენ სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი მიიღეთ 2011
წლამდე, 2020 წლის 20 ივნისის ჩათვლით შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში
უნდა წარმოადგინოთ სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
ამავე ვადაში (2020 წლის 20 ივნისის ჩათვლით) უნდა წარმოადგინონ სრული ზოგადი
განათლების აღიარების დოკუმენტი:
•
•

აბიტურიენტებმა, რომლებმაც სრული ზოგადი განათლება ოკუპირებულ
ტერიტორიაზე მიიღეს;
აბიტურიენტებმა,
რომლებსაც
აქვთ
საქართველოში
განხორციელებული
საზღვარგარეთ აღიარებული ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამის დაძლევის
შედეგად გაცემული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (რომელიც
გათანაბრებულია სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტთან
და იძლევა განათლების შემდგომ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების უფლებას).

აბიტურიენტებმა, რომლებმაც სრული ზოგადი განათლება უცხო ქვეყანაში მიიღეს,
შესაბამისი განათლების აღიარების დოკუმენტი უნდა წარმოადგინონ შეფასებისა და
გამოცდების ეროვნულ ცენტრში 2020 წლის 20 აგვისტოს ჩათვლით;
ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირი, რომელიც ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე
რეგისტრაციას გაივლის, როგორც უცხო ქვეყნის მოქალაქე, ვალდებულია, 2020 წლის 20
ივნისის ჩათვლით შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში წარადგინოს პირადობის
დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტი.
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განაცხადის გაკეთება შეგიძლიათ ერთი და იმავე ან სხვადასხვა უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულების აკადემიურ ან/და ქართულ ენაში მომზადების
საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის გასაგრძელებლად.
სარეგისტრაციო განაცხადის შევსებისას აბიტურიენტმა უნდა გაითვალისწინოს:
– აკრედიტებულია თუ არა საგანმანათლებლო პროგრამა (არააკრედიტებული პროგრამა არ
ფინანსდება სახელმწიფო სასწავლო გრანტით);
– აკრედიტაციის ვადები;
– გაზრდილია თუ არა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ მინიმალური
კომპეტენციის ზღვარი;
– მითითებულია თუ არა საგანმანათლებლო პროგრამაზე სპეციალური მოთხოვნები;
– უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ საგანმანათლებლო პროგრამაზე
ჩასაბარებელი გამოცდისათვის მინიჭებული კოეფიციენტი (კოეფიციენტების მინიჭებით
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულება
განსაზღვრავს
საგანმანათლებლო
პროგრამისათვის მეტად თუ ნაკლებად პრიორიტეტულ საგამოცდო საგნებს, საკონკურსო
ქულები სწორედ კოეფიციენტების მიხედვით დაითვლება);
– საგანთა პრიორიტეტი ( საგანთა პრიორიტეტის გათვალისწინება მოხდება იმ შემთხვევაში,
თუ ორი ან მეტი აბიტურიენტი დააგროვებს ერთნაირ საკონკურსო ქულას საგანმანათლებლო
პროგრამისათვის გამოყოფილი ადგილების მიჯნაზე).
მაგალითად: კონკრეტულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე არის ოცი ადგილი. ცხადია,
სწავლის გაგრძელების უფლება უნდა მოიპოვოს საუკეთესო შედეგის მქონე ოცმა
აბიტურიენტმა, მაგრამ მე-20 პოზიციაზე აღმოჩნდა ორი ზუსტად ერთნაირი საკონკურსო
ქულის მქონე აბიტურიენტი. ამ შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება მას, ვისაც უფრო
მაღალი შეფასება ექნება პრიორიტეტული საგნის გამოცდაში.
გახსოვდეთ, თქვენ მიერ არჩეული საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობა
შეზღუდული არ არის! ასევე უნდა გაითვალისწინოთ:
– საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის საფასური;
– საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების ენა;
– თუ რომელ ქალაქში მიმდინარეობს სწავლა ამ საგანმანათლებლო პროგრამის
მიხედვით;
– რაიმე სახის ფუნქციონალური დარღვევის შემთხვევაში (მოტორული,
სმენითი,მხედველობითი და სხვ.) ივსება სპეციალური გრაფა. ექიმის მიერ გაცემული
შესაბამისი ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ფორმა N100)
აბიტურიენტმა შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში უნდა წარადგინოს
2020 წლის 30 აპრილის ჩათვლით;
– აღნიშნული თარიღის შემდგომ ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობის
წარდგენის შემთხვევაში, აბიტურიენტი ვერ ისარგებლებს სპეციალური პირობებით.
2020 წლის 30 აპრილის შემდგომ წარმოშობილი ფუნქციური დარღვევის შემთხვევაში
ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ
ცენტრს უნდა წარედგინოს ასეთი დარღვევის წარმოშობიდან არა უგვიანეს მომდევნო
დღისა;
– გამოცდებამდე ან გამოცდების პერიოდში ინფექციური დაავადების აღმოჩენის
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–

შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ
ცენტრს ან საგამოცდო ცენტრს გამოცდების დაწყებამდე, რათა ცენტრმა
უზრუნველყოს აბიტურიენტისათვის სპეციალური პირობების შექმნა;
გამოცდებამდე ან გამოცდების პერიოდში აბიტურიენტის დაკავების/დაპატიმრების
შემთხვევა დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ
ცენტრს, რათა ცენტრმა უზრუნველყოს აბიტურიენტის გამოცდაზე დასაშვებად
შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება.

გახსოვდეთ, რომ 30 აპრილის შემდეგ აბიტურიენტს არ შეეძლება შეცვალოს საგამოცდო
ქალაქი. ასევე შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი იტოვებს შესაძლებლობას,
აბიტურიენტი გადაანაწილოს სხვა საგამოცდო ცენტრში.

სარეგისტრაციო

განაცხადში

საგანმანათლებლო

პროგრამების

მითითება

და

შეცვლა

შესაძლებელი იქნება ერთიანი ეროვნული გამოცდების ტესტის შეფასებასთან დაკავშირებით
საპრეტენზიო

განაცხადის

თაობაზე

ყველა

საგნობრივი

კომისიის

მიერ

მიღებული

გადაწყვეტილებების გამოქვეყნებიდან მომდევნო დღის ჩათვლით.

საგამოცდო ბარათები
აბიტურიენტები საგამოცდო ბარათების ელექტრონულ ვერსიებს ნებისმიერ ხელმისაწვდომ
კომპიუტერზე პირადი გვერდიდან ამობეჭდავენ (გვერდი, სადაც აბიტურიენტი ირჩევს გამოცდებს,
საგანმანათლებლო პროგრამებს, ნახულობს შედეგებს).
ბარათზე მოცემულია შემდეგი ინფორმაცია:
•
•
•
•

აბიტურიენტის საიდენტიფიკაციო კოდი;
საგამოცდო ცენტრის მისამართი;
თითოეული გამოცდის თარიღი;
გამოცდაზე რეგისტრაციის დაწყების დრო.

მნიშვნელოვანია,

რომ

საგამოცდო

ბარათზე

მოცემული

ყველა

ინფორმაცია

დაბეჭდილი იყოს მკაფიოდ, ხარვეზების (წყვეტა, ლაქები და ა.შ) გარეშე. საგამოცდო
ბარათი პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტთან ერთად იქნება აბიტურიენტის
საშვი მთელი საგამოცდო პროცესის განმავლობაში. შედეგების გასაგებად შეინახეთ ან
დაიმახსოვრეთ თქვენი საიდენტიფიკაციო კოდი.

სად გაიხსნება საგამოცდო ცენტრები?
2020 წელს საგამოცდო ცენტრები გაიხსნება: ახალციხეში, ბათუმში, გორში, ზუგდიდში,
თბილისში, თელავში, ოზურგეთში, რუსთავში, ფოთში, ქუთაისში, ხულოში.
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რა შემთხვევაში გაუქმდება აბიტურიენტის სარეგისტრაციო განაცხადი?

აბიტურიენტის სარეგისტრაციო განაცხადი გაუქმდება ან რანჟირების დოკუმენტის
შედგენისას მისი შედეგები არ იქნება განხილული, თუ მან:
• დაწერა განცხადება და მოითხოვა რეგისტრაციის გაუქმება (განცხადებას თან უნდა
დაერთოს აბიტურიენტის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი);
• არ აქვს/ვერ მოიპოვა სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი/მასთან
გათანაბრებული დოკუმენტი;
• 2020 წლის 20 ივნისის ჩათვლით არ წარმოადგინა სრული ზოგადი განათლების
დამადასტურებელი
დოკუმენტი,
თუ
სრული
ზოგადი
განათლების
დამადასტურებელი დოკუმენტი მიღებულია 2011 წლამდე;
• 2020 წლის 20 ივნისის ჩათვლით არ წარმოადგინა სრული ზოგადი განათლების ან
მისი აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტი (აბიტურიენტებმა, რომლებმაც
სრული ზოგადი განათლება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიიღეს; აბიტურიენტებმა,
რომლებსაც აქვთ საქართველოში განხორციელებული საზღვარგარეთ აღიარებული
ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამის დაძლევის შედეგად გაცემული განათლების
დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელიც გათანაბრებულია სრული ზოგადი
განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტთან და იძლევა განათლების შემდგომ
საფეხურზე სწავლის გაგრძელების უფლებას);
• აბიტურიენტებმა, რომლებმაც სრული ზოგადი განათლება უცხო ქვეყანაში მიიღეს,
შესაბამისი განათლების აღიარების დოკუმენტი უნდა წარმოადგინონ შეფასებისა და
გამოცდების ეროვნულ ცენტრში 20 აგვისტოს ჩათვლით.
2020 წლის 7 მაისის 18:00 საათის შემდეგ რეგისტრაციის გაუქმების შემთხვევაში
გამოცდაზე რეგისტრაციის გადახდილი საფასური აბიტურიენტს უკან ვეღარ
დაუბრუნდება.
როგორ უნდა მოიქცეს აბიტურიენტი, თუ საგანმანათლებლო პროგრამაზე მითითებულია
ერთი ან რამდენიმე უცხოური ენა?
•

აბიტურიენტი
ვალდებულია,
ჩააბაროს
ის უცხოური
ენა,
რომელიც
საგანმანათლებლო პროგრამაზე არის მოთხოვნილი;
• საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ორი
ან მეტი უცხოური ენის მითითების შემთხვევაში აბიტურიენტი ვალდებულია,
ჩააბაროს დასახელებულთაგან ერთ-ერთი უცხოური ენის გამოცდა, რომელსაც
თავად აირჩევს;
• უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულება
უფლებამოსილია,
საგანმანათლებლო პროგრამაზე არ აირჩიოს გამოცდა კონკრეტულ უცხოურ ენაში.
ამ შემთხვევაში 4 უცხოური ენიდან (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული,
რუსული) აბიტურიენტი ირჩევს მისთვის სასურველ ერთ-ერთ უცხოურ ენას;
• აბიტურიენტი სარეგისტრაციო განცხადებაში უთითებს მხოლოდ ერთ უცხოურ
ენას.
• რუსულის უცხოურ ენად არჩევის უფლება აქვს ყველა აბიტურიენტს, მათ შორის იმ
აბიტურიენტებსაც, რომელთა სკოლაში სწავლების ენა იყო რუსული.

18

შეუძლია თუ არა აბიტურიენტს ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარება ქართულის გარდა
სხვა ენაზე?
•
•

ზოგადი უნარების გამოცდის ჩაბარება შესაძლებელია რუსულ, სომხურ,
აზერბაიჯანულ ენებზე;
აბიტურიენტს, რომელსაც ზოგადი განათლება მიღებული აქვს ოკუპირებულ
ტერიტორიაზე, უფლება აქვს ისტორიის, გეოგრაფიის, ფიზიკის, ბიოლოგიის,
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების, სამოქალაქო განათლების, მათემატიკისა
და ქიმიის გამოცდა ჩააბაროს რუსულ ენაზე. ამ შემთხვევაში აბიტურიენტმა
განცხადებით უნდა მიმართოს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრს
2020 წლის პირველ მაისამდე.

სახელმწიფო სასწავლო გრანტის გაცემის წესი
როგორ გაიცემა სახელმწიფო სასწავლო გრანტი აკადემიურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე?
ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მოპოვების
უფლება აქვს საქართველოს მოქალაქეს და „საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში
მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და
საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის
2013 მუხლით გათვალისწინებულ პირს.
მთავრობის დადგენილების შესაბამისად, 2020 წელსაც გაიცემა 100%-იანი, 70%-იანი და
50%- იანი სასწავლო გრანტები.
სწავლების ერთ საფეხურზე სახელმწიფო სასწავლო გრანტი გაიცემა მხოლოდ ერთხელ.
სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მოპოვების შესაძლებლობა აქვს იმ აბიტურიენტსაც,
რომელმაც წინა წლებში მოიპოვა სწავლის გაგრძელების უფლება და სახელმწიფო სასწავლო
გრანტი აკადემიურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ან ქართულ ენაში მომზადების
საგანმანათლებლო პროგრამაზე, მაგრამ არ ჩაირიცხა უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში და არ გამოიყენა სახელმწიფო სასწავლო გრანტი.
ორი ან მეტი არჩევითი საგნის არჩევისას ერთ-ერთ მათგანში მინიმალური კომპეტენციის
ზღვრის

ვერ

გადალახვის

(ჩაჭრის)

ან

გამოცდაზე

არგამოცხადების

შემთხვევაშიც

აბიტურიენტი შეინარჩუნებს სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მიღების შესაძლებლობას.
უცხო

ქვეყნის

მოქალაქეზე

სახელმწიფო

სასწავლო

გრანტის

გაცემა

შესაძლებელია

სახელმწიფოს მიერ სასწავლო გრანტისთვის გამოყოფილი თანხის წლიური მოცულობის არა
უმეტეს 2%-ისა, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
სამინისტროს მიერ განსაზღვრული სპეციალური სახელმწიფო პროგრამით, საერთაშორისო
შეთანხმების საფუძველზე ან ნაცვალგების პრინციპით.
უმეტეს 2%-ისა, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
სამინისტროს მიერ განსაზღვრული სპეციალური სახელმწიფო პროგრამით, საერთაშორისო
შეთანხმების საფუძველზე ან ნაცვალგების პრინციპით.
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სახელმწიფო სასწავლო გრანტი არ გაიცემა:
•
•

•
•

უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე;
ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირებზე, რომლებიც ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე
რეგისტრაციას გაივლიან, როგორც უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, ან ერთიანი ეროვნული
გამოცდის ჩატარების წლის პირველ აგვისტომდე განაცხადებენ, რომ ერთიან ეროვნულ
გამოცდებში მონაწილეობის მიღება სურთ, როგორც უცხო ქვეყნის მოქალაქეს და
ცენტრში წარადგენენ შესაბამის დამადასტურებელ დოკუმენტებს;
იმ პირებზე, რომლებიც არააკრედიტებულ პროგრამებზე მოიპოვებენ სწავლის
გაგრძელების უფლებას;
იმ პირებზე, რომლებსაც სახელმწიფო სასწავლო გრანტი ერთხელ მიღებული და
გამოყენებული აქვთ აკადემიურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე/ ქართულ ენაში
მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე;

აკადემიურ პროგრამაზე სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მოპოვების წესი:
ა ბ ი ტ უ რ ი ე ნ ტ ი აკადემიურ პროგრამებზე სახელმწიფო სასწავლო გრანტს მოიპოვებს
სამი საგნის შედეგების გათვალისწინებით - ქართული ენისა და ლიტერატურის, უცხოური
ენის და მათემატიკის/ისტორიის გამოცდებში მიღებული აბსოლუტური ქულის მიხედვით
უმაღლესიდან უმდაბლესისკენ, აბსოლუტური ქულით რანჟირების სიის შესაბამისად,
საქართველოს

კანონმდებლობით

დადგენილი

წესით

აკადემიური

პროგრამისათვის

გამოყოფილი გრანტის წლიური მოცულობის ფარგლებში.
თუ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვისათვის 4 საგნის ჩაბარებაა სავალდებულო,
ვინაიდან უმაღლესმა საგანმანათლებლო დაწესებულებამ დამატებითი საგანი დააწესა,
აბიტურიენტი ორ საგრანტო კონკურსში მიიღებს მონაწილეობას - აბიტურიენტს უფლება
აქვს გრანტი მოიპოვოს როგორც ზემოაღნიშნულ სამ საგანში (ქართული ენა და
ლიტერატურა, უცხოური ენა და ისტორია/მათემატიკა) მოპოვებული აბსოლუტური ქულის,
ისე ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, უცხოური ენაში და დამატებით საგანში
მოპოვებული აბსოლუტური ქულის შესაბამისად.
აბიტურიენტი ორ საგრანტო კონკურსში იღებს მონაწილეობას იმ შემთხვევაშიც, თუ
საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩასარიცხად სამი სავალდებულო საგანია განსაზღვრული,
თუმცა მესამე სავალდებულო საგნად განსაზღვრულია როგორც მათემატიკა, ისე ისტორია
და აბიტურიენტი აბარებს ორივეს.
იგივე წესი მოქმედებს სამედიცინო მიმართულების საგანმანათლებლო პროგრამების
(დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატოლოგის, საექთნო საქმის, სამეანო საქმის, ფიზიკური
მედიცინისა და რეაბილიტაციის, ოკუპაციური თერაპიის, ფარმაციის, საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის საგანმანათლებლო პროგრამების) შემთხვევაში, სადაც ასევე 4 საგნის ჩაბარებაა
სავალდებულო. ამ პროგრამებზე აბსოლუტური ქულა გამოითვლება:
1. ქართული ენისა და ლიტერატურის, უცხოური ენის და ბიოლოგიის შედეგების
გათვალისწინებით;
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2. ქართული ენისა და ლიტერატურის, უცხოური ენის და ფიზიკის/ქიმიის/მათემატიკის
(იმის შესაბამისად, თუ რომელი გამოცდა აქვს ჩაბარებული აბიტურიენტს) შედეგების
შესაბამისად.
იმ შემთხვევაში, თუ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ოთხი საგნის ჩაბარებაა სავალდებულო,
დაფინანსების საკითხის გადაწყვეტისთვის, აბსოლუტური ქულებით რანჟირება ხდება იმ
საგნის გამოცდის შედეგის მიხედვით, რომლის საფუძველზეც აბიტურიენტი მოიპოვებს
პროგრამისათვის გრანტის მეტ ოდენობას. თუ ამ საგნების გამოცდებში მიღებული ქულების
მიხედვით აბიტურიენტი მოიპოვებს პროგრამისათვის გრანტის ერთსა და იმავე ოდენობას,
აბსოლუტური ქულებით რანჟირების დროს გათვალისწინებული იქნება აბიტურიენტის მიერ
მოპოვებული ქულა იმ საგანში, რომელზეც შესაბამის წელს მეტი თანხა გადანაწილდება.
საგნებზე თანხის თანაბრად გადანაწილების შემთხვევაში, აბსოლუტური ქულებით
რანჟირების დროს გათვალისწინებული იქნება საგნების რიგითობა ცენტრის დირექტორის
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის შესაბამისად.
სახელოვნებო-შემოქმედებით ან/და სასპორტო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სახელმწიფო
სასწავლო გრანტის მოპოვების მიზნით აბიტურიენტი ვალდებულია ჩააბაროს: ქართული ენა
და ლიტერატურა, უცხოური ენა და მათემატიკა ან ისტორია. თუ უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულება
არ
დააწესებს
დამატებით
გამოცდას
(მათემატიკა/ისტორია), აბიტურიენტი უფლებამოსილია სახელმწიფო სასწავლო გრანტის
მოპოვების მიზნებისათვის ჩააბაროს ერთ-ერთი მათგანი უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულების საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით.
აკადემიურ პროგრამაზე სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მოპოვებისა და აბიტურიენტის
აბსოლუტური ქულის გამოთვლის მიზნით ერთიანი ეროვნული გამოცდების თითოეულ
საგანს ენიჭება წონა. საგამოცდო საგნის წონა ქართული ენისა და ლიტერატურის და
უცხოური ენის საგნებში არის 1, ხოლო ყველა სხვა საგამოცდო საგანში – 1.5.
მაგალითად: თუ აბიტურიენტმა მიიღო ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 169,1,
უცხოურ ენაში - 164,8 და მათემატიკაში - 164,0 ქულა, მისი აბსოლუტური (საგრანტო)
ქულა გამოითვლება შემდეგი წესით: 169,1 + 164,8 + (164,0X1.5) = 579,9. მიღებული ჯამი
მრავლდება 10–ზე, ანუ აბსოლუტური საგრანტო ქულა იქნება 579,9X10= 5799,0.
აბიტურიენტის აბსოლუტური ქულა გამოითვლება შემდეგი წესის დაცვით:
ა) აბიტურიენტის მიერ თითოეული საგნის საგამოცდო ტესტში მიღებული ქულა, ტესტის
ფსიქომეტრული პარამეტრების მიხედვით, განთავსდება ერთ საერთო სტანდარტულ
სკალაზე და მიიღება საგნის სკალირებული ქულა;
ბ) აბიტურიენტის მიერ მიღებული სკალირებული ქულა მრავლდება შესაბამის საგამოცდო
საგნის წონაზე და მიიღება კონკრეტული ქულა;
გ) აბიტურიენტის კონკრეტული ქულების შეკრებით მიიღება აბსოლუტური ქულა.
აბსოლუტური ქულების მთელ რიცხვამდე დაყვანის მიზნით აბსოლუტური ქულები
ცენტრის მიერ შესაძლებელია გამრავლდეს ერთსა და იმავე რიცხვზე. (მაგალითად - 10-ზე,
როგორც ეს აღნიშნულ მაგალითშია მოცემული).
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ბაკალავრიატის, მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო,
ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო, დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატოლოგის
აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე გრანტის განაწილება:
საქართველოს მთავრობის მიერ აკადემიური პროგრამისათვის დადგენილი გრანტის წლიური
მოცულობა იყოფა 10 ნაწილად შემდეგი საგნებისათვის:
ა.ა) მათემატიკა;
ა.ბ) ბიოლოგია;
ა.გ) ქიმია;
ა.დ) ფიზიკა;
ა.ე) ზოგადი უნარები;
ა.ვ) ისტორია;
ა.ზ) გეოგრაფია;
ა.თ) ლიტერატურა;
ა.ი) სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება;
ა.კ) სამოქალაქო განათლება.
მათემატიკის, ბიოლოგიის, ქიმიის, ფიზიკისა და ზოგად უნარების საგნებისათვის
განსაზღვრულია პრიორიტეტული წონა - 1.4, ხოლო დანარჩენი საგნებისათვის პრიორიტეტული წონა - 1.
საქართველოს მთავრობის მიერ აკადემიური პროგრამისათვის დადგენილი გრანტის
წლიური მოცულობის 5% თანაბრად ნაწილდება თითოეულ საგანზე, ხოლო 95%
პროპორციულად ნაწილდება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ
ზემოაღნიშნული საგნებისათვის გამოცხადებული ადგილების რაოდენობის შესაბამისად,
საგნებისათვის მინიჭებული პრიორიტეტული წონის გათვალისწინებით. ამ მიზნით
გამოითვლება თითოეული საგნისათვის გამოცხადებული აწონილი ადგილების რაოდენობა,
რისთვისაც თითოეული საგნისათვის გამოცხადებული ადგილების რაოდენობა მრავლდება
შესაბამის წონაზე, შემდეგ კი აკადემიური პროგრამებისათვის დადგენილი გრანტის წლიური
მოცულობის 95% საგნებზე გადანაწილდება თითოეული საგნისათვის გამოცხადებული
აწონილი ადგილების პროპორციულად.

როგორ გაიცემა სახელმწიფო სასწავლო
საგანმანათლებლო პროგრამებზე?

გრანტი

ქართულ

ენაში

მომზადების

სახელმწიფო
დაფინანსება
(100%-ის
ოდენობით)
გაიცემა
სპეციალურად
ამ
საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის გამოყოფილი თანხის ფარგლებში, ზოგადი უნარების
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აზერბაიჯანულენოვანი ან სომხურენოვანი ტესტის ან აფხაზური ენის ან ოსური ენის
გამოცდის შედეგის საფუძველზე. რეიტინგული სია, გამოცდის ენის მიხედვით, ზოგადი
უნარების/აფხაზური ენის/ოსური ენის შედეგის საფუძველზე შედგება (მაგ.: მათთვის, ვინც
ჩააბარა ზოგადი უნარების სომხურენოვანი ტესტი, შედგება ცალკე რეიტინგული სია.
ანალოგიურად

შედგება

სია

მათთვის,

ვინც

ჩააბარა

ზოგადი

უნარების

აზერბაიჯანულენოვანი ტესტი და ცალ-ცალკე მათთვის, ვინც ჩააბარა აფხაზური ან ოსური
ენები).

ხშირად დასმული კითხვები:
სად მიიღებენ აბიტურიენტები საგამოცდო ბარათებს?

აბიტურიენტები

საგამოცდო

ბარათებს

ნებისმიერ

ხელმისაწვდომ

კომპიუტერზე

ამობეჭდავენ პირადი გვერდიდან (გვერდი, სადაც აბიტურიენტი ირჩევს გამოცდებს,
ნახულობს

შედეგებს).

საგამოცდო

ბარათზე

მითითებული

იქნება

აბიტურიენტის

საიდენტიფიკაციო კოდი, საგამოცდო ცენტრის მისამართი, თითოეული გამოცდის თარიღი
და რეგისტრაციის დაწყების დრო. საგამოცდო ბარათი პირადობის დამადასტურებელ
დოკუმენტთან ერთად იქნება აბიტურიენტის საშვი მთელი საგამოცდო პროცესის
განმავლობაში.

შედეგების

გასაგებად

შეინახეთ

ან

დაიმახსოვრეთ

თქვენი

საიდენტიფიკაციო კოდი.
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სად და როდის გაივლიან აბიტურიენტები სახელოვნებო/სასპორტო საგანმანათლებლო
პროგრამებისათვის და სამხედრო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ
დადგენილ კონკურსს?
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები ერთიანი ეროვნული გამოცდების
დაწყებამდე ჩაატარებენ კონკურსს (შემოქმედებით და სასპორტო ტურებს) და შესაბამისი
ქულებით შეაფასებენ აბიტურიენტებს. ამ ინფორმაციას დადგენილ ვადაში მიაწვდიან
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრს. კონკურსის სახელწოდებებსა და ინფორმაციას
მათი ჩატარების ვადებისა და პროცედურების შესახებ გამოაქვეყნებენ თავად უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებები.
რა უნდა იქონიოს თან აბიტურიენტმა გამოცდაზე გამოცხადებისას?
– საგამოცდო ბარათი;
– პირადობის (ბინადრობის) დამადასტურებელი დოკუმენტი/პასპორტი ან სსიპ –
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ტერიტორიული სამსახურის ბეჭდითა და
უფლებამოსილი
პირის
ხელმოწერით
დამოწმებული
განაცხადი/განცხადებაანკეტა/ამონაბეჭდი ან სხვა დოკუმენტი, რომელშიც მოცემულია პირის ფოტოსურათი,
სახელი, გვარი და პირადი ნომერი;
სურვილის შემთხვევაში, გელიანი (ე. წ. ტუშის) შავი ფერის კალამი, 0,5-0,7 მმ. ბურთულიანი
წვერით.

როგორ მიმდინარეობს საგამოცდო პროცესი?

აბიტურიენტი ცხადდება საგამოცდო ბარათზე მოცემულ საგამოცდო ცენტრში მითითებულ
დროს. რეგისტრაციის გავლამდე აბარებს ზედმეტ ნივთებს. რეგისტრაციის გავლის შემდეგ
იკავებს მისთვის განკუთვნილ ადგილს შესაბამის სექტორში. აბიტურიენტი მიიღებს
პასუხების
ფურცელს
და
ფურცელს
შავი
სამუშაოსათვის,
ასევე
გამოცდით
გათვალისწინებულ დამხმარე მასალას (მაგ.: რუკა, მენდელეევის ტაბულა). აბიტურიენტს,
სურვილის შემთხვევაში, შეუძლია გამოიყენოს საკუთარი შავი ფერის გელიანი (ე.წ. ტუშის)
კალამი 0,5-0,7 მმ. ბურთულიანი წვერით. ანონიმურობის უზრუნველსაყოფად პასუხების
ფურცელზე დაიკვრება ინდივიდუალური შტრიხკოდი; განსაკუთრებული ყურადღება უნდა
მიექცეს პასუხების ფურცლის დაუზიანებლობას. არ შეიძლება მისი დაკეცვა ან
დაჭმუჭვნა, რაიმე ჩანაწერის გაკეთება (რომელიც არ ეხება ტესტის კითხვების პასუხს).
სწორდება მხოლოდ პასუხების ფურცელი!

ყველა საგამოცდო ცენტრში, რეგისტრაციის სივრცესა და სექტორში დამონტაჟებული იქნება
ვიდეოკამერა, ჩაიწერება მთელი საგამოცდო პროცესი და შეიქმნება ვიდეოარქივი;
საგამოცდო დროის ამოწურვის ან აბიტურიენტის მიერ სამუშაოს ადრე დასრულების
შემთხვევაში, დამკვირვებელი ამოწმებს აბიტურიენტის პასუხების ფურცლისა და
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შტრიხკოდის დაუზიანებლობას, რასაც აბიტურიენტი ადასტურებს უწყისში ხელმოწერით
და ამის შემდეგ დამკვირვებელს აბარებს ნამუშევარს; საგამოცდო პროცესი ამით სრულდება.
პასუხების ფურცლები ილუქება და იგზავნება შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ
ცენტრში.

როგორ უნდა მოიქცეს აბიტურიენტი, თუ მიაჩნია, რომ გამოცდის მიმდინარეობისას მის
მიმართ დაირღვა დადგენილი წესები ან ტესტირების პროცედურები?
ასეთ შემთხვევაში აბიტურიენტმა გამოცდის დღის 21:00 საათამდე განცხადებით უნდა
მიმართოს (ერთიანი ეროვნული გამოცდების ტესტირების პროცედურის დადგენილი წესის
დარღვევის ფაქტის თაობაზე განაცხადი) იმ საგამოცდო ცენტრის ადმინისტრაციას, სადაც
ჩააბარა გამოცდა. განცხადება საპრეტენზიო კომისიას გადაეცემა არაუგვიანეს მომდევნო
დღისა და განიხილება განაცხადის მიღებიდან ხუთი დღის ვადაში. პასუხს განმცხადებელი
გადაწყვეტილების მიღებიდან ორი დღის ვადაში შეიტყობს.

წესები, რომლებიც უნდა დაიცვას აბიტურიენტმა გამოცდის მიმდინარეობისას:
წესები ემსახურება გამოცდის მიმდინარეობისას აუცილებელი სამუშაო პირობების შექმნას,
თანაბარი პირობების უზრუნველყოფას.

•

აბიტურიენტი უნდა გამოცხადდეს საგამოცდო ბარათზე მითითებული განრიგის
მიხედვით აღნიშნულ მისამართზე და გაიაროს რეგისტრაცია. გაითვალისწინეთ
- რეგისტრაციის დამთავრების შემდეგ აბიტურიენტი გამოცდაზე არ დაიშვება;

•

რეგისტრაცია იწყება გამოცდის დაწყებამდე ერთი საათით ადრე (ბარათზე
მითითებულია რეგისტრაციის დაწყების დრო);

აბიტურიენტმა თან უნდა იქონიოს საგამოცდო ბარათი და პირადობის (ბინადრობის)
დამადასტურებელი დოკუმენტი/პასპორტი ან სსიპ – სახელმწიფო სერვისების
განვითარების სააგენტოს ტერიტორიული სამსახურის ბეჭდითა და უფლებამოსილი პირის
ხელმოწერით დამოწმებული განაცხადი/განცხადება - ანკეტა/ამონაბეჭდი ან სხვა
დოკუმენტი, რომელშიც მოცემულია პირის ფოტოსურათი, სახელი, გვარი და პირადი
ნომერი.
აკრძალულია გამოცდაზე ნებისმიერი ნივთის შეტანა, გარდა წყლის (პლასტმასის ბოთლით),
პირადი ჰიგიენის ნივთებისა და სურვილის შემთხვევაში, შავი ფერის გელიანი (ე.წ. ტუშის)
კალმისა (0,5-0,7 მმ. ბურთულიანი წვერით).
•

აბიტურიენტი უნდა დაემორჩილოს აბიტურიენტის
ჩამონათვალით გათვალისწინებულ წესებს.

უფლება-მოვალეობების

გაითვალისწინეთ, რომ აბიტურიენტი გაფრთხილების გარეშე იხსნება გამოცდიდან:
•

ლექსიკონის, დამხმარე მასალის, ე. წ. „შპარგალკის“, მობილური ტელეფონის, ე. წ.
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•
•

ტაბლეტის, ელექტრო საათის, კალკულატორის ან სხვა ელექტრონული
აპარატურის აღმოჩენისას (თუნდაც ელექტრონული ხელსაწყო გამორთული იყოს);
წესრიგის უხეში დარღვევის ან საგამოცდო პროცესში მონაწილე პირის
შეურცხყოფის ან სხვა მსგავს შემთხვევაში;
ალკოჰოლის, ნარკოტიკული ან ფსიქოტროპული ნივთიერებების ზემოქმედების
ქვეშ ყოფნის შემთხვევაში.

ჩამოთვლილის გარდა, ნებისმიერი სხვა წესის დარღვევისას აბიტურიენტი იღებს
გაფრთხილებას. მეორე გაფრთხილების მიღების შემთხვევაში დამკვირვებელი ვალდებულია,
გამოცდიდან მოხსნას აბიტურიენტი.
გამოცდის დაწყებამდე აბიტურიენტები გაეცნობიან წესებს, რომლებიც უნდა დაიცვან
ტესტირების პროცესში:
•
•

•

•

საგამოცდო სექტორში უნდა დასხდეთ იმ სამუშაო მაგიდასთან, რომლის ნომერსაც
რეგისტრაციის დროს მიგითითებენ;
მაგიდაზე, რომელზეც განთავსებულია კომპიუტერი, მხოლოდ პირადობის
დამადასტურებელი დოკუმენტის, გელიანი (ე. წ. ტუშის) შავი ფერის კალმის,
პასუხების ფურცლისა და შავი სამუშაოსთვის განკუთვნილი ფურცლის ან გამოცდით
გათვალისწინებული დამხმარე მასალის (მაგ.: რუკა, მენდელეევის ტაბულა) დადება
შეგიძლიათ - არც ერთი სხვა ნივთი არ უნდა იდოს სამუშაო მაგიდაზე (წყალი
პლასტმასის ბოთლით შეგიძლიათ დადოთ იატაკზე);
პასუხების ფურცლების დარიგებისას დაკვირვებით უნდა შეამოწმოთ პასუხების
ფურცელი დამკვირვებელთან ერთად, რათა დარწმუნდეთ, რომ დაუზიანებელია ეს სექტორის უწყისში ხელმოწერით უნდა დაადასტუროთ;
ხარვეზიან პასუხების ფურცელს ახლით შეგიცვლიან;

პასუხების ფურცელზე დამკვირვებლის მიერ დაკრული შტრიხკოდის ნომერი (რომელიც
ემთხვევა მაგიდის ნომერს) თავად უნდა ჩაწეროთ სექტორის უწყისის შესაბამის გრაფაში;
ტესტზე მუშაობა იწყება სისტემაში სპეციალური კოდის შეყვანის შემდეგ.
საჭიროების შემთხვევაში მიმართეთ დამკვირვებელს.
გამოცდის დასრულებამდე 10 წუთით ადრე დამკვირვებელი შეგახსენებთ დროს, რათა
დროულად დაასრულოთ ტესტზე მუშაობა;
დრო ემატებათ მხოლოდ იმ აბიტურიენტებს, რომელთაც წინასწარ მოითხოვეს სპეციალური
პირობების შექმნა და წარმოადგინეს შესაბამისი სამედიცინო ცნობა, რის საფუძველზეც
ცენტრში შექმნილმა კომისიამ (რეგისტრირებულ ფუნქციონალური დარღვევის მქონე
აპლიკანტთა მიერ წარმოდგენილი ცნობების განხილვის თაობაზე შექმნილი კომისია) დროის
დამატებასთან დაკავშირებით მიიღო შესაბამისი გადაწყვეტილება.
თუ დროზე ადრე დაასრულებთ მუშაობას, მიმართავთ დამკვირვებელს, რომელსაც
დადგენილი წესით ჩააბარებთ პასუხების ფურცელს, ასევე შავი სამუშაოსთვის განკუთვნილ
ფურცელს. პასუხების ფურცლის ჩაბარების ფაქტს ხელმოწერით დაადასტურებთ სექტორის
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უწყისში. ნაშრომის ჩაბარების შემდეგ კი დატოვებთ საგამოცდო სექტორს. აბიტურიენტი
ფურცელს. პასუხების ფურცლის ჩაბარების ფაქტს ხელმოწერით დაადასტურებთ სექტორის
უწყისში.ნაშრომის ჩაბარების შემდეგ კი დატოვებთ საგამოცდო სექტორს. აბიტურიენტი
უნდა დაემორჩილოს დამკვირვებლის ან სხვა პასუხისმგებელი პირის ნებისმიერ
გადაწყვეტილებას, მათ შორის, გადაწყვეტილებას გამოცდიდან მოხსნის თაობაზე.

რა შემთხვევაში არ სწორდება ნაშრომი?
ნაშრომი არ გასწორდება, თუ:
•

პასუხების ფურცელი ან შტრიხკოდი დაზიანებულია;

•

აბიტურიენტი საგამოცდო დროის ამოწურვისთანავე არ შეწყვეტს მუშაობას და
არ ჩააბარებს პასუხების ფურცელს;

•

პასუხების

ფურცელს

დააწერს

სახელს,

გვარს

ან

პიროვნების

იდენტიფიცირების შესაძლებლობის შემცველ რაიმე სხვა ინფორმაციას, ან
რაიმე სახის ისეთ გრაფიკულ გამოსახულებას, რომელიც დაკავშირებული არ
არის ტესტურ დავალებასთან.

აბიტურიენტის

მიერ

ერთიანი

ეროვნული

გამოცდების

ტესტირების

პროცედურის

დადგენილი წესის დარღვევის ფაქტის დადასტურების შემთხვევაში საპრეტენზიო კომისიამ
შეიძლება მიიღოს გადაწყვეტილება აბიტურიენტის ნაშრომის ნული ქულით შეფასების
თაობაზე.

გახსოვდეთ, არ შეიძლება:
•

პასუხების ფურცლის გაკეცვა, შტრიხკოდის გაფერადება, დაზიანება და ა. შ.;

•

გამოცდის მიმდინარეობისას აბიტურიენტების ერთმანეთთან გადალაპარაკება;

•

დახმარების მცდელობა ან სხვა პირისაგან დახმარების მიღება;

•

დახმარების
მიიღებს

აღმოჩენის/მიღების ან
გაფრთხილებას

საუბრის

შემთხვევაში

(გაითვალისწინეთ,

რომ

აბიტურიენტი
განმეორებითი

გაფრთხილების შემთხვევაში აბიტურიენტი იხსნება გამოცდიდან).

სად და როგორ შეიტყობენ აბიტურიენტები პირველად შედეგებს?
ნაშრომების გასწორების პროცესის დასრულების შემდგომ შეფასებისა და გამოცდების
ეროვნული

ცენტრის

ვებგვერდზე

განთავსდება

ერთიანი

ეროვნული

გამოცდების

პირველადი

შედეგები - აბიტურიენტების მიერ თითოეულ საგანში მიღებული ნედლი

ქულა. ყველა აბიტურიენტს ექნება შესაძლებლობა, ნახოს პასუხების ფურცლები, რომლებიც
განთავსდება შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე. აბიტურიენტი
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სპეციალური საძიებო სისტემის მეშვეობით - საიდენტიფიკაციო ნომრის მითითებით,
შეძლებს იხილოს და ამობეჭდოს პასუხების ფურცლის ასლი სასურველ საგანში.

ტესტის/ტესტების შეფასებასთან დაკავშირებული პრეტენზია
როგორ ხდება ტესტის/ტესტების შეფასებასთან დაკავშირებული საპრეტენზიო განცხადების
შეტანა?
თუ აბიტურიენტი არ ეთანხმება მიღებულ შეფასებას, მას შეუძლია გააპროტესტოს
ცალკეულ საგამოცდო საგანში მიღებული შეფასება შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული
ცენტრის დირექტორის მიერ დადგენილ ვადებში. ამ შემთხვევაში მან უნდა შეავსოს
ტესტის/ტესტების
შეფასებასთან
დაკავშირებული
საპრეტენზიო
განაცხადი
ელექტრონულად.
საპრეტენზიო განაცხადის ელექტრონულად (ინტერნეტით) შევსებისათვის საჭირო
პროცედურები და ვადები განთავსდება შემდეგ ვებგვერდებზე: www.naec.ge; online.naec.ge.
საპრეტენზიო განაცხადის განხილვის საფასური განისაზღვრება 50 ლარის ოდენობით (ერთი
საგნისათვის).
საპრეტენზიო განაცხადის განხილვის საფასურის გადახდის დანიშნულებაში საქართველოს
მოქალაქე უთითებს აბიტურიენტის გვარს, სახელს და პირად ნომერს. უცხო ქვეყნის
მოქალაქე, ასევე ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირი, რომელიც დარეგისტრირდება, როგორც
უცხო

ქვეყნის

მოქალაქე,

უთითებს

აბიტურიენტის

გვარს,

სახელს,

პირადობის

(ბინადრობის) მოწმობის/პასპორტის სერიას და ნომერს (პასპორტის სერიის ყველა სიმბოლო,
იქნება ეს ციფრები თუ ასოები, ივსება მიყოლებით, სივრცის დატოვების გარეშე).

გადახდის შესაძლო საშუალებები და საბანკო მომსახურების საკომისიო:
•

„საქართველოს ბანკის“ სერვისცენტრებით - საფასურს ემატება მომსახურების
საკომისიო 0,5 ლარი;

•

ვებგვერდზე epay.ge - საფასურს ემატება მომსახურების საკომისიო 1 ლარი;

•

„საქართველოს ბანკის“ თვითმომსახურების ტერმინალით - საფასურს ემატება
მომსახურების საკომისიო 1 ლარი;

•

„საქართველოს ბანკის“ ინტერნეტბანკინგის საშუალებით - ibank.ge - საფასურს
ემატება მომსახურების საკომისიო 1 ლარი;

•

OPPA.ge-ის თვითმომსახურების ტერმინალით - საფასურს ემატება მომსახურების
საკომისიო 0,5 ლარი;

•

ცენტრის ვებგვერდიდან - საფასურს ემატება მომსახურების საკომისიო 0,5 ლარი.

განაცხადში მითითებული უნდა იყოს იმ ტესტური დავალებების ნომრები, რომელთა
შეფასებასაც აბიტურიენტი არ ეთანხმება. მთლიანი ნაშრომის გაპროტესტების შემთხვევაში
უნდა მოინიშნოს ყველა დავალება. გასწორებისას შემოწმდება მთლიანად ტესტური
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დავალება და არა ტესტური დავალების თითოეული კრიტერიუმი (ქვედავალება).
საგნობრივი კომისია გადაწყვეტილებას იღებს საპრეტენზიო განაცხადების წარმოდგენის
დასრულებიდან 20 დღის ვადაში. საგნობრივი კომისიის გადაწყვეტილება გამოქვეყნდება
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ოფიციალურ ვებგვერდზე.
იმ შემთხვევაში, თუ ტესტის შეფასებასთან დაკავშირებული საპრეტენზიო განაცხადის
საფუძველზე შეიცვლება ტესტის შეფასება, ერთიანი ეროვნული გამოცდების საბოლოო
შედეგების გამოქვეყნებიდან ერთი თვის განმავლობაში აბიტურიენტმა შეფასებისა და
გამოცდების ეროვნულ ცენტრში უნდა წარმოადგინოს განცხადება (ცენტრის მიერ
დადგენილი ფორმით) ტესტის შეფასებასთან დაკავშირებით გადახდილი თანხის
დაბრუნების მოთხოვნის თაობაზე. თანხა დაბრუნდება განცხადების მიღების ვადის
დასრულებიდან არაუგვიანეს ერთი თვისა, აპლიკანტის მიერ განაცხადზე დართულ საბანკო
რეკვიზიტებზე.

სწავლის გაგრძელების უფლების მოპოვება
კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად აბიტურიენტმა კომპეტენციის მინიმალური ზღვარი
უნდა გადალახოს კონკრეტულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე მითითებულ ყველა საგანში
(გარდა იმ საგანმანათლებლო პროგრამებისა, რომლებზეც დაწესებულია უფრო მაღალი
ზღვარი). მიღებული ქულების გათანაბრების შემდეგ ზღვრის გადალახვის შანსს
ინარჩუნებენ ის აბიტურიენტებიც, რომლებმაც შეასრულეს შედარებით რთული ვარიანტი.

რას ნიშნავს ქულების გათანაბრება?
გამოცდა ზოგიერთ საგანში რამდენიმე სესიად მიმდინარეობს, რაც განაპირობებს
საგამოცდო ტესტების სხვადასხვა ვარიანტის გამოყენების აუცილებლობას. შესაძლოა,
კონკრეტული საგნის ტესტის სხვადასხვა ვარიანტი სირთულის თვალსაზრისით
უმნიშვნელოდ განსხვავდებოდეს ერთმანეთისაგან, ამიტომ, აბიტურიენტებისათვის
თანაბარი საკონკურსო პირობების შესაქმნელად გამოიყენება ქულების გათანაბრება
(დეტალური ინფორმაცია გამოქვეყნდება ვებგვერზე www.naec.ge).
როგორ გამოიანგარიშება საკონკურსო
საგანმანათლებლო პროგრამაზე?

ქულა

თითოეულ

აკადემიურ

უმაღლეს

საკონკურსო ქულის (საკონკურსო ქულა არის ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მიღებულ
კონკრეტულ ქულათა ჯამი, რომლის საფუძველზეც დგება კოეფიციენტებით რანჟირების
დოკუმენტი) გამოანგარიშება ხდება შემდეგნაირად:
ა) აბიტურიენტის მიერ თითოეული საგნის ტესტში მიღებული ქულა ტესტის
ფსიქომეტრული პარამეტრების მიხედვით განთავსდება ერთ საერთო სტანდარტულ
სკალაზე და მიიღება საგნის სკალირებული ქულა;
ბ) აბიტურიენტის სკალირებული ქულა მრავლდება საგანმანათლებლო პროგრამების
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რეიტინგულ ჩამონათვალში მითითებული უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულების
მიერ გამოცხადებული საგნის შესაბამის კოეფიციენტზე და მიიღება კონკრეტული ქულა;
გ) აბიტურიენტის კონკრეტული ქულები ჯამდება და მიიღება საკონკურსო ქულა.
მაგალითად: აბიტურიენტმა მიიღო ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 151,6; უცხოურ
ენაში
- 145,6; მათემატიკაში - 154,0. ამ გამოცდების კოეფიციენტები ერთ-ერთი
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულების
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
საგანმანათლებლო პროგრამისათვის შესაბამისად არის 4; 3; 5. ჯამური საკონკურსო ქულა
იქნება 151,6X4 + 145,6X3 + 154,0X5 = 606,4 + 436,8 + 770,0 = 1813,2. სხვა საგანმანათლებლო
პროგრამისათვის, თუ მას განსხვავებული კოეფიციენტები აქვს მინიჭებული ამ
გამოცდებისათვის, ანალოგიური წესით გამოთვლილი ჯამური საკონკურსო ქულა
განსხვავებული იქნება. კონკრეტული საგანმანათლებლო პროგრამისათვის საკონკურსო
ქულის გამოთვლისას უნდა გამოიყენოთ მხოლოდ იმ გამოცდების შედეგები, რომლებიც
მითითებული აქვს ამ საგანმანათლებლო პროგრამას.

საბოლოო შედეგები
სად და როდის გამოცხადდება ინფორმაცია აბიტურიენტის მიერ სწავლის გაგრძელების
უფლების მოპოვების შესახებ?
საგნობრივი კომისიის მიერ აბიტურიენტთა ტესტის შეფასებასთან დაკავშირებული
განაცხადების განხილვის დასრულების შემდეგ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული
ცენტრი გამოაქვეყნებს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგებს. შედეგების გაცნობა
შესაძლებელი იქნება შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე.
სად შეიტყობენ აბიტურიენტები ინფორმაციას სწავლის გაგრძელების უფლებისა და
სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მოპოვების შესახებ?
აბიტურიენტები სწავლის გაგრძელების უფლების მოპოვების და სახელმწიფო სასწავლო
გრანტის მოპოვების შესახებ ინფორმაციას შეიტყობენ შეფასებისა და გამოცდების
ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე (www.naec.ge; online.naec.ge), ასევე მოკლე ტექსტური
შეტყობინებებით იმ მობილური ტელეფონის ნომერზე, რომელიც მიუთითეს რეგისტრაციის
დროს.
როგორ განისაზღვრება მითითებული საგანმანათლებლო პროგრამებიდან რომელზე უნდა
მოიპოვოს სწავლის გაგრძელების უფლება აბიტურიენტმა?

კოეფიციენტებით რანჟირების დოკუმენტში (ცენტრი საგნობრივი კომისიების მიერ
გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების
საფუძველზე, აკადემიურ პროგრამაზე აბიტურიენტთა განაწილების მიზნით ქმნის
კოეფიციენტებით რანჟირების დოკუმენტს) აბიტურიენტის გადანაწილება ხდება ამ
პროგრამაზე აბიტურიენტთა ჩასარიცხად გამოცხადებული ადგილების რაოდენობის,
აბიტურიენტის მიერ მიღებული საკონკურსო ქულის, აბიტურიენტის მიერ არჩეული
საგანმანათლებლო პროგრამის ჩამონათვალისა და საგამოცდო საგნებისათვის მინიჭებული
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კოეფიციენტის/კოეფიციენტების, ხოლო თუ კოეფიციენტები იდენტურია, აგრეთვე,
საგნების პრიორიტეტულობის გათვალისწინების საფუძველზე.
სახელოვნებო-შემოქმედებითი ან/და სასპორტო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ან
სამხედრო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, კოეფიციენტებით რანჟირების
დოკუმენტში აბიტურიენტის გადანაწილება ხდება ამ პროგრამაზე აბიტურიენტთა
ჩასარიცხად გამოცხადებული ადგილების რაოდენობის, უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულების მიერ დადგენილი კონკურსის, აბიტურიენტის მიერ მიღებული საკონკურსო
ქულის, აბიტურიენტის მიერ არჩეული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩამონათვალისა და
საგამოცდო საგნებისათვის მინიჭებული კოეფიციენტის/კოეფიციენტების, ხოლო თუ
კოეფიციენტები იდენტურია, აგრეთვე, საგნების პრიორიტეტულობის გათვალისწინების
საფუძველზე.
აკადემიურ პროგრამაზე რანჟირებული სიიდან სწავლის გაგრძელების უფლებას მოიპოვებს
მაღალი შეფასების მქონე აბიტურიენტთა ის რაოდენობა, რომელსაც განსაზღვრავს
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება აკადემიური პროგრამისათვის.
თუ აბიტურიენტს ჩაბარებული აქვს კონკრეტული აკადემიური პროგრამისათვის
დაწესებული ორი ან რამდენიმე დამატებითი საგნის გამოცდა, შესაბამის აკადემიურ
პროგრამაზე მისი ჩარიცხვის საკითხის გადაწყვეტისთვის კოეფიციენტებით რანჟირების
დროს გათვალისწინებული იქნება აბიტურიენტის მიერ დამატებითი საგნის გამოცდებში
მიღებული უმაღლესი სკალირებული ქულა. თუ ამ ქულით აბიტურიენტმა ვერ მოიპოვა
სწავლის გაგრძელების უფლება, კოეფიციენტებით რანჟირების დროს გათვალისწინებული
იქნება აბიტურიენტის მიერ სხვა დამატებითი საგნის გამოცდაში/გამოცდებში მიღებული
შემდგომი უმაღლესი სკალირებული ქულა. თუ ამ დამატებითი საგნის გამოცდებში
მიღებული უმაღლესი სკალირებული ქულები იდენტურია, კოეფიციენტებით რანჟირების
დროს პირველ რიგში გათვალისწინებული იქნება იმ საგნის გამოცდის უმაღლესი
სკალირებული ქულა, რომლისთვისაც დადგენილია მისაღები ადგილების მეტი რაოდენობა,
ხოლო შემდგომ იმ საგნის გამოცდის უმაღლესი სკალირებული ქულა, რომლისთვისაც
დადგენილია მისაღები ადგილების ნაკლები რაოდენობა. იდენტური ადგილების
რაოდენობის შემთხვევაში, კოეფიციენტებით რანჟირების დროს გათვალისწინებული იქნება
დამატებითი საგნის გამოცდის უმაღლესი სკალირებული ქულა დადგენილი საგნების
ჩამონათვალის შესაბამისად (ფიზიკა; ქიმია; ბიოლოგია; ზოგადი უნარები; გეოგრაფია;
ლიტერატურა; სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება; სამოქალაქო განათლება.)
თუ აბიტურიენტი დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატოლოგის, საექთნო საქმის, სამეანო
საქმის, ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის, ოკუპაციური თერაპიის, ფარმაციის,
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიზნებისათვის აბარებს
ფიზიკის, მათემატიკის და ქიმიის საგნებიდან ორს ან მეტს, ასევე თუ საგანმანათლებლო
პროგრამისათვის რელევანტურ საგნად განსაზღვრულია როგორც მათემატიკა, ისე ისტორია
და აბიტურიენტი აბარებს ორივეს, შესაბამის საგანმანათლებლო პროგრამაზე მისი
ჩარიცხვის საკითხი გადაწყდება ზემოთ მოცემული წესის შესაბამისად.
თუ რამდენიმე აბიტურიენტს ერთი და იმავე აკადემიურ პროგრამაზე მოსახვედრად
საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩასაბარებელ საგნებში, მათ შორის პრიორიტეტულ საგანში,
მოპოვებული აქვს თანაბარი საკონკურსო ქულა და მათი ჩარიცხვის შემთხვევაში ჩარიცხულ
სტუდენტთა რაოდენობა გადააჭარბებს ამ პროგრამაზე გამოცხადებულ ადგილთა
რაოდენობას, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შესაბამის საგანმანათლებლო
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პროგრამაზე დაემატება მისაღებ სტუდენტთა ადგილების ის რაოდენობა, რაც აუცილებელია
თანაბარქულიანი აბიტურიენტების ჩასარიცხად. იმ შემთხვევაში, თუ ჩარიცხულ
სტუდენტთა რაოდენობა გადააჭარბებს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
შესაბამისი პროგრამისათვის გამოყოფილი ადგილებისთვის შესაბამის წელს განსაზღვრული
მისაღები სტუდენტების რაოდენობის ფარგლებს, დამატებული სტუდენტების რაოდენობა
მოაკლდება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტთა მომდევნო
სასწავლო წელს დადგენილ მისაღებ სტუდენტთა კონტინგენტს.
თუ აბიტურიენტის მიერ მიღებული საკონკურსო ქულები საკმარისი არ აღმოჩნდა მის მიერ
მითითებული რეიტინგული ჩამონათვალის პირველ საგანმანათლებლო პროგრამაზე
სწავლის გაგრძელების უფლების მოსაპოვებლად, მაშინ განიხილება ჩამონათვალში
მითითებულ მეორე საგანმანათლებლო პროგრამაზე მისი სწავლის გაგრძელების უფლების
მოპოვების საკითხი და ა.შ. იმ შემთხვევაში, თუ აბიტურიენტი მოიპოვებს სწავლის
გაგრძელების უფლებას რეიტინგული ჩამონათვალის რომელიმე საგანმანათლებლო
პროგრამაზე, მაშინ რეიტინგულ სიაში მითითებულ მომდევნო საგანმანათლებლო
პროგრამაზე მისი სწავლის გაგრძელების უფლების მოპოვების საკითხი აღარ განიხილება.
კონკრეტულ
საგანმანათლებლო
პროგრამაზე
სწავლის
გაგრძელების
უფლების
მოპოვებისათვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს საკონკურსო ქულას, რომელიც
გამოითვლება ყველა საგანმანათლებლო პროგრამისათვის ცალ-ცალკე (უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ კონკრეტული საგანმანათლებლო პროგრამისათვის
დადგენილი კოეფიციენტების შესაბამისად) და არა იმას, თუ რა ადგილი მიანიჭა
აბიტურიენტმა თავის რეიტინგულ ჩამონათვალში ამ კონკრეტულ საგანმანათლებლო
პროგრამას.

როდის გამოქვეყნდება სწავლის გაგრძელების უფლებამოპოვებულ აბიტურიენტთა სია?
საგნობრივი კომისიის მიერ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, შეფასებისა და გამოცდების
ეროვნული ცენტრის დირექტორი ამტკიცებს კოეფიციენტებით რანჟირების დოკუმენტს
(სადაც მითითებულია, თუ რომელ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულების
საგანმანათლებლო პროგრამაზე მოიპოვა აბიტურიენტმა სწავლის გაგრძელების უფლება),
ასევე აბსოლუტური ქულებით რანჟირების დოკუმენტს (რომელშიც მითითებულია
ინფორმაცია სახელმწიფო სასწავლო გრანტის თაობაზე). ეს ინფორმაცია განთავსდება
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე და დაიგზავნება შესაბამის
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, რის შემდეგაც აბიტურიენტებმა ჩარიცხვის
მიზნით უნდა მიმართონ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას.

გისურვებთ წარმატებას!
საკონტაქტო ინფორმაცია:
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ცხელი ხაზი: (032) 2 47 33 33.
ვებგვერდი: www.naec.ge
ელექტრონული ფოსტა: info@naec.ge

ცნობარის ზოგიერთი გვერდი შეიცავს სარეკლამო ხასიათის ინფორმაციას.
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მისამართი:

ი. ჭავჭავაძის გამზირი N1

ტელეფონი:

+995 32 222 02 41

ვებგვერდი:

www.tsu.ge

ელ.ფოსტა:

rector@tsu.ge; chancellery@tsu.ge
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ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti

- N1 arCevani
Tbilisis saxelmwifo universiteti N 1 universitetia kavkasiasa da regionSi:
aris msoflio saukeTeso universitetebis 2%-Si. /U.S. News&World Report 2019/;
hyavs 200-ze meti partniori universiteti da kvleviTi centri msoflios 56 qveyanaSi;
erazmus+ saerTaSoriso mobilobis farglebSi 2015-2019 ww. - 256 dafinansebuli proeqti evropis 26 qveynis
99 universitetTan; 2020-2022 ww. - 129 saproeqto ganacxadi erazmus+ saerTaSoriso mobilobis farglebSi;
universitetSi moqmedebs 24 ucxoenovani programa - sabakalavro, samagistro, sadoqtoro da erTsafexuriani,
maT Soris saerTaSoriso akreditaciis mqone sajaro mmarTvelobis da qimiis, ABET akreditebuli eleqtruli da
eleqtronuli inJineriisa da kompiuteruli mecnierebebis sabakalavro programebi;
22 000-mde studenti /maT Soris 900-ze meti ucxoeTis moqalaqe 50 qveynidan/ swavlobs 240-mde
saganmanaTleblo programaze;
Tsu yvelaze moTxovnadi universitetia saqarTveloSi - abiturientTa ¼ - sTvis is kvlav pirveli arCevania;
Tsu biblioTekebSi ganTavsebulia 8 milioni wigni da 22 milionze meti gamogoneba/patenti 60 qveynidan,
studentebsa da profesorebs aqvT wvdoma saerTaSoriso samecniero eleqtronul bazebsa da resursebze;
studentebs aqvT SesaZlebloba CaerTon Tsu samecniero kvlevebSi - yovelwliurad tardeba 200-ze meti
samecniero proeqti, erTobliv kvlevebSi monawileobs 3 000-mde ucxoeli mecnieri;
Tanamedrove saswavlo sivrceebi - 16 kvleviTi instituti, 85-mde saswavlo laboratoria;
Tsu iZleva aqtiuri studenturi, kulturuli da sportuli cxovrebis SesaZleblobas - 2017-2019 wlebSi
gacemulia 22 milion laramde dafinanseba studenturi proeqtebisTvis; yovelwliurad tardeba 350-ze
meti studenturi RonisZieba;
studentebs emsaxureba Tanamedrove saerTo sacxovrebeli, ganaxlebuli kafeteriebi;
Tsu kursdamTavrebulTa dasaqmebis maCvenebeli sxvadasxva kvalifikaciis mixedviT 70-100%-ia.

0010101 ქართული ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

40%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

40%-ზე მეტი

2

ისტორია

3

30%-ზე მეტი

3
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ადგილების რ-ბა

2250

200

ადგილების რ-ბა
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0010102 ისტორია
კვალიფიკაცია: ისტორიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

40%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

40%-ზე მეტი

2

ისტორია

3

30%-ზე მეტი

3
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ადგილების რ-ბა

2250

150

ადგილების რ-ბა
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0010103 არქეოლოგია
კვალიფიკაცია: არქეოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

40%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

40%-ზე მეტი

2

ისტორია

3

30%-ზე მეტი

3
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ადგილების რ-ბა

2250

25

ადგილების რ-ბა
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0010104 ფილოსოფია
კვალიფიკაცია: ფილოსოფიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

40%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

40%-ზე მეტი

2

ისტორია

3

30%-ზე მეტი

3
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ადგილების რ-ბა

2250

25

ადგილების რ-ბა
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0010105 თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამები: ა)ეთნოლოგია; ბ) ხელოვნებათმცოდნეობა; გ) კულტურის
კვლევები; დ) ისტორია; ე) არქეოლოგია; ვ) კავკასიოლოგია (ქართულენოვანი); ზ) ამერიკისმცოდნეობა; თ) არაბისტიკა; ი) ირანისტიკა; კ) თურქოლოგია;
ლ) ებრაისტიკა-არამეისტიკა; მ) არმენოლოგია; ნ) ასირიოლოგია; ო) ფილოსოფია; პ) ქართული ფილოლოგია; ჟ) ინგლისური ფილოლოგია; რ)
გერმანული ფილოლოგია; ს) ფრანგული ფილოლოგია; ტ) ესპანური ფილოლოგია; უ) იტალიური ფილოლოგია, ფ) კლასიკური ფილოლოგია; ქ)
ბიზანტიური ფილოლოგია; ღ) ახალი ბერძნული ფილოლოგია; ყ) რუსული ფილოლოგია (ქართულენოვანი); შ) სკანდინავიური ფილოლოგია; ჩ) სახვითი
ხელოვნება; ც) ტელე-კინო ხელოვნება.
კვალიფიკაცია: ეთნოლოგიის ბაკალავრი; ხელოვნებათმცოდნეობის ბაკალავრი; კულტურის კვლევების ბაკალავრი; ისტორიის ბაკალავრი; არქეოლოგიის ბაკალავრი;
კავკასიოლოგიის ბაკალავრი; ამერიკისმცოდნეობის ბაკალავრი; აღმოსავლეთმცოდნეობის ბაკალავრი; ფილოსოფიის ბაკალავრი; ფილოლოგიის ბაკალავრი; ხელოვნების
ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

40%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

40%-ზე მეტი

2

ისტორია

3

30%-ზე მეტი

3

001 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

590

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
38

0010106 კავკასიოლოგია (რუსულენოვანი)
კვალიფიკაცია: კავკასიოლოგიის ბაკალავრი
უცხო ენად აუცილებელია მხოლოდ რუსული ენის ჩაბარება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2022

რუსული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

40%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (რუს.)

4

40%-ზე მეტი

2

ისტორია

3

30%-ზე მეტი

3

001 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

5

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
39

0010107 რუსული ფილოლოგია (რუსულენოვანი)
კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის ბაკალავრი
უცხო ენად აუცილებელია მხოლოდ რუსული ენის ჩაბარება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

რუსული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

40%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (რუს.)

4

40%-ზე მეტი

2

ისტორია

3

30%-ზე მეტი

3

001 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

5

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
40

0010108 მათემატიკა
კვალიფიკაცია: მეცნიერებათა ბაკალავრი მათემატიკაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

8

45%-ზე მეტი

1

001 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

100

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
41

0010109 ფიზიკა
კვალიფიკაცია: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრი ფიზიკაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

8

35%-ზე მეტი

1

001 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

100

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
42

0010110 ქიმია
კვალიფიკაცია: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრი ქიმიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

8

20%-ზე მეტი

1

001 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

100

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
43

0010111 ბიოლოგია
კვალიფიკაცია: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრი ბიოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

8

20%-ზე მეტი

1

001 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

100

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
44

0010112 კომპიუტერული მეცნიერება
კვალიფიკაცია: ინფორმატიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

8

40%-ზე მეტი

1

001 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

100

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
45

0010113 გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია
კვალიფიკაცია: გამოყენებითი ბიომეცნიერებების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

8

20%-ზე მეტი

1

30

ისტორია

8

25%-ზე მეტი

1

30

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

001 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
46

0010114 გეოგრაფია
კვალიფიკაცია: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრი გეოგრაფიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

70

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

8

20%-ზე მეტი

1

35

ისტორია

8

25%-ზე მეტი

1

35

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

001 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
47

0010115 გეოლოგია
კვალიფიკაცია: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრი გეოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

30

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

8

20%-ზე მეტი

1

15

ისტორია

8

25%-ზე მეტი

1

15

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

001 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
48

0010116 ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია
კვალიფიკაცია: მეცნიერებათა ბაკალავრი ელექტრულ და ელექტრონულ ინჟინერიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

8

20%-ზე მეტი

1

001 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

40

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
49

0010117 ეკოლოგია
კვალიფიკაცია: ეკოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

35

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

8

20%-ზე მეტი

1

18

ისტორია

8

25%-ზე მეტი

1

17

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

001 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
50

0010118 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი
ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; თ)
ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია
კვალიფიკაცია: ინფორმატიკის ბაკალავრი; გამოყენებითი ბიომეცნიერებების ბაკალავრი; საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრი გეოგრაფიაში;
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრი გეოლოგიაში; მეცნიერებათა ბაკალავრი ელექტრულ და ელექტრონულ ინჟინერიაში; ეკოლოგიის ბაკალავრი; მეცნიერებათა
ბაკალავრი მათემატიკაში; საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრი ფიზიკაში; საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრი ქიმიაში; საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ბაკალავრი ბიოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

8

20%-ზე მეტი

1

001 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

230

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
51

0010119 კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: ინფორმატიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

04-06-2023

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

2

50%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

8

40%-ზე მეტი

1

001 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

30

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
52

0010120 ქიმია (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: მეცნიერების ბაკალავრი ქიმიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

19-12-2023

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

2

60%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

8

20%-ზე მეტი

1

001 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

30

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
53

0010121 თსუ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამები: ა) სოციალური მუშაობა, ბ) საზოგადოებრივი
გეოგრაფია, გ)სოციოლოგია, დ)პოლიტიკის მეცნიერება
კვალიფიკაცია: სოციალური მუშაობის ბაკალავრი; სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი საზოგადოებრივ გეოგრაფიაში; სოციოლოგიის ბაკალავრი; პოლიტიკის
მეცნიერების ბაკალავრი
მიუხედავად იმისა,თუ რომელ ევროპულ ენას აბარებს აბიტურიენტი (ინგლისური,გერმანული, ფრანგული და რუსული) ყველა სტუდენტს უწევს ინგლისური ენის
გაძლიერებული სწავლება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

41%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

5

51%-ზე მეტი

2

ისტორია

2

41%-ზე მეტი

3

001 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

455

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
54

0010122 საერთაშორისო ურთიერთობები
კვალიფიკაცია: საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

70

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

41%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (ინგ.)

4

51%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

2

41%-ზე მეტი

4

10

ისტორია

2

41%-ზე მეტი

4

60

ზოგადი უნარები

3

41%-ზე მეტი

3

20 (ისტორია - 15; მათემატიკა - 5)

გეოგრაფია

3

41%-ზე მეტი

3

50 (ისტორია - 45; მათემატიკა - 5)

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

ერთ-ერთი შემდეგი დამატებითი სავალდებულო საგნებიდან

001 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
55

0010123 ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია
კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

41%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (ინგ.)

4

51%-ზე მეტი

2

ისტორია

4

41%-ზე მეტი

3

001 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

100

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
56

0010124 ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია (ქართულ-რუსულენოვანი)
კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი
პროგრამა ხორციელდება რუსულენოვანი კომპონენტებით.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

04-12-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

41%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (ინგ.)

4

51%-ზე მეტი

2

ისტორია

4

41%-ზე მეტი

3

001 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

15

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
57

0010125 ეკონომიკა
კვალიფიკაცია: ეკონომიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

001 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

400

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
58

0010126 ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

29-08-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

400

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

300

ისტორია

6

25%-ზე მეტი

1

100

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

001 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
59

0010127 ტურიზმი
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

250

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

6

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

2

25

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

2

225

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0010128 ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის (ISET) ეკონომიკა ინგლისურენოვანი
კვალიფიკაცია: ეკონომიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

05-01-2024

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

65%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

50%-ზე მეტი

1

001 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა
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150

ადგილების რ-ბა
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0010129 სამართალი
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

600

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

35%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

35%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

2

200

ისტორია

3

35%-ზე მეტი

2

400

ზოგადი უნარები

2

35%-ზე მეტი

4

450 (ისტორია - 300; მათემატიკა - 150)

ლიტერატურა

2

35%-ზე მეტი

4

150 (ისტორია - 100; მათემატიკა - 50)

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

ერთ-ერთი შემდეგი დამატებითი სავალდებულო საგნებიდან
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0010130 საერთაშორისო სამართალი
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი, სპეციალობა საერთაშორისო სამართალი
უცხო ენად აუცილებელია მხოლოდ ინგლისური ენის ჩაბარება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

80

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

35%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (ინგ.)

4

35%-ზე მეტი

1

ზოგადი უნარები

2

35%-ზე მეტი

4

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

30

ისტორია

3

35%-ზე მეტი

3

50

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0010131 ფსიქოლოგია
კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი ფსიქოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

225

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

40%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

40%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

25%-ზე მეტი

3

70

ისტორია

4

40%-ზე მეტი

3

155

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0010132 დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
კვალიფიკაცია: განათლების მაგისტრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

03-08-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
300

ადგილების რ-ბა

2250

50

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

50%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

30%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

5

20%-ზე მეტი

2

25

ისტორია

5

40%-ზე მეტი

2

25

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0010133 მულტილინგვური განათლება - დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო
საგანმანათლებლო პროგრამა
კვალიფიკაცია: განათლების მაგისტრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-12-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
300

ადგილების რ-ბა

2250

50

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

6

51%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

21%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

3

21%-ზე მეტი

2

25

ისტორია

3

41%-ზე მეტი

2

25

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0010134 მედიცინა (ქართულენოვანი)
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი
უცხო ენად აუცილებელია მხოლოდ ინგლისური ენის ჩაბარება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
360

ადგილების რ-ბა

2250

100

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

50%-ზე მეტი

4

უცხოური ენა (ინგ.)

3

70%-ზე მეტი

2

ბიოლოგია

4

60%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

45%-ზე მეტი

3

30

ფიზიკა

3

45%-ზე მეტი

3

30

ქიმია

3

50%-ზე მეტი

3

40

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0010135 მედიცინა (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი
უცხო ენად აუცილებელია მხოლოდ ინგლისური ენის ჩაბარება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2020

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
360

ადგილების რ-ბა

2250

10

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

55%-ზე მეტი

4

უცხოური ენა (ინგ.)

4

85%-ზე მეტი

2

ბიოლოგია

4

65%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

2

50%-ზე მეტი

3

3

ფიზიკა

2

50%-ზე მეტი

3

3

ქიმია

2

55%-ზე მეტი

3

4

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0010136 სტომატოლოგია
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული სტომატოლოგი
უცხო ენად აუცილებელია მხოლოდ ინგლისური ენის ჩაბარება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
300

ადგილების რ-ბა

2250

40

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

50%-ზე მეტი

4

უცხოური ენა (ინგ.)

3

60%-ზე მეტი

2

ბიოლოგია

4

50%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

45%-ზე მეტი

3

12

ფიზიკა

3

45%-ზე მეტი

3

12

ქიმია

3

50%-ზე მეტი

3

16

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0010137 ოკუპაციური თერაპია
კვალიფიკაცია: ოკუპაციური თერაპიის ბაკალავრი
უცხო ენად აუცილებელია მხოლოდ ინგლისური ენის ჩაბარება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

10

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

41%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (ინგ.)

4

41%-ზე მეტი

2

ბიოლოგია

3

41%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

1

21%-ზე მეტი

4

4

ფიზიკა

1

26%-ზე მეტი

4

3

ქიმია

1

26%-ზე მეტი

4

3

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

001 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
70

0010138 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა ოსურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

30-12-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ოსური ენა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

25%-ზე მეტი

1

001 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

57

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
71

0010139 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა სომხურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

30-12-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ზოგადი უნარები (სომხ)

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

001 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

284

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
72

0010140 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აზერბაიჯანულენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

30-12-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ზოგადი უნარები (აზერ)

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

001 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

284

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
73

0010141 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აფხაზურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

30-12-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
აფხაზური ენა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

25%-ზე მეტი

1

001 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

57

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
74

002 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია
მისამართი:

0108, თბილისი, გრიბოედოვის ქ. 8-10

ტელეფონი:

(+995 32) 298 70 27

ვებგვერდი:

www.tsc.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@tsc.edu.ge

002 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

28.02.2020 09:05
75

0020101 საშემსრულებლო ხელოვნება - კლავიშიანი საკრავები
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

ქართული ენა და ლიტერატურა

25%-ზე მეტი

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

20%-ზე მეტი

შემოქმედებითი ტური

12

002 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

16

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
76

0020102 საშემსრულებლო ხელოვნება - აკადემიური გუნდის დირიჟორობა
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია შემდეგი საგნის ჩაბარება: ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

ქართული ენა და ლიტერატურა

25%-ზე მეტი

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

20%-ზე მეტი

შემოქმედებითი ტური

12

002 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

9

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
77

0020103 საშემსრულებლო ხელოვნება - სოლო აკადემიური სიმღერა (ქალები)
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

ქართული ენა და ლიტერატურა

25%-ზე მეტი

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

20%-ზე მეტი

შემოქმედებითი ტური

12

002 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

10

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
78

0020104 საშემსრულებლო ხელოვნება - სოლო აკადემიური სიმღერა (ვაჟები)
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

ქართული ენა და ლიტერატურა

25%-ზე მეტი

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

20%-ზე მეტი

შემოქმედებითი ტური

12

002 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

10

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
79

0020105 საშემსრულებლო ხელოვნება - საორკესტრო სიმებიანი საკრავები (ვიოლინო)
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

ქართული ენა და ლიტერატურა

25%-ზე მეტი

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

20%-ზე მეტი

შემოქმედებითი ტური

12

002 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

11

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
80

0020106 საშემსრულებლო ხელოვნება - საორკესტრო სიმებიანი საკრავები (ალტი)
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

ქართული ენა და ლიტერატურა

25%-ზე მეტი

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

20%-ზე მეტი

შემოქმედებითი ტური

12

002 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

4

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
81

0020107 საშემსრულებლო ხელოვნება - საორკესტრო სიმებიანი საკრავები (ჩელო)
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

ქართული ენა და ლიტერატურა

25%-ზე მეტი

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

20%-ზე მეტი

შემოქმედებითი ტური

12

002 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

2

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
82

0020108 საშემსრულებლო ხელოვნება - საორკესტრო სიმებიანი საკრავები (კონტრაბასი)
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

ქართული ენა და ლიტერატურა

25%-ზე მეტი

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

20%-ზე მეტი

შემოქმედებითი ტური

12

002 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

1

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
83

0020109 საშემსრულებლო ხელოვნება - საორკესტრო სიმებიანი საკრავები (არფა)
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

ქართული ენა და ლიტერატურა

25%-ზე მეტი

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

20%-ზე მეტი

შემოქმედებითი ტური

12

002 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

1

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
84

0020110 საშემსრულებლო ხელოვნება - საორკესტრო სიმებიანი საკრავები (გიტარა)
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

ქართული ენა და ლიტერატურა

25%-ზე მეტი

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

20%-ზე მეტი

შემოქმედებითი ტური

12

002 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

1

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
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0020111 საშემსრულებლო ხელოვნება - საორკესტრო ჩასაბერი და დასარტყამი საკრავები (ფლეიტა)
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

ქართული ენა და ლიტერატურა

25%-ზე მეტი

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

20%-ზე მეტი

შემოქმედებითი ტური

12

002 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

4

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
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0020112 საშემსრულებლო ხელოვნება - საორკესტრო ჩასაბერი და დასარტყამი საკრავები (კლარნეტი)
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

ქართული ენა და ლიტერატურა

25%-ზე მეტი

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

20%-ზე მეტი

შემოქმედებითი ტური

12

002 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

2

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
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0020113 საშემსრულებლო ხელოვნება - საორკესტრო ჩასაბერი და დასარტყამი საკრავები (ჰობოი)
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

ქართული ენა და ლიტერატურა

25%-ზე მეტი

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

20%-ზე მეტი

შემოქმედებითი ტური

12

002 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

2

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
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0020114 საშემსრულებლო ხელოვნება - საორკესტრო ჩასაბერი და დასარტყამი საკრავები (ფაგოტი)
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

ქართული ენა და ლიტერატურა

25%-ზე მეტი

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

20%-ზე მეტი

შემოქმედებითი ტური

12

002 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

1

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
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0020115 საშემსრულებლო ხელოვნება - საორკესტრო ჩასაბერი და დასარტყამი საკრავები (ვალტორნა)
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

ქართული ენა და ლიტერატურა

25%-ზე მეტი

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

20%-ზე მეტი

შემოქმედებითი ტური

12

002 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

2

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
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0020116 საშემსრულებლო ხელოვნება - საორკესტრო ჩასაბერი და დასარტყამი საკრავები (საყვირი)
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

ქართული ენა და ლიტერატურა

25%-ზე მეტი

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

20%-ზე მეტი

შემოქმედებითი ტური

12

002 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

2

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
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0020117 საშემსრულებლო ხელოვნება - საორკესტრო ჩასაბერი და დასარტყამი საკრავები (ტრომბონი)
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

ქართული ენა და ლიტერატურა

25%-ზე მეტი

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

20%-ზე მეტი

შემოქმედებითი ტური

12

002 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

1

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
92

0020118 საშემსრულებლო ხელოვნება - საორკესტრო ჩასაბერი და დასარტყამი საკრავები (ტუბა)
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

ქართული ენა და ლიტერატურა

25%-ზე მეტი

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

20%-ზე მეტი

შემოქმედებითი ტური

12

002 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

1

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
93

0020119 საშემსრულებლო ხელოვნება - საორკესტრო ჩასაბერი და დასარტყამი საკრავები (დასარტყამი საკრავები)
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

ქართული ენა და ლიტერატურა

25%-ზე მეტი

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

20%-ზე მეტი

შემოქმედებითი ტური

12

002 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

1

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
94

0020120 ჯაზის ხელოვნება
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

ქართული ენა და ლიტერატურა

25%-ზე მეტი

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

20%-ზე მეტი

შემოქმედებითი ტური

12

002 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

10

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
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0020121 კომპოზიცია
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

ქართული ენა და ლიტერატურა

25%-ზე მეტი

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

20%-ზე მეტი

შემოქმედებითი ტური

12

002 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

4

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
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0020122 მუსიკის თეორია
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია შემდეგი საგნის ჩაბარება: ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

შემოქმედებითი ტური

6

002 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

ადგილების რ-ბა

2250

4

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
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0020123 მუსიკა და დღევანდელობა - მუსიკის ტექნოლოგია
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

15

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

002 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

28.02.2020 09:05
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0020124 მუსიკა და დღევანდელობა - მუსიკის ჟურნალისტიკა
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

5

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

1

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

4

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

002 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

28.02.2020 09:05
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0020125 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აფხაზურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

07-06-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
აფხაზური ენა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

25%-ზე მეტი

1

002 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

ადგილების რ-ბა

2250

1

ადგილების რ-ბა

12.06.2020 09:05
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0020126 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა ოსურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

07-06-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ოსური ენა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

25%-ზე მეტი

1

002 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

ადგილების რ-ბა

2250

1

ადგილების რ-ბა

12.06.2020 09:05
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0020127 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა სომხურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

07-06-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ზოგადი უნარები (სომხ)

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

002 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

ადგილების რ-ბა

2250

7

ადგილების რ-ბა

12.06.2020 09:05
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0020128 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აზერბაიჯანულენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

07-06-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ზოგადი უნარები (აზერ)

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

002 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

ადგილების რ-ბა

2250

7

ადგილების რ-ბა

12.06.2020 09:05
103

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მისამართი:

მერაბ კოსტავას ქ. N 77

ტელეფონი:

(+995 32) 2 36 54 29

ვებგვერდი:

www.gtu.ge

ელ.ფოსტა:

info@gtu.ge; rectoroffice@gtu.ge

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
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0030101 მშენებლობა
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი მშენებლობაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

500

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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0030102 მშენებლობა (რუსულენოვანი)
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი მშენებლობაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

რუსული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

15

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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0030103 მშენებლობის მენეჯმენტი
კვალიფიკაცია: მენეჯმენტის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

აკრედიტებული

19-01-2022

გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

25

ადგილების რ-ბა

09.03.2020 15:00
107

0030104 სამშენებლო-სატრანსპორტო ტექნოლოგიური საშუალებები
კვალიფიკაცია: მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

20

ადგილების რ-ბა

09.03.2020 15:00
108

0030105 სამოქალაქო ინჟინერია
კვალიფიკაცია: მეცნიერების ბაკალავრი სამოქალაქო ინჟინერიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

14-03-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

25

ადგილების რ-ბა

16.03.2020 11:05
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0030106 ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია
კვალიფიკაცია: ენერგეტიკის და ელექტროინჟინერიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

325

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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0030107 ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია (რუსულენოვანი)
კვალიფიკაცია: ენერგეტიკის და ელექტროინჟინერიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

რუსული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

10

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
111

0030108 ტელეკომუნიკაცია
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი ტელეკომუნიკაციაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

100

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
112

0030109 ტელეკომუნიკაცია (რუსულენოვანი)
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი ტელეკომუნიკაციაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

რუსული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

10

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
113

0030110 საინჟინრო მენეჯმენტი
კვალიფიკაცია: მენეჯმენტის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

10-01-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

30

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

15

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

15

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
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0030111 ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია
კვალიფიკაცია: მეცნიერების ბაკალავრი ელექტრულ და ელექტრონულ ინჟინერიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

აკრედიტებული

14-03-2022
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

25

ადგილების რ-ბა

26.03.2020 12:05
115

0030112 გეოლოგია
კვალიფიკაცია: გეოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

40

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

20

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
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0030113 სამთო და გეოინჟინერია
კვალიფიკაცია: სამთო და გეოინჟინერიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

120

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
117

0030114 საინჟინრო გეოდეზია
კვალიფიკაცია: საინჟინრო გეოდეზიისა და გეოინფორმატიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

15

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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0030115 საინჟინრო უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციების მართვა
კვალიფიკაცია: გარემოს ინჟინერიის და უსაფრთხოების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

50

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
119

0030116 გეოინფორმატიკა
კვალიფიკაცია: საინჟინრო გეოდეზიისა და გეოინფორმატიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

15

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
120

0030117 ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები (რუსულენოვანი)
კვალიფიკაცია: სამთო და გეოინჟინერიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

რუსული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

10

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
121

0030118 ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია
კვალიფიკაცია: ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

70

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
122

0030119 ქიმია
კვალიფიკაცია: ქიმიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

13-12-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

50

ადგილების რ-ბა

16.03.2020 11:05
123

0030120 მეტალურგია
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი მეტალურგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

25

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
124

0030121 მასალათმცოდნეობა
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი მასალათმცოდნეობაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

30

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
125

0030122 გარემოს ინჟინერია და უსაფრთხოება
კვალიფიკაცია: გარემოს ინჟინერიისა და უსაფრთხოების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

50

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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0030123 სასურსათო პროდუქტების წარმოების ინჟინერია
კვალიფიკაცია: ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

65

ადგილების რ-ბა

16.03.2020 11:00
127

0030124 ფარმაცია
კვალიფიკაცია: ფარმაციის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

4

ბიოლოგია

3

25%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

1

20

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

1

20

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

1

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
128

0030125 ტრანსპორტი
კვალიფიკაცია: ტრანსპორტის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

80

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
129

0030126 საგზაო ინჟინერია
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი ტრანსპორტში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

30

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
130

0030127 სამრეწველო ინჟინერია და ტექნოლოგია
კვალიფიკაცია: სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

30

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
131

0030128 მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია
კვალიფიკაცია: მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

30

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
132

0030129 კვების ინდუსტრიის ინჟინერია და ტექნოლოგიები
კვალიფიკაცია: სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

30

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
133

0030130 ლოგისტიკა
კვალიფიკაცია: საინჟინრო ლოგისტიკის ბაკალავრი
საგანმანათლებლო პროგრამაზე ,,ლოგისტიკა" სწავლების ენა არის ქართული და გერმანული

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

12-03-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

20

ადგილების რ-ბა

16.03.2020 11:05
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0030131 ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

150

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

30

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

120

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
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0030132 არქიტექტურა
კვალიფიკაცია: არქიტექტურის ბაკალავრი
ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა გაიარონ გასაუბრება ფაკულტეტზე არსებული კომისიის წინაშე ხატვასა და ხაზვაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

150

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
136

0030133 არქიტექტურა (რუსულენოვანი)
კვალიფიკაცია: არქიტექტურის ბაკალავრი
ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა გაიარონ გასაუბრება ფაკულტეტზე არსებული კომისიის წინაშე ხატვასა და ხაზვაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2022

რუსული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

10

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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0030134 მოდის დიზაინის ტექნოლოგიები
კვალიფიკაცია: დიზაინის ბაკალავრი
ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა გაიარონ გასაუბრება ფაკულტეტზე არსებული კომისიის წინაშე.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

აკრედიტებული

14-03-2022

გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

20

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

5

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

15

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

16.03.2020 11:05
138

0030135 სამართალი
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

340

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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0030136 საერთაშორისო ურთიერთობები
კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი საერთაშორისო ურთიერთობებში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

100

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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0030137 საერთაშორისო ურთიერთობები (რუსულენოვანი)
კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი საერთაშორისო ურთიერთობებში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2021

რუსული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

20

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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0030138 ინფორმატიკა
კვალიფიკაცია: ინფორმატიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

350

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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0030139 ინფორმატიკა (რუსულენოვანი)
კვალიფიკაცია: ინფორმატიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

რუსული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

10

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
143

0030140 მათემატიკა
კვალიფიკაცია: მათემატიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

15-10-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

50

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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0030141 საინჟინრო ფიზიკა
კვალიფიკაცია: საინჟინრო ფიზიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

19-07-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

100

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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0030142 ბიოსამედიცინო ინჟინერია
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი ხელსაწყოთმშენებლობის, ავტომატიზაციისა და მართვის სისტემებში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

29-03-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1
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2250

40

ადგილების რ-ბა
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0030143 ბიოსამედიცინო ინჟინერია (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: მეცნიერების ბაკალავრი ბიოსამედიცინო ინჟინერიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

16-01-2024

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1
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ადგილების რ-ბა

2250

5

ადგილების რ-ბა
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0030144 მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ ინჟინერინგი
კვალიფიკაცია: ხელსაწყოთმშენებლობის, ავტომატიზაციის და მართვის სისტემების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1
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ადგილების რ-ბა

2250

40

ადგილების რ-ბა
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0030145 კომპიუტერული მეცნიერებები (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: კომპიუტერული მეცნიერების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

16-01-2024

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1
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2250

25

ადგილების რ-ბა
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0030146 დიზაინი (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ბაკალავრი დიზაინში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

50

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

15

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

35

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030147 აგრარული ტექნოლოგიები
კვალიფიკაცია: აგრონომიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

15-09-2024

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

50

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030148 მევენახეობა და ენოლოგია
კვალიფიკაცია: აგრარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

15-09-2024

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

90

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

20

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

70

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030149 აგრონომია
კვალიფიკაცია: აგრონომიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

05-03-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

50

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030150 სასურსათო ტექნოლოგია
კვალიფიკაცია: სასურსათო ტექნოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

21-11-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

120

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

80

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

40

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030151 მეცხოველეობა
კვალიფიკაცია: მეცხოველეობის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

10-01-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

20

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030152 ნიადაგისა და წყლის რესურსების ინჟინერია
კვალიფიკაცია: აგროინჟინერიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

26-02-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1
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2250

10

ადგილების რ-ბა
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0030153 აგროინჟინერია
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი აგროინჟინერიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1
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2250

10

ადგილების რ-ბა
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0030154 სატყეო საქმე
კვალიფიკაცია: სატყეო საქმის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

21-11-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

30

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030155 ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

170

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

20

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

150

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030156 ბიზნესის ადმინისტრირება (რუსულენოვანი)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2025

რუსული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

8

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

2

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

6

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030157 საბანკო და საფინანსო ტექნოლოგიები
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ფინანსებში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1
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ადგილების რ-ბა

2250

17

ადგილების რ-ბა
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0030158 საჯარო მმართველობა
კვალიფიკაცია: საჯარო მმართველობის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

45

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

5

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

40

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030159 სასტუმრო მომსახურება
კვალიფიკაცია: ტურიზმის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

19-07-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

35

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

5

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

30

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
163

0030160 საზოგადოებრივი ურთიერთობები
კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1
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ადგილების რ-ბა

2250

40

ადგილების რ-ბა
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0030161 ევროპისმცოდნეობა
კვალიფიკაცია: ევროპისმცოდნეობის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

1

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3
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ადგილების რ-ბა

2250

20

ადგილების რ-ბა
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0030162 ეკონომიკა
კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი ეკონომიკაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1
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ადგილების რ-ბა

2250

60

ადგილების რ-ბა
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0030163 ჟურნალისტიკა (რუსულენოვანი)
კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი ჟურნალისტიკაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2021

რუსული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

1

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3
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ადგილების რ-ბა

2250

10

ადგილების რ-ბა
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0030164 არქეოლოგია
კვალიფიკაცია: არქეოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

09-03-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

1

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

25

ადგილების რ-ბა
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0030165 მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა
კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი მასობრივ კომუნიკაციაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

1

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3
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ადგილების რ-ბა

2250

40

ადგილების რ-ბა
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0030166 მთის სოფლის გარემოს მდგრადი განვითარება
კვალიფიკაცია: გარემოსმცოდნეობის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

მიმდინარეობს წარმოება
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური

ქართული ენა

240

ადგილების რ-ბა

2250

20

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030167 მთის მდგრადი ტურიზმი და მასპინძლობის მენეჯმენტი
კვალიფიკაცია: ტურიზმის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

მიმდინარეობს წარმოება
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური

ქართული ენა

240

ადგილების რ-ბა

2250

20

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030168 მთიანი რეგიონების ორგანული ფერმერული სისტემების მართვა
კვალიფიკაცია: მენეჯმენტის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

მიმდინარეობს წარმოება
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური

ქართული ენა

240

ადგილების რ-ბა

2250

20

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
172

0030169 ბუნებრივი საფრთხეები, მდგრადი გარემო და დაცვა
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი გარემოს ინჟინერიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

მიმდინარეობს წარმოება
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური

ქართული ენა

240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

20

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
173

0030170 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა სომხურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

09-03-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ზოგადი უნარები (სომხ)

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

ადგილების რ-ბა

2250

244

ადგილების რ-ბა

16.03.2020 11:05
174

0030171 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აზერბაიჯანულენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

აკრედიტებული

09-03-2027

გამოცდა
ზოგადი უნარები (აზერ)

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

ადგილების რ-ბა

2250

244

ადგილების რ-ბა

16.03.2020 11:05
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0030172 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა ოსურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

09-03-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ოსური ენა

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

25%-ზე მეტი

1

ადგილების რ-ბა

2250

49

ადგილების რ-ბა

16.03.2020 11:05
176

0030173 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აფხაზურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

09-03-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
აფხაზური ენა

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

25%-ზე მეტი

1

ადგილების რ-ბა

2250

49

ადგილების რ-ბა

16.03.2020 11:05
177

004 სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მისამართი:

თბილისი, 0118, რუსთაველის გამზირი 19

ტელეფონი:

+995322999411

ვებგვერდი:

www.tafu.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@tafu.edu.ge

004 სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
178

0040101 საშემსრულებლო-შემოქმედებითი ხელოვნება - მსახიობი (დრამისა და კინოს მსახიობი)
კვალიფიკაცია: თეატრალური ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

37%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

1

44%-ზე მეტი

3

შემოქმედებითი ტური

10

004 სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

16

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
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0040102 საშემსრულებლო-შემოქმედებითი ხელოვნება - თეატრის რეჟისურა
კვალიფიკაცია: თეატრალური ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

50%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

1

44%-ზე მეტი

3

შემოქმედებითი ტური

10

004 სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

6

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
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0040103 საშემსრულებლო-შემოქმედებითი ხელოვნება - ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფი
კვალიფიკაცია: ქორეოგრაფიული ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

37%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

1

33%-ზე მეტი

3

შემოქმედებითი ტური

10

004 სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

20

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
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0040104 საშემსრულებლო-შემოქმედებითი ხელოვნება - ქართული ხალხური და საეკლესიო გუნდის დირიჟორი
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია შემდეგი საგნის ჩაბარება: ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

37%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

1

33%-ზე მეტი

3

შემოქმედებითი ტური

10

004 სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

10

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
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0040105 საშემსრულებლო შემოქმედებითი ხელოვნება - აუდიო-ვიზუალური რეჟისურა ( მხატვრული კინოს რეჟისურა)
კვალიფიკაცია: აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

62%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

1

57%-ზე მეტი

3

შემოქმედებითი ტური

10

004 სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

7

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
183

0040106 საშემსრულებლო შემოქმედებითი ხელოვნება - აუდიო-ვიზუალური რეჟისურა ( დოკუმენტური კინოს რეჟისურა)
კვალიფიკაცია: აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

50%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

1

50%-ზე მეტი

3

შემოქმედებითი ტური

10

004 სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

7

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
184

0040107 საშემსრულებლო შემოქმედებითი ხელოვნება - აუდიო-ვიზუალური რეჟისურა ( ანიმაციური კინოს რეჟისურა)
კვალიფიკაცია: აუდიოვიზუალური ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

56%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

1

50%-ზე მეტი

3

შემოქმედებითი ტური

10

004 სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

6

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
185

0040108 საშემსრულებლო შემოქმედებითი ხელოვნება - კინო-ტელე ოპერატორი
კვალიფიკაცია: აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

50%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

1

50%-ზე მეტი

3

შემოქმედებითი ტური

10

004 სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

14

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
186

0040109 ხელოვნების ისტორია და თეორია (თეატრმცოდნეობა, კინომცოდნეობა, ხელოვნებათმცოდნეობა)
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

33%-ზე მეტი

2

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

004 სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

45

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
187

0040110 მასობრივი კომუნიკაცია (ტელე-რადიო ჟურნალისტიკა)
კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

33%-ზე მეტი

2

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

004 სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

20

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
188

0040111 მენეჯმენტი (ხელოვნების)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-11-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

30

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

33%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

10

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

004 სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
189

0040112 კულტურული ტურიზმი
კვალიფიკაცია: ტურიზმის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

16-11-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

33%-ზე მეტი

2

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

004 სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

30

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
190

0040113 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აფხაზურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

მიმდინარეობს წარმოება
გამოცდა
აფხაზური ენა

სწავლების ენა

დაფინანსება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური

ქართული ენა

60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

25%-ზე მეტი

1

004 სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

2

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
191

0040114 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აზერბაიჯანულენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

მიმდინარეობს წარმოება
გამოცდა
ზოგადი უნარები (აზერ)

სწავლების ენა

დაფინანსება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური

ქართული ენა

60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

004 სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

12

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
192

0040115 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა სომხურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

მიმდინარეობს წარმოება
გამოცდა
ზოგადი უნარები (სომხ)

სწავლების ენა

დაფინანსება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური

ქართული ენა

60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

004 სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

12

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
193

0040116 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა ოსურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

მიმდინარეობს წარმოება
გამოცდა
ოსური ენა

სწავლების ენა

დაფინანსება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური

ქართული ენა

60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

25%-ზე მეტი

1

004 სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

2

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
194

005 ა(ა)იპ - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
მისამართი:

კახა ბენდუქიძის კამპუსი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, N240, თბილისი 0159

ტელეფონი:

2 594 901

ვებგვერდი:

www.agruni.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@agruni.edu.ge

005 ა(ა)იპ - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
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0050101 აგრარული მეცნიერებები
კვალიფიკაცია: აგრარული მეცნიერებების ბაკალავრი; აგრონომიის ბაკალავრი; სასურსათო ტექნოლოგიის ბაკალავრი; სატყეო საქმის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის ცვლილების ან/და საქართველოს
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული სამომხმარებლო ფასების ინდექსის მნიშვნელოვანი ცვლილების შემთხვევაში, საფასური შეიძლება გაიზარდოს,
მაგრამ ყოველწლიურად არაუმეტეს 15%-სა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

24-01-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3250

175

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

5

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

90

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

85

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0050102 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები
კვალიფიკაცია: ბიოლოგიის ბაკალავრი; ქიმიის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის ცვლილების ან/და საქართველოს
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული სამომხმარებლო ფასების ინდექსის მნიშვნელოვანი ცვლილების შემთხვევაში, საფასური შეიძლება გაიზარდოს,
მაგრამ ყოველწლიურად არაუმეტეს 15%-სა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

5

20%-ზე მეტი

1

005 ა(ა)იპ - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
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3250

30

ადგილების რ-ბა
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0050103 ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
კვალიფიკაცია: ვეტერინარიის მაგისტრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის ცვლილების ან/და საქართველოს
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული სამომხმარებლო ფასების ინდექსის მნიშვნელოვანი ცვლილების შემთხვევაში, საფასური შეიძლება გაიზარდოს,
მაგრამ ყოველწლიურად არაუმეტეს 15%-სა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

29-08-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
302

ადგილების რ-ბა

3250

25

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

5

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

13

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

12

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0050104 ელექტრო და კომპიუტერული ინჟინერია, მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია, მშენებლობა
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი; მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის ბაკალავრი; ინჟინერიის ბაკალავრი მშენებლობაში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის ცვლილების ან/და საქართველოს
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული სამომხმარებლო ფასების ინდექსის მნიშვნელოვანი ცვლილების შემთხვევაში, საფასური შეიძლება გაიზარდოს,
მაგრამ ყოველწლიურად არაუმეტეს 15%-სა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

7

20%-ზე მეტი

1

005 ა(ა)იპ - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

3250

85

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
199

0050105 ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის ცვლილების ან/და საქართველოს
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული სამომხმარებლო ფასების ინდექსის მნიშვნელოვანი ცვლილების შემთხვევაში, საფასური შეიძლება გაიზარდოს,
მაგრამ ყოველწლიურად არაუმეტეს 15%-სა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-08-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3450

95

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

5

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

65

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

30

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

005 ა(ა)იპ - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
200

0050106 თავისუფალი მეცნიერებები
კვალიფიკაცია: თავისუფალი მეცნიერებების ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის ცვლილების ან/და საქართველოს
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული სამომხმარებლო ფასების ინდექსის მნიშვნელოვანი ცვლილების შემთხვევაში, საფასური შეიძლება გაიზარდოს,
მაგრამ ყოველწლიურად არაუმეტეს 15%-სა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

21-03-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3450

30

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

5

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

5

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

25

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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006 სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
მისამართი:

0186, საქართველო, თბილისი, ვაჟა ფშაველას გამზირი 33

ტელეფონი:

(+995 32) 2542424; 2542444; 2542401; 2542405; 2542419

ვებგვერდი:

www.tsmu.edu

ელ.ფოსტა:

pr@tsmu.edu
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0060101 დიპლომირებული მედიკოსი
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2020

ქართულიინგლისური

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
360

ადგილების რ-ბა

2250

300

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

65%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

65%-ზე მეტი

4

ბიოლოგია

4

70%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

70%-ზე მეტი

2

90

ფიზიკა

4

70%-ზე მეტი

2

90

ქიმია

4

70%-ზე მეტი

2

120

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0060102 დიპლომირებული მედიკოსის ამერიკული პროგრამა
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი
უცხო ენად ბარდება მხოლოდ ინგლისური ენა

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2020

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
360

ადგილების რ-ბა

8000

20

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

65%-ზე მეტი

4

უცხოური ენა (ინგ.)

2

80%-ზე მეტი

3

ბიოლოგია

4

70%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

70%-ზე მეტი

2

6

ფიზიკა

4

70%-ზე მეტი

2

6

ქიმია

4

70%-ზე მეტი

2

8

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0060103 დიპლომირებული სტომატოლოგი
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული სტომატოლოგი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
300

ადგილების რ-ბა

2250

150

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

35%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

35%-ზე მეტი

4

ბიოლოგია

4

35%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

35%-ზე მეტი

2

45

ფიზიკა

4

35%-ზე მეტი

2

45

ქიმია

4

35%-ზე მეტი

2

60

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0060104 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
კვალიფიკაცია: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

12-03-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

110

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

35%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

35%-ზე მეტი

4

ბიოლოგია

4

35%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

35%-ზე მეტი

2

38

ფიზიკა

4

35%-ზე მეტი

2

33

ქიმია

4

35%-ზე მეტი

2

39

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0060105 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და მენეჯმენტი
კვალიფიკაცია: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

12-03-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

4000

40

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

35%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

35%-ზე მეტი

4

ბიოლოგია

4

35%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

35%-ზე მეტი

2

14

ფიზიკა

4

35%-ზე მეტი

2

12

ქიმია

4

35%-ზე მეტი

2

14

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0060106 ფარმაცია
კვალიფიკაცია: ფარმაციის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

19-11-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

180

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

35%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

35%-ზე მეტი

4

ბიოლოგია

4

35%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

35%-ზე მეტი

2

54

ფიზიკა

4

35%-ზე მეტი

2

54

ქიმია

4

35%-ზე მეტი

2

72

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0060107 ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია
კვალიფიკაცია: ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-11-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

90

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

35%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

35%-ზე მეტი

4

ბიოლოგია

3

35%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

35%-ზე მეტი

2

27

ფიზიკა

3

35%-ზე მეტი

2

27

ქიმია

3

35%-ზე მეტი

2

36

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0060108 საექთნო საქმის ბაკალავრის (ექთანი) ქართულ-ავსტრიული საგანმანათლებლო პროგრამა
კვალიფიკაცია: საექთნო საქმის ბაკალავრი (ექთანი)

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

09-11-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

1500

30

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

25%-ზე მეტი

4

ბიოლოგია

3

25%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

25%-ზე მეტი

2

9

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

2

9

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

2

12

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0060109 საექთნო საქმე (ბებიაქალი)
კვალიფიკაცია: საექთნო საქმის ბაკალავრი (ბებიაქალი)

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

09-11-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

1500

10

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

25%-ზე მეტი

4

ბიოლოგია

3

25%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

25%-ზე მეტი

2

3

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

2

3

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

2

4

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0060110 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აფხაზურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

09-03-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
აფხაზური ენა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

25%-ზე მეტი

1

006 სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

11

ადგილების რ-ბა

16.03.2020 12:05
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0060111 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა ოსურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

09-03-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ოსური ენა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

25%-ზე მეტი

1

006 სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

11

ადგილების რ-ბა
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0060112 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აზერბაიჯანულენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

09-03-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ზოგადი უნარები (აზერ)

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1
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ადგილების რ-ბა

2250

53

ადგილების რ-ბა

16.03.2020 12:05
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0060113 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა სომხურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

09-03-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ზოგადი უნარები (სომხ)

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1
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ადგილების რ-ბა

2250

53

ადგილების რ-ბა

16.03.2020 12:05
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009 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მისამართი:

ქუთაისი, თამარ მეფის ქუჩა № 59

ტელეფონი:

(+995 431) 24 00 36

ვებგვერდი:

www.atsu.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@atsu.edu.ge; atsu@atsu.edu.ge
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0090101 ქართული ენა და ლიტერატურა
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

24%-ზე მეტი

2

ისტორია

4

30%-ზე მეტი

3

009 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

150

ადგილების რ-ბა
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0090102 ინგლისური ენა და ლიტერატურა
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

50%-ზე მეტი

2

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3
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ადგილების რ-ბა

2250

105

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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0090103 გერმანული ენა და ლიტერატურა
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

24%-ზე მეტი

2

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

009 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

25

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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0090104 რუსული ენა და ლიტერატურა
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

24%-ზე მეტი

2

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

009 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

15

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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0090105 ფრანგული ენა და ლიტერატურა
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

24%-ზე მეტი

2

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

009 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

15

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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0090106 აღმოსავლური ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

24%-ზე მეტი

2

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

009 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

50

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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0090107 არქეოლოგია
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი არქეოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

30

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

24%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

5

ისტორია

4

30%-ზე მეტი

1

25

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090108 ისტორია
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ისტორიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

25%-ზე მეტი

3

ისტორია

4

30%-ზე მეტი

1

009 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

60

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
224

0090109 ფილოსოფია
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოსოფიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

24%-ზე მეტი

2

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

009 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

25

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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0090110 ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

150

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

5

24%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

130

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090111 ეკონომიკა
კვალიფიკაცია: ეკონომიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

5

24%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

009 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

100

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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0090112 სამართალი
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

24%-ზე მეტი

2

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

009 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

120

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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0090113 სოციალური მეცნიერებები
კვალიფიკაცია: სოციალურ მეცნიერებათა ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

5

24%-ზე მეტი

1

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

009 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

100

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
229

0090114 სამკურნალო საქმე
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
360

ადგილების რ-ბა

2250

3

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

50%-ზე მეტი

4

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

50%-ზე მეტი

3

ბიოლოგია

3

50%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

35%-ზე მეტი

1

1

ფიზიკა

3

35%-ზე მეტი

1

1

ქიმია

3

35%-ზე მეტი

1

1

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090115 ,,მედიცინა+PBL''
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

15-07-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
360

ადგილების რ-ბა

2250

60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

50%-ზე მეტი

4

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

50%-ზე მეტი

3

ბიოლოგია

3

50%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

35%-ზე მეტი

1

20

ფიზიკა

3

35%-ზე მეტი

1

20

ქიმია

3

35%-ზე მეტი

1

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090116 სტომატოლოგია
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული სტომატოლოგი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
300

ადგილების რ-ბა

2250

30

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

35%-ზე მეტი

4

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

35%-ზე მეტი

3

ბიოლოგია

3

35%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

30%-ზე მეტი

1

10

ფიზიკა

3

30%-ზე მეტი

1

10

ქიმია

3

30%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090117 ფარმაცია
კვალიფიკაცია: ფარმაციის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

30

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

35%-ზე მეტი

4

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

35%-ზე მეტი

3

ბიოლოგია

3

35%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

30%-ზე მეტი

1

10

ფიზიკა

3

30%-ზე მეტი

1

10

ქიმია

3

30%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090118 ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია
კვალიფიკაცია: ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-06-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

30

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

30%-ზე მეტი

4

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

30%-ზე მეტი

3

ბიოლოგია

3

30%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

1

10

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

1

10

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090119 მათემატიკა
კვალიფიკაცია: მათემატიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

24%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1
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ადგილების რ-ბა

2250

60

ადგილების რ-ბა
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235

0090120 კომპიუტერული მეცნიერებები
კვალიფიკაცია: ინფორმატიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

24%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1
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ადგილების რ-ბა

2250

75

ადგილების რ-ბა
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0090121 ფიზიკა
კვალიფიკაცია: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრი ფიზიკაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

24%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1
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ადგილების რ-ბა

2250

15

ადგილების რ-ბა
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0090122 ბიოლოგია
კვალიფიკაცია: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრი ბიოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

24%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1
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ადგილების რ-ბა

2250

60

ადგილების რ-ბა
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0090123 გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგიები)
კვალიფიკაცია: გამოყენებითი ბიომეცნიერებების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

25

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

24%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

15

ისტორია

6

25%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090124 ეკოლოგია
კვალიფიკაცია: ეკოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

25

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

24%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

15

ისტორია

6

25%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090125 ქიმია
კვალიფიკაცია: საბუნებიმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრი ქიმიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

24%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1
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ადგილების რ-ბა

2250

25

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
241

0090126 გეოგრაფია
კვალიფიკაცია: საბუნებიმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრი გეოგრაფიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

24%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

15

ისტორია

6

25%-ზე მეტი

1

45

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090127 მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა ,,დაწყებითი განათლება"
კვალიფიკაცია: განათლების მაგისტრი (ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის საგანთა ჯგუფის მასწავლებელი)

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-08-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
300

ადგილების რ-ბა

2250

200

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

24%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

20

ისტორია

4

30%-ზე მეტი

2

180

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090128 მშენებლობა
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი მშენებლობაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

24%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

009 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

60

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
244

0090129 ელექტრული ინჟინერია
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

24%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

009 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

75

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
245

0090130 სატრანსპორტო ლოჯისტიკური სისტემების ორგანიზაცია და მართვა
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი ტრანსპორტში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

24%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

009 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

25

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
246

0090131 კვების ინდუსტრიის ინჟინერიის, საწარმოო პროცესებისა და მანქანების მართვა
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი სამრეწველო ინჟინერიასა და ტექნოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

არ ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

24%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

009 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

25

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
247

0090132 ავტომობილები და საავტომობილო მეურნეობა
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი ტრანსპორტში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

24%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

009 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

25

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
248

0090133 ხარისხის მართვა და ტექნიკურ-ეკონომიკური ექსპერტიზა
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი ხელსაწყოთმშენებლობაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

24%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

009 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

25

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
249

0090134 აგრონომია
კვალიფიკაცია: აგრარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

11-04-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

75

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

24%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

15

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

60

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

009 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
250

0090135 ტურიზმი
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

100

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

24%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

30

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

70

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

009 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
251

0090136 აგროინჟინერია
კვალიფიკაცია: აგროინჟინერიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

24%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

009 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

30

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
252

0090137 აგრონედლეულის კვების პროდუქტების ტექნოლოგია და ექსპერტიზა
კვალიფიკაცია: სასურსათო ტექნოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

02-05-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

30

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

24%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

009 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
253

0090138 ინტერიერისა და ტექსტილის დიზაინი
კვალიფიკაცია: დიზაინის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

26-09-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

25

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

24%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

5

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

009 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
254

0090139 მოდის დიზაინი და ტექნოლოგია
კვალიფიკაცია: სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

26-03-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

30

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

24%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

5

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

25

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

009 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
255

0090140 საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია და უვნებლობა
კვალიფიკაცია: სასურსათო ტექნოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-04-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

40

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

24%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

5

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

35

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090141 ფარმაცევტული პრეპარატების ქიმია და ტექნოლოგია
კვალიფიკაცია: ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

24%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

009 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

30

ადგილების რ-ბა
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0090142 გარემოს დაცვის ინჟინერია და გამოყენებითი ეკოლოგია
კვალიფიკაცია: გარემოს ინჟინერიისა და უსაფრთხოების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

24%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

009 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

30

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
258

0090143 გამოყენებითი დიზაინი
კვალიფიკაცია: დიზაინის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

30

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

24%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

5

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

25

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090144 მენეჯმენტი
კვალიფიკაცია: მენეჯმენტის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

09-01-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

50

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

5

24%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

20

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

30

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090145 საშემსრულებლო ხელოვნება (მიმართულებები: ფორტეპიანო, საორკესტრო, სიმებიანი, ჩასაბერი და დასარტყამი საკრავები, სოლო აკადემიური
სიმღერა, აკადემიური გუნდის დირიჟორობა)
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

30-12-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

3

შემოქმედებითი ტური

8

009 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

25

ადგილების რ-ბა

1
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0090146 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა სომხურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

02-03-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ზოგადი უნარები (სომხ)
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კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

ადგილების რ-ბა

1500

134

ადგილების რ-ბა

09.03.2020 15:00
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0090147 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აფხაზურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა
02-03-2027

აკრედიტებული

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
აფხაზური ენა

009 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

25%-ზე მეტი

1

ადგილების რ-ბა

1500

27

ადგილების რ-ბა
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0090148 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა ოსურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

აკრედიტებული

02-03-2027

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ოსური ენა

009 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

25%-ზე მეტი

1

ადგილების რ-ბა

1500

27

ადგილების რ-ბა

09.03.2020 15:00
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0090149 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აზერბაიჯანულენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა
02-03-2027

აკრედიტებული

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ზოგადი უნარები (აზერ)

009 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

ადგილების რ-ბა

1500

134

ადგილების რ-ბა

09.03.2020 15:00
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ტელეფონი:
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ვებგვერდი:
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ელ.ფოსტა:
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0100101 სამართალი
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

400

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

4

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

2

120

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

2

280

ზოგადი უნარები

4

30%-ზე მეტი

1

120 (ისტორია - 60; მათემატიკა - 60)

ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

170 (ისტორია - 140; მათემატიკა - 30)

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

1

110 (ისტორია - 80; მათემატიკა - 30)

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

ერთ-ერთი შემდეგი დამატებითი სავალდებულო საგნებიდან
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0100102 1. სოციალური მეცნიერებები: პოლიტიკის მეცნიერება, სოციოლოგია, ფსიქოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობები); 2. ფილოსოფია
(ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა); 3. თავისუფალი მეცნიერებები (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა); 4. საერთაშორისო ურთიერთობები:
ევროპა და ახლო აღმოსავლეთი (ძირითადი სპეციალობა)
კვალიფიკაცია: 1. სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი პოლიტიკის მეცნიერებაში/სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი სოციოლოგიაში/ სოციალური მეცნიერებების
ბაკალავრი ფსიქოლოგიაში; 2. ფილოსოფიის ბაკალავრი; 3. თავისუფალი მეცნიერებების ბაკალავრი; 4. საერთაშორისო ურთიერთოების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

700

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

5

20%-ზე მეტი

1

215

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

485

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0100103 1. ჰუმანიტარული მეცნიერებები (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობები: ანგლისტიკა, გერმანისტიკა, საფრანგეთისმცოდნეობა,
სლავისტიკა, ისტორია, არქეოლოგია, ხელოვნებათმცოდნეობა, კინომცოდნეობა, ლიტერატურათმცოდნეობა, ქართული ფილოლოგია); 2. მუსიკა
(ძირითადი და დამატებით სპეციალობა); 3. სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)
კვალიფიკაცია: 1. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ინგლისურ ფილოლოგიაში/ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი გერმანულ ფილოლოგიაში/ ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ბაკალავრი საფრანგეთისმცოდნეობაში/ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი სლავისტიკაში/ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ისტორიაში/
არქეოლოგიის ბაკალავრი/ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ხელოვნებათმცოდნეობაში; 2. სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი; 3. ხელოვნების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1
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ადგილების რ-ბა

2250

470

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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0100104 ფილოსოფია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)
კვალიფიკაცია: ფილოსოფიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

15

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

5

20%-ზე მეტი

1

5

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0100105 ჰუმანიტარული მეცნიერებები: ქართული ფილოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2
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ადგილების რ-ბა

2250

65

ადგილების რ-ბა
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0100106 ჰუმანიტარული მეცნიერებები: ისტორია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ისტორიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1
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ადგილების რ-ბა

2250

65

ადგილების რ-ბა
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0100107 ჰუმანიტარული მეცნიერებები: არქეოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)
კვალიფიკაცია: არქეოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1
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2250

40

ადგილების რ-ბა
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0100108 1. დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები (გეოგრაფია და GIS ტექნოლოგიები, გეოლოგია, გეოფიზიკა) (ძირითადი სპეციალობები); 2.
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები: ფიზიკა, ბიოლოგია, ეკოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობები)
კვალიფიკაცია: 1. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრი გეოგრაფიაში/ საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრი გეოლოგიაში/ საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ბაკალავრი გეოფიზიკაში; 2. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრი ფიზიკაში/საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრი
ბიოლოგიაში/ეკოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1
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ადგილების რ-ბა

2250

129

ადგილების რ-ბა
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0100109 მედიცინა
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

04-07-2021

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
360

ადგილების რ-ბა

2250

6

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

4

უცხოური ენა (ინგ.)

2

90%-ზე მეტი

3

ბიოლოგია

6

85%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

2

2

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

2

2

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

2

2

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0100110 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები: ბიოლოგია(ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)
კვალიფიკაცია: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრი ბიოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1
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ადგილების რ-ბა

2250

50

ადგილების რ-ბა
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0100111 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები: ფიზიკა(ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)
კვალიფიკაცია: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრი ფიზიკაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1
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ადგილების რ-ბა

2250

15

ადგილების რ-ბა
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0100112 1. ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი, ტურიზმი) (ძირითადი სპეციალობები); 2. კულტურის მენეჯმენტი (ძირითადი სპეციალობა)
კვალიფიკაცია: 1. ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტში/ ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში; 2. მენეჯმენტის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

11-08-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

1140

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

570

ისტორია

6

25%-ზე მეტი

1

570

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0100113 ბიზნესის ადმინისტრირება (საბანკო და საფინანსო საქმე) (ძირითადი სპეციალობა)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ფინანსებში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

010 სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

200

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
279

0100114 დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის განათლების (I-VI კლასები) ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
კვალიფიკაცია: განათლების მაგისტრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

03-08-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
300

ადგილების რ-ბა

2250

50

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

25

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

25

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

010 სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
280

0100115 სამოქალაქო ინჟინერია (ძირითადი სპეციალობა) (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: სამოქალაქო ინჟინერიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

10-09-2023

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
252

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

5

75%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

50%-ზე მეტი

1

010 სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

25

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
281

0100116 კომპიუტერული ინჟინერია (ძირითადი სპეციალობა)
კვალიფიკაცია: კომპიუტერული ინჟინერიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

18-07-2024

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

5

30%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

30%-ზე მეტი

1

010 სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

30

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
282

0100117 კომპიუტერული ინჟინერია (ძირითადი სპეციალობა) (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: კომპიუტერული ინჟინერიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

07-02-2022

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

5

75%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

45%-ზე მეტი

1

010 სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

10

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
283

0100118 ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია
კვალიფიკაცია: მეცნიერების ბაკალავრი ელექტრულ და ელექტრონულ ინჟინერიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

29-04-2024

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

75%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

45%-ზე მეტი

1

010 სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

10

ადგილების რ-ბა

15.04.2020 15:00
284

0100119 მათემატიკა(ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)
კვალიფიკაცია: მეცნიერების ბაკალავრი მათემატიკაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

010 სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

50

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
285

0100120 არქიტექტურა (ძირითადი სპეციალობა)
კვალიფიკაცია: არქიტექტურის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

5

30%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

30%-ზე მეტი

1

010 სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

50

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
286

0100121 ქართულის, როგორც მეორე ენისა და ინტეგრაციის პროგრამა სომხურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

04-04-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ზოგადი უნარები (სომხ)

010 სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

ადგილების რ-ბა

2250

199

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
287

0100122 ქართულის, როგორც მეორე ენისა და ინტეგრაციის პროგრამა აზერბაიჯანულენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

04-04-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ზოგადი უნარები (აზერ)

010 სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

ადგილების რ-ბა

2250

199

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
288

0100123 ქართულის, როგორც მეორე ენისა და ინტეგრაციის პროგრამა აფხაზურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

04-04-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
აფხაზური ენა

010 სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

25%-ზე მეტი

1

ადგილების რ-ბა

2250

40

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
289

0100124 ქართულის, როგორც მეორე ენისა და ინტეგრაციის პროგრამა ოსურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

04-04-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ოსური ენა

010 სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

25%-ზე მეტი

1

ადგილების რ-ბა

2250

40

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
290

012 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მისამართი:

ქ. თბილისი, 0186, პოლიტკოვსკაიას 61

ტელეფონი:

2541405

ვებგვერდი:

www.sou.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@sou.edu.ge

012 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
291

0120101 მათემატიკა
კვალიფიკაცია: მათემატიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

012 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

35

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
292

0120102 კომპიუტერული ტექნოლოგიები
კვალიფიკაცია: ინფორმატიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

012 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

50

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
293

0120103 ქიმია
კვალიფიკაცია: ქიმიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

012 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

30

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
294

0120104 ბიოლოგია
კვალიფიკაცია: ბიოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

5

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

2

20%-ზე მეტი

3

012 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

30

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
295

0120105 ფიზიკა
კვალიფიკაცია: ფიზიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

012 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

10

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
296

0120106 ფარმაცია
კვალიფიკაცია: ფარმაციის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

40

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

4

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

12

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

2

12

ქიმია

4

25%-ზე მეტი

2

16

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

012 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
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0120107 ეკოლოგია
კვალიფიკაცია: ეკოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

20

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

25%-ზე მეტი

3

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

012 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
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0120108 გეოგრაფია
კვალიფიკაცია: გეოგრაფიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

20

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

25%-ზე მეტი

3

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

012 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
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0120109 ბიოსამედიცინო ინჟინერია
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

012 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

20

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
300

0120110 ქართული ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

012 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

50

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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0120111 არქეოლოგია
კვალიფიკაცია: არქეოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

012 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

25

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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0120112 ისტორია
კვალიფიკაცია: ისტორიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

012 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

40

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
303

0120113 ინგლისური ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (ინგ.)

5

20%-ზე მეტი

1

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

012 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

25

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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0120114 აფხაზური ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

012 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

5

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
305

0120115 გერმანული ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

1

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

012 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

5

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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0120116 ფრანგული ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

1

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

012 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

5

ადგილების რ-ბა
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0120117 სლავური ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

1

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

012 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

5

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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0120118 თურქოლოგია
კვალიფიკაცია: რეგიონმცოდნეობის ბაკალავრი თურქოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

012 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

5

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
309

0120119 ეკონომიკა
კვალიფიკაცია: ეკონომიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

5

20%-ზე მეტი

1

012 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

30

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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0120120 ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

30-11-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

65

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

5

20%-ზე მეტი

1

35

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

30

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0120121 სოციოლოგია
კვალიფიკაცია: სოციოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

012 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

25

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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0120122 ფსიქოლოგია
კვალიფიკაცია: ფსიქოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

012 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

30

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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0120123 პოლიტიკის მეცნიერებები
კვალიფიკაცია: პოლიტიკის მეცნიერების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

012 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

25

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
314

0120124 საერთაშორისო ურთიერთობები
კვალიფიკაცია: საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

012 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

30

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
315

0120125 სამართალი
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

140

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

50

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

90

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0120126 დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
კვალიფიკაცია: განათლების მაგისტრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

08-08-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
300

ადგილების რ-ბა

2250

100

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

20

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

80

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0120127 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აზერბაიჯანულენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

03-12-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ზოგადი უნარები (აზერ)

012 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

ადგილების რ-ბა

2250

49

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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0120128 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა სომხურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

03-12-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ზოგადი უნარები (სომხ)

012 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

ადგილების რ-ბა

2250

49

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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0120129 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა ოსურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

03-12-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ოსური ენა

012 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

25%-ზე მეტი

1

ადგილების რ-ბა

2250

10

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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0120130 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აფხაზურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

03-12-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
აფხაზური ენა

012 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

25%-ზე მეტი

1

ადგილების რ-ბა

2250

10

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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014 სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მისამართი:

0800 ქ. ახალციხე, რუსთაველის ქ. N 113

ტელეფონი:

(+995 365) 22 19 90

ვებგვერდი:

http://www.sjuni.edu.ge

ელ.ფოსტა:

contact@sjuni.edu.ge; rector@sjuni.edu.ge
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0140101 ისტორია (ქ.ახალციხე)
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ისტორიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

014 სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

60

ადგილების რ-ბა
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0140102 ქართული ფილოლოგია (ქ. ახალქალაქი)
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2
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ადგილების რ-ბა

2250

15

ადგილების რ-ბა
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0140103 ქართული ფილოლოგია (ქ.ახალციხე)
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2
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ადგილების რ-ბა

2250

50

ადგილების რ-ბა
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0140104 ინგლისური ფილოლოგია (ქ.ახალციხე)
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

5

20%-ზე მეტი

1

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3
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2250

45

ადგილების რ-ბა
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0140105 დაწყებითი განათლების მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა (ქ.ახალციხე)
კვალიფიკაცია: განათლების მაგისტრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

08-08-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
300

ადგილების რ-ბა

2250

50

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

40

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0140106 ბიზნესის ადმინისტრირება (ქ.ახალციხე)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

26-11-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

50

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

20

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

30

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0140107 ეკონომიკა (ქ. ახალქალაქი)
კვალიფიკაცია: ეკონომიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

11-10-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

014 სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

15

ადგილების რ-ბა
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0140108 ეკონომიკა (ქ.ახალციხე)
კვალიფიკაცია: ეკონომიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

11-10-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

014 სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

50

ადგილების რ-ბა
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0140109 სამართალი (ქ.ახალციხე)
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

50

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

5

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

45

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0140110 საჯარო მმართველობა (ქ. ახალქალაქი)
კვალიფიკაცია: საჯარო მმართველობის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

15

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

2

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

13

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0140111 საჯარო მმართველობა (ქ.ახალციხე)
კვალიფიკაცია: საჯარო მმართველობის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

80

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

70

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0140112 ეკოლოგია (ქ. ახალციხე)
კვალიფიკაცია: ეკოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

35

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

25

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0140113 აგრონომია (ქ.ახალციხე)
კვალიფიკაცია: აგრარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

24-01-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

35

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

5

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

30

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

014 სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
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0140114 ინფორმაციული ტექნოლოგიები (ქ. ახალციხე)
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი ინფორმატიკაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

014 სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

35

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
336

0140115 ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა (ქ. ახალციხე)
კვალიფიკაცია: ვეტერინარიის მაგისტრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

20-12-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
300

ადგილების რ-ბა

2250

45

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

20

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

25

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

014 სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
337

0140116 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (ქ. ახალქალაქი) აფხაზურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

24-01-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

25%-ზე მეტი

1

აფხაზური ენა

014 სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

3

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
338

0140117 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (ქ. ახალციხე) აფხაზურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

24-01-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

25%-ზე მეტი

1

აფხაზური ენა

014 სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

4

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
339

0140118 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (ქ. ახალქალაქი) ოსურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

24-01-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

25%-ზე მეტი

1

ოსური ენა

014 სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

3

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
340

0140119 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (ქ. ახალციხე) ოსურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

24-01-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

25%-ზე მეტი

1

ოსური ენა

014 სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

4

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
341

0140120 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (ქ. ახალქალაქი) აზერბაიჯანულენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

24-01-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

ზოგადი უნარები (აზერ)

014 სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

16

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
342

0140121 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (ქ. ახალციხე) აზერბაიჯანულენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

24-01-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

ზოგადი უნარები (აზერ)

014 სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

20

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
343

0140122 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (ქ. ახალქალაქი) სომხურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

24-01-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

ზოგადი უნარები (სომხ)

014 სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

16

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
344

0140123 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (ქ. ახალციხე) სომხურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

24-01-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

ზოგადი უნარები (სომხ)

014 სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

20

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
345

019 შპს - ქუთაისის უნივერსიტეტი
მისამართი:

ქ. ქუთაისი, წერეთლის ქ. N 13

ტელეფონი:

+995 (431) 23 79 79

ვებგვერდი:

www.unik.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@unik.edu.ge

019 შპს - ქუთაისის უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
346

0190101 ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

40

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

5

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

10

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

30

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

019 შპს - ქუთაისის უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
347

0190102 ეკონომიკა
კვალიფიკაცია: ეკონომიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

5

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

019 შპს - ქუთაისის უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

20

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
348

0190103 სამართალი
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

მიმდინარეობს წარმოება
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური

ქართული ენა

240

ადგილების რ-ბა

2250

60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

5

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

10

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

50

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

019 შპს - ქუთაისის უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
349

0190104 ტურიზმის მენეჯმენტი
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

40

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

5

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

10

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

30

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

019 შპს - ქუთაისის უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
350

020 შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი
მისამართი:

ილია ჭავჭავაძის გამზ. N 25 ქ. თბილისი 0179 საქართველო

ტელეფონი:

(032) 225 36 77

ვებგვერდი:

www.sdasu.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@sdasu.edu.ge

020 შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
351

352

0200101 სამკურნალო საქმე
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
360

ადგილების რ-ბა

3500

80

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

2

ბიოლოგია

3

25%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

4

24

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

4

24

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

4

32

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

020 შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
353

0200102 სტომატოლოგია
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული სტომატოლოგი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
300

ადგილების რ-ბა

3500

40

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

2

ბიოლოგია

3

25%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

4

12

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

4

12

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

4

16

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

020 შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
354

0200103 სამართალმცოდნეობა
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3500

51

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

41

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

020 შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
355

0200104 ჟურნალისტიკა
კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2900

44

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

34

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

020 შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
356

0200105 ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

18-07-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2500

40

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

20

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

020 შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
357

0200106 ტურიზმი
კვალიფიკაცია: ტურიზმის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

11-10-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

35

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

25

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

020 შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
358

0200107 ინფორმაციული ტექნოლოგიები
კვალიფიკაცია: ინფორმატიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

020 შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

30

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
359

0200108 საერთაშორისო ურთიერთობები
კვალიფიკაცია: საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

03-08-2024

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

32

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

22

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

020 შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
360

0200109 ინგლისური ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

1

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

020 შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

25

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
361

033 შპს - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი
მისამართი:

თბილისი, ირინა ენუქიძის ქუჩა №3, 0159; ბათუმი, თამარ მეფის ქუჩა №60, 6000

ტელეფონი:

(+ 995 32) 238 44 06;

ვებგვერდი:

www.gruni.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@gruni.edu.ge

033 შპს - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
362

0330101 სტომატოლოგია (ქ. თბილისი)
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული სტომატოლოგი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
300

ადგილების რ-ბა

3300

100

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

4

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

30

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

2

30

ქიმია

4

25%-ზე მეტი

2

40

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

033 შპს - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
363

0330102 დიპლომირებული მედიკოსი (ქ. თბილისი)
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-08-2023

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
360

ადგილების რ-ბა

8000

40

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

4

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

1

ბიოლოგია

3

25%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

12

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

3

12

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

3

16

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0330103 სამართალი (ქ. თბილისი)
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

4700

150

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

30

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

120

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0330104 სამართალი (ქ. ბათუმი)
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2700

80

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

20

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

60

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0330105 საჯარო მმართველობა და პოლიტიკა (ქ. თბილისი)
კვალიფიკაცია: საჯარო მმართველობის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3500

50

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

40

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0330106 საჯარო მმართველობა და პოლიტიკა (ქ. ბათუმი)
კვალიფიკაცია: საჯარო მმართველობის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2700

50

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

40

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0330107 ბიზნესის ადმინისტრირება (მარკეტინგი) (ქ. თბილისი)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მარკეტინგში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

29-03-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2900

80

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

5

20%-ზე მეტი

1

40

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

40

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0330108 ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი) (ქ. თბილისი)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

29-03-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2900

100

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

5

20%-ზე მეტი

1

50

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

50

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0330109 ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი) (ქ. თბილისი)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

20-03-2024

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

4000

20

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

5

20%-ზე მეტი

1

15

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0330110 ბიზნესის ადმინისტრირება (ფინანსები) (ქ. თბილისი)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ფინანსებში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

30-11-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

5

20%-ზე მეტი

1
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ადგილების რ-ბა

3200

50

ადგილების რ-ბა
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0330111 ბიზნესის ადმინისტრირება (ფინანსები) (ქ. ბათუმი)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ფინანსებში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

30-11-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

5

20%-ზე მეტი

1
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ადგილების რ-ბა

2700

60

ადგილების რ-ბა
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0330112 ტურიზმი (ქ. თბილისი)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2990

80

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

5

20%-ზე მეტი

1

40

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

40

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0330113 ტურიზმი (ქ. ბათუმი)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2700

50

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

5

20%-ზე მეტი

1

15

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

35

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0330114 ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია (ქ. თბილისი)
კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი მასობრივ კომუნიკაციაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3500

80

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

10

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

70
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0330115 ფსიქოლოგია (ქ. თბილისი)
კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი ფსიქოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2990

80

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

40

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

40

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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036 შპს - თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი
მისამართი:

კახა ბენდუქიძის კამპუსი, დავით აღმაშენებელის ხეივანი 240. თბილისი 0159.

ტელეფონი:

2200901

ვებგვერდი:

www.freeuni.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@freeuni.edu.ge
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0360101 ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის ცვლილების ან/და საქართველოს
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული სამომხმარებლო ფასების ინდექსის მნიშვნელოვანი ცვლილების შემთხვევაში, საფასური შეიძლება გაიზარდოს,
მაგრამ ყოველწლიურად არაუმეტეს 15%-სა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-08-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

7950

175

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

5

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

117

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

58

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0360102 საერთაშორისო ურთიერთობები
კვალიფიკაცია: საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის ცვლილების ან/და საქართველოს
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული სამომხმარებლო ფასების ინდექსის მნიშვნელოვანი ცვლილების შემთხვევაში, საფასური შეიძლება გაიზარდოს,
მაგრამ ყოველწლიურად არაუმეტეს 15%-სა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

6950

75

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

6

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

2

20%-ზე მეტი

3

12

ისტორია

2

25%-ზე მეტი

3

63

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0360103 სამართალი
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის ცვლილების ან/და საქართველოს
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული სამომხმარებლო ფასების ინდექსის მნიშვნელოვანი ცვლილების შემთხვევაში, საფასური შეიძლება გაიზარდოს,
მაგრამ ყოველწლიურად არაუმეტეს 15%-სა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
251

ადგილების რ-ბა

6950

75

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

6

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

2

20%-ზე მეტი

3

10

ისტორია

2

25%-ზე მეტი

3

65

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0360104 კომპიუტერული მეცნიერებები და მათემატიკა
კვალიფიკაცია: ბაკალავრი კომპიუტინგში, ბაკალავრი მათემატიკაში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის ცვლილების ან/და საქართველოს
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული სამომხმარებლო ფასების ინდექსის მნიშვნელოვანი ცვლილების შემთხვევაში, საფასური შეიძლება გაიზარდოს,
მაგრამ ყოველწლიურად არაუმეტეს 15%-სა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

8

20%-ზე მეტი

1
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ადგილების რ-ბა

6950

50

ადგილების რ-ბა
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0360105 ელექტრო და კომპიუტერული ინჟინერია
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის ცვლილების ან/და საქართველოს
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული სამომხმარებლო ფასების ინდექსის მნიშვნელოვანი ცვლილების შემთხვევაში, საფასური შეიძლება გაიზარდოს,
მაგრამ ყოველწლიურად არაუმეტეს 15%-სა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

19-11-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

8

20%-ზე მეტი

1
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ადგილების რ-ბა

6950

45

ადგილების რ-ბა
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0360106 ფიზიკა
კვალიფიკაცია: მეცნიერების ბაკალავრი ფიზიკაში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის ცვლილების ან/და საქართველოს
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული სამომხმარებლო ფასების ინდექსის მნიშვნელოვანი ცვლილების შემთხვევაში, საფასური შეიძლება გაიზარდოს,
მაგრამ ყოველწლიურად არაუმეტეს 15%-სა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

7

20%-ზე მეტი

1
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ადგილების რ-ბა

6950

22

ადგილების რ-ბა
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0360107 მართვა და საზოგადოებრივი მეცნიერებები
კვალიფიკაცია: სოციალურ მეცნიერებების ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის ცვლილების ან/და საქართველოს
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული სამომხმარებლო ფასების ინდექსის მნიშვნელოვანი ცვლილების შემთხვევაში, საფასური შეიძლება გაიზარდოს,
მაგრამ ყოველწლიურად არაუმეტეს 15%-სა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

6950

70

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

5

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

10

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

60

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

036 შპს - თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი
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0360108 ვიზუალური ხელოვნება და დიზაინი
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის ცვლილების ან/და საქართველოს
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული სამომხმარებლო ფასების ინდექსის მნიშვნელოვანი ცვლილების შემთხვევაში, საფასური შეიძლება გაიზარდოს,
მაგრამ ყოველწლიურად არაუმეტეს 15%-სა.
სავალდებულოა შემოქმედებითი ტურის გავლა. საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

19-11-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

5

20%-ზე მეტი

2

შემოქმედებითი ტური

5

33%-ზე მეტი

1

036 შპს - თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

6950

30

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
386

0360109 არქიტექტურის საგანმანათლებლო პროგრამა
კვალიფიკაცია: არქიტექტურის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის ცვლილების ან/და საქართველოს
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული სამომხმარებლო ფასების ინდექსის მნიშვნელოვანი ცვლილების შემთხვევაში, საფასური შეიძლება გაიზარდოს,
მაგრამ ყოველწლიურად არაუმეტეს 15%-სა.
სავალდებულოა შემოქმედებითი ტურის გავლა

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

10-01-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

5

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

5

20%-ზე მეტი

1

036 შპს - თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

7950

27

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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0360110 შენობის სისტემების ინჟინერია
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი მშენებლობის ინჟინერიასა და მენეჯმენტში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის ცვლილების ან/და საქართველოს
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული სამომხმარებლო ფასების ინდექსის მნიშვნელოვანი ცვლილების შემთხვევაში, საფასური შეიძლება გაიზარდოს,
მაგრამ ყოველწლიურად არაუმეტეს 15%-სა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

19-12-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
242

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

5

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

5

20%-ზე მეტი

1

036 შპს - თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

6950

27

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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040 შპს - პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია
მისამართი:

ქეთევან წამებულის 51/2, თბილისი, 0144

ტელეფონი:

2912484

ვებგვერდი:

tma.edu.ge

ელ.ფოსტა:

tma@tma.edu.ge

040 შპს - პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია

28.02.2020 09:05
389

390

0400101 მედიცინა (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2020

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
360

ადგილების რ-ბა

5000

30

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

40%-ზე მეტი

4

უცხოური ენა (ინგ.)

4

75%-ზე მეტი

2

ბიოლოგია

4

45%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

2

45%-ზე მეტი

3

10

ფიზიკა

2

45%-ზე მეტი

3

10

ქიმია

2

45%-ზე მეტი

3

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

040 შპს - პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია
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0400102 სამკურნალო საქმე
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
360

ადგილების რ-ბა

5000

45

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

40%-ზე მეტი

4

უცხოური ენა (ინგ.)

4

50%-ზე მეტი

2

ბიოლოგია

4

45%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

2

45%-ზე მეტი

3

15

ფიზიკა

2

45%-ზე მეტი

3

15

ქიმია

2

45%-ზე მეტი

3

15

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

040 შპს - პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია

28.02.2020 09:05
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052 შპს - დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი
მისამართი:

0159, თბილისი, დიღომი, ლუბლიანას ქ. 2/6

ტელეფონი:

2516898

ვებგვერდი:

www.dtmu.ge

ელ.ფოსტა:

info@dtmu.edu.ge

052 შპს - დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი
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0520101 დიპლომირებული მედიკოსი
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საგანმანათლებლო პროგრამის ხანგრძლივობის პერიოდში სწავლის წლიური საფასური უცვლელია
პროგრამის სწავლების და შესრულების ნაწილში გამოიყენება ინგლისურენოვანი კომპონენტები; სავალდებულოა ინგლისური ენის კარგად ცოდნა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
360

ადგილების რ-ბა

8000

60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

4

უცხოური ენა (ინგ.)

2

70%-ზე მეტი

3

ბიოლოგია

4

65%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

60%-ზე მეტი

2

18

ფიზიკა

4

60%-ზე მეტი

2

18

ქიმია

4

60%-ზე მეტი

2

24

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

052 შპს - დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი
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0520102 დიპლომირებული მედიკოსი (ე-პდს)
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საგანმანათლებლო პროგრამის ხანგრძლივობის პერიოდში სწავლის წლიური საფასური უცვლელია
პროგრამის სწავლების და შესრულების ნაწილში გამოიყენება ინგლისურენოვანი კომპონენტები; სავალდებულოა ინგლისური ენის კარგად ცოდნა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

04-07-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
376

ადგილების რ-ბა

8000

16

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

4

უცხოური ენა (ინგ.)

2

70%-ზე მეტი

3

ბიოლოგია

4

65%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

60%-ზე მეტი

2

5

ფიზიკა

4

60%-ზე მეტი

2

5

ქიმია

4

60%-ზე მეტი

2

6

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

052 შპს - დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
395

053 სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
მისამართი:

ქ.ბათუმი რუსთაველის #53

ტელეფონი:

+995(422) 27-53-82

ვებგვერდი:

www. bsma.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@bsma.edu.ge
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0530101 საზღვაო ნავიგაცია
კვალიფიკაცია: საზღვაოსნო მეცნიერების ბაკალავრი
1). აუცილებელია სამედიცინო შემოწმების გავლა
მეზღვაურის სამედიცინო მოწმობას გასცემს საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ აღიარებული სამედიცინო დაწესებულება მეზღვაურთა განათლებისა და
სერტიფიცირების შესახებ საქართველოს კანონით და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით დადგენილი წესით.
2). აკადემიის შინაგანაწესის თანახმად სტუდენტი ვალდებულია ატაროს უნიფორმა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

03-12-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

6

30%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2
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ადგილების რ-ბა

2250

200

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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0530102 გემის მექანიკა
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი საზღვაო ინჟინერიაში
1). აუცილებელია სამედიცინო შემოწმების გავლა
მეზღვაურის სამედიცინო მოწმობას გასცემს საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ აღიარებული სამედიცინო დაწესებულება მეზღვაურთა განათლებისა და
სერტიფიცირების შესახებ საქართველოს კანონით და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით დადგენილი წესით.
2). აკადემიის შინაგანაწესის თანახმად სტუდენტი ვალდებულია ატაროს უნიფორმა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

03-12-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

5

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2
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ადგილების რ-ბა

2250

120

ადგილების რ-ბა
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0530103 გემის ელექტრომექანიკა
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი საზღვაო ელექტროინჟინერიაში
1). აუცილებელია სამედიცინო შემოწმების გავლა
მეზღვაურის სამედიცინო მოწმობას გასცემს საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ აღიარებული სამედიცინო დაწესებულება მეზღვაურთა განათლებისა და
სერტიფიცირების შესახებ საქართველოს კანონით და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით დადგენილი წესით.
2). აკადემიის შინაგანაწესის თანახმად სტუდენტი ვალდებულია ატაროს უნიფორმა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

03-12-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

5

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2
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ადგილების რ-ბა

2250

75

ადგილების რ-ბა
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0530104 ნავსადგურებისა და სატრანსპორტო ტერმინალების ექსპლუატაცია
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი
1). აკადემიის შინაგანაწესის თანახმად სტუდენტი ვალდებულია ატაროს უნიფორმა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

10-01-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

5

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2
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ადგილების რ-ბა

2250

25

ადგილების რ-ბა
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400

0530105 ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი
1). აკადემიის შინაგანაწესის თანახმად სტუდენტი ვალდებულია ატაროს უნიფორმა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-09-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

120

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

20

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

100

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0530106 ფინანსები - საფინანსო საქმე და დაზღვევა ტრანსპორტზე
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი
1). აკადემიის შინაგანაწესის თანახმად სტუდენტი ვალდებულია ატაროს უნიფორმა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

26-07-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2
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ადგილების რ-ბა

2250

20

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
402

0530107 ეკონომიკა - ტრანსპორტის ეკონომიკა
კვალიფიკაცია: ეკონომიკის ბაკალავრი
1). აკადემიის შინაგანაწესის თანახმად სტუდენტი ვალდებულია ატაროს უნიფორმა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

26-07-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2
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ადგილების რ-ბა

2250

20

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
403

0530108 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა ოსურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-04-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ოსური ენა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

25%-ზე მეტი

1
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ადგილების რ-ბა

2250

7

ადგილების რ-ბა
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0530109 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აზერბაიჯანულენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-04-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ზოგადი უნარები (აზერ)

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1
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ადგილების რ-ბა

2250

33

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
405

0530110 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აფხაზურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-04-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
აფხაზური ენა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

25%-ზე მეტი

1
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ადგილების რ-ბა

2250

7

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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0530111 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა სომხურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-04-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ზოგადი უნარები (სომხ)

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

053 სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

ადგილების რ-ბა

2250

33

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
407

064 შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
მისამართი:

დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-13 კმ., #2, თბილისი, 0131

ტელეფონი:

+995 32 2595005

ვებგვერდი:

www.ibsu.edu.ge

ელ.ფოსტა:

contact@ibsu.edu.ge

064 შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
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0640101 ამერიკისმცოდნეობა (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: ამერიკისმცოდნეობის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2022

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (ინგ.)

6

50%-ზე მეტი

1

ისტორია

2

25%-ზე მეტი

3

064 შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2540

40

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
409

0640102 არქიტექტურა (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: არქიტექტურის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-01-2022

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

50%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

064 შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

5100

40

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
410

0640103 ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

24-08-2022

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

5100

60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

50%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

50

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

064 შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
411

0640104 ეკონომიკა
კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი ეკონომიკაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

064 შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

3540

50

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
412

0640105 ეკონომიკა (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი ეკონომიკაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2021

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

50%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

064 შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

3540

40

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
413

0640106 ინგლისური ფილოლოგია (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (ინგ.)

4

60%-ზე მეტი

1

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

064 შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2940

50

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
414

0640107 ინფორმატიკა
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი ინფორმატიკაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

064 შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

3540

60

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
415

0640108 ინფორმატიკა (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი ინფორმატიკაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

50%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

064 შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

3960

60

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
416

0640109 მარკეტინგი
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მარკეტინგში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

22-08-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

4680

40

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

30

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

064 შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
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0640110 მარკეტინგი (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მარკეტინგში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

14-09-2025

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

5100

40

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

50%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

30

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

064 შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
418

0640111 მენეჯმენტი
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

13-07-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

4680

60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

50

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

064 შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
419

0640112 მენეჯმენტი (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

14-09-2020

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

5100

50

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

50%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

40

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

064 შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
420

0640113 ჟურნალისტიკა
კვალიფიკაცია: ჟურნალისტიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

29-01-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

064 შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

3540

40

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
421

0640114 საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი საბუღალტრო აღრიცხვაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

27-07-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

064 შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

4680

45

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
422

0640115 საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი საბუღალტრო აღრიცხვაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

14-09-2025

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

50%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

064 შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

4680

40

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
423

0640116 საერთაშორისო ურთიერთობები
კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი საერთაშორისო ურთიერთობებში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

4680

60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

20

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

40

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

064 შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
424

0640117 საერთაშორისო ურთიერთობები (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი საერთაშორისო ურთიერთობებში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2021

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

5100

60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (ინგ.)

4

50%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

20

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

40

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

064 შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
425

0640118 სამართალმცოდნეობა
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

5100

120

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

40

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

80

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

064 შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
426

0640119 საჯარო ადმინისტრირება და სახელმწიფო მმართველობა
კვალიფიკაცია: საჯარო მმართველობის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3540

120

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

24

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

96

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

064 შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
427

0640120 ტურიზმი
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3540

50

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

45

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

064 შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
428

0640121 ტურიზმი (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2022

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3960

35

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

50%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

30

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

064 შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
429

0640122 ფინანსები
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ფინანსებში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-11-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

064 შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

4680

40

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
430

0640123 ფინანსები (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ფინანსებში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

14-09-2025

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

50%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

50%-ზე მეტი

1

064 შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

5100

40

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
431

066 შპს - თბილისის თავისუფალი აკადემია
მისამართი:

ქ. თბილისი, ჯურხა ნადირაძის ქუჩა N46

ტელეფონი:

+995 (322) 36 91 60

ვებგვერდი:

www.freeacademy.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@freeacademy.edu.ge

066 შპს - თბილისის თავისუფალი აკადემია

28.02.2020 09:05
432

0660101 ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2450

150

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

60

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

90

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

066 შპს - თბილისის თავისუფალი აკადემია

28.02.2020 09:05
433

071 სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მისამართი:

ქართული უნივერსიტეტის ქუჩ № 1, თელავი, საქართველო, 2200

ტელეფონი:

0350 272401

ვებგვერდი:

www.tesau.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@tesau.edu.ge
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0710101 სასურსათო ტექნოლოგია
კვალიფიკაცია: სასურსათო ტექნოლოგიის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: ვალუტის კურსის ცვლილება არ გამოიწვევს სწავლის საფასურის გაზრდას

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

05-02-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2000

100

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

10

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

1

20%-ზე მეტი

3

30

ისტორია

1

25%-ზე მეტი

3

70

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0710102 აგრონომია
კვალიფიკაცია: აგრონომიის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: ვალუტის კურსის ცვლილება არ გამოიწვევს სწავლის საფასურის გაზრდას

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

05-02-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

1750

75

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

10

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

1

20%-ზე მეტი

3

25

ისტორია

1

25%-ზე მეტი

3

50

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0710103 სამართალი
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: ვალუტის კურსის ცვლილება არ გამოიწვევს სწავლის საფასურის გაზრდას

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

12-07-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

35

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

10

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

1

20%-ზე მეტი

3

8

ისტორია

1

25%-ზე მეტი

3

27

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0710104 ეკონომიკა
კვალიფიკაცია: ეკონომიკის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: ვალუტის კურსის ცვლილება არ გამოიწვევს სწავლის საფასურის გაზრდას

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-06-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

10

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

1

20%-ზე მეტი

3
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ადგილების რ-ბა

2250

45

ადგილების რ-ბა
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0710105 ტურიზმი
კვალიფიკაცია: ტურიზმის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: ვალუტის კურსის ცვლილება არ გამოიწვევს სწავლის საფასურის ცვლილებას

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

30

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

10

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

1

20%-ზე მეტი

3

5

ისტორია

1

25%-ზე მეტი

3

25

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0710106 ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: ვალუტის კურსის ცვლილება არ გამოიწვევს სწავლის საფასურის გაზრდას

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

12-09-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2000

25

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

10

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

1

20%-ზე მეტი

3

5

ისტორია

1

25%-ზე მეტი

3

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0710107 საჯარო მმართველობა
კვალიფიკაცია: საჯარო მმართველობის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: ვალუტის კურსის ცვლილება არ გამოიწვევს სწავლის საფასურის გაზრდას

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

30

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

10

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

1

20%-ზე მეტი

3

5

ისტორია

1

25%-ზე მეტი

3

25

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0710108 დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
კვალიფიკაცია: განათლების მაგისტრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: ვალუტის კურსის ცვლილება არ გამოიწვევს სწავლის საფასურის გაზრდას

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

08-08-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
300

ადგილების რ-ბა

2250

40

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

10

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

1

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

1

20%-ზე მეტი

3

5

ისტორია

1

25%-ზე მეტი

3

35

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0710109 ბიოლოგია
კვალიფიკაცია: ბიოლოგიის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: ვალუტის კურსის ცვლილება არ გამოიწვევს სწავლის საფასურის გაზრდას

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

10

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

1

20%-ზე მეტი

3
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ადგილების რ-ბა

2250

35

ადგილების რ-ბა
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0710110 ინფორმაციული ტექნოლოგიები
კვალიფიკაცია: ინფორმატიკის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: ვალუტის კურსის ცვლილება არ გამოიწვევს სწავლის საფასურის გაზრდას

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

1

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

10

20%-ზე მეტი

1
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ადგილების რ-ბა

2000

15

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
444

0710111 ქართული ენა და ლიტერატურა
კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: ვალუტის კურსის ცვლილება არ გამოიწვევს სწავლის საფასურის გაზრდას

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

10

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

1

20%-ზე მეტი

2

ისტორია

1

25%-ზე მეტი

3

071 სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

40

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
445

0710112 ინგლისური ენა და ლიტერატურა
კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: ვალუტის კურსის ცვლილება არ გამოიწვევს სწავლის საფასურის გაზრდას

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

10

20%-ზე მეტი

1

ისტორია

1

25%-ზე მეტი

3

071 სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2000

15

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
446

0710113 ისტორია
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ისტორიაში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: ვალუტის კურსის ცვლილება არ გამოიწვევს სწავლის საფასურის გაზრდას

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

1

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

10

25%-ზე მეტი

1

071 სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

40

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
447

0710114 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აზერბაიჯანულენოვანთათვის
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: ვალუტის კურსის ცვლილება არ გამოიწვევს სწავლის საფასურის გაზრდას

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

27-12-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ზოგადი უნარები (აზერ)

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

071 სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

1750

30

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
448

0710115 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა სომხურენოვანთათვის
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: ვალუტის კურსის ცვლილება არ გამოიწვევს სწავლის საფასურის გაზრდას

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

27-12-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ზოგადი უნარები (სომხ)

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

071 სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

1750

30

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
449

0710116 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა ოსურენოვანთათვის
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: ვალუტის კურსის ცვლილება არ გამოიწვევს სწავლის საფასურის გაზრდას

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

27-12-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ოსური ენა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

25%-ზე მეტი

1

071 სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

1750

6

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
450

0710117 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აფხაზურენოვანთათვის
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: ვალუტის კურსის ცვლილება არ გამოიწვევს სწავლის საფასურის გაზრდას

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

27-12-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
აფხაზური ენა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

25%-ზე მეტი

1

071 სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

1750

6

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
451

085 შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი
მისამართი:

ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ.#2

ტელეფონი:

+995 322402946

ვებგვერდი:

www.tou.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@openuni.edu.ge

085 შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
452

ჩვენ მიერ რეკომენდებული
უნივერსიტეტი

თბილისის ღია უნივერსიტეტი

085

ისტორია ან
მათემატიკა

ჩააბარე მხოლოდ 3 საგანი ეროვნულებზე!
გახდი წარმატებული სტუდენტი!

რა არის
სტუდენტური გრანტი?

როგორ მივიღო
სტუდენტური გრანტი?

100%-იანი სტუდენტური გრანტით სტუდენტს 1 წლის
განმავლობაში სრულად უფინანსდება საგრანტო
გამოცდისთვის მომზადება ღია უნივერსიტეტის
ბაზაზე, იმისთვის რომ გადააბაროს საგრანტო
საგანი და მოიპოვოს სახელმწიფო გრანტი
მომდევნო წლისთვის.

სტუდენტურ გრანტის მოთხოვნისთვის საჭიროა
წინასწარი ელექტრონული რეგისტრაცია
ლინკზე: tou.edu.ge/studenturigranti

სტუდენტური 100%-იანი გრანტით

ვის შეუძლია სტუდენტური
ისარგებლებენ მხოლოდ ღია უნივერსიტეტის
გრანტის მიღება ?
სტუდენტები

www.tou.edu.ge

facebook.com/openuni.edu.ge/

info@openuni.edu.ge

(+995 32) 2402946
(+995 32) 2402948

მხოლოდ ღია უნივერსიტეტში

0% გრანტი ეროვნულებზე

=

100% სტუდენტური გრანტი
მისამართი: ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქუჩა N2

0850101 ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება
დამატებითი მოთხოვნების გარეშე

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

14-11-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2490

500

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

5

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

2

20%-ზე მეტი

3

100

ისტორია

2

25%-ზე მეტი

3

400

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

085 შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
453

0850102 ტურიზმი
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება
დამატებითი მოთხოვნების გარეშე

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2490

500

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

5

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

2

20%-ზე მეტი

3

100

ისტორია

2

25%-ზე მეტი

3

400

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

085 შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
454

0850103 საერთაშორისო ურთიერთობები
კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი საერთაშორისო ურთიერთობებში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება
დამატებითი მოთხოვნების გარეშე

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2490

300

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

5

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

50

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

250

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

085 შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი
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0850104 ინგლისური ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოლოგიაში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება
დამატებითი მოთხოვნების გარეშე

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

6

20%-ზე მეტი

1

ისტორია

2

25%-ზე მეტი

3

085 შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

300

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
456

0850105 ჟურნალისტიკა
კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი ჟურნალისტიკაში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება
დამატებითი მოთხოვნების გარეშე

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

300

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

50

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

250

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0850106 სამართალმცოდნეობა
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2490

500

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

100

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

400

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

085 შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი
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0850107 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აზერბაიჯანულენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

26-11-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ზოგადი უნარები (აზერ)

085 შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

ადგილების რ-ბა

2250

50

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
459

0850108 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა სომხურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

26-11-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ზოგადი უნარები (სომხ)

085 შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

ადგილების რ-ბა

2250

30

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
460

088 შპს - სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი
მისამართი:

საქართველო, 0186 თბილისი, კალისტრატე ქუთათელაძის ქ. № 3

ტელეფონი:

032 2 42 22 42

ვებგვერდი:

www.sabauni.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@sabauni.edu.ge
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0880101 ტურიზმი
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

088 შპს - სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

140

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
463

0880102 ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

30-05-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

088 შპს - სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

140

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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0880103 ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: ბიზნესის ადმინისტრირების (ინგლისურენოვანი) პროგრამის წლიური საფასური შეადგენს 2 500 აშშ დოლარის ექვივალენტს
ლარებში, გადახდის დღისათვის ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი გაცვლითი კურსის შესაბამისად.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

12-01-2026

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

1

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

088 შპს - სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

7162

10

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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0880104 ფსიქოლოგია
კვალიფიკაცია: ფსიქოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

05-06-2024

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

088 შპს - სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

50

ადგილების რ-ბა

12.06.2020 09:05
466

0880105 სოციოლოგია
კვალიფიკაცია: სოციოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

29-05-2024

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

088 შპს - სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

40

ადგილების რ-ბა

08.06.2020 09:05
467

0880106 საერთაშორისო ურთიერთობები
კვალიფიკაცია: საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

15-06-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

088 შპს - სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

50

ადგილების რ-ბა

19.06.2020 09:05
468

0880107 პოლიტიკის მეცნიერება
კვალიფიკაცია: პოლიტიკის მეცნიერების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

17-06-2024

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

088 შპს - სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

40

ადგილების რ-ბა

19.06.2020 09:05
469

0880108 სამართალი
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

26-11-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

088 შპს - სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

200

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
470

0880109 თეოლოგია
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი თეოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

03-12-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

088 შპს - სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

1500

20

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
471

097 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
მისამართი:

ზუგდიდი, ჯანაშიას ქუჩა N14;

ტელეფონი:

595097209

ვებგვერდი:

www.zssu.ge

ელ.ფოსტა:

zssuedu@gmail.com

097 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
472

0970101 სამართალი
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

14-12-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

097 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

30

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
473

0970102 საჯარო მმართველობა
კვალიფიკაცია: საჯარო მმართველობის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

24-07-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

40

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

5

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

35

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

097 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
474

0970103 ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-11-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

40

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

10

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

30

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

097 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
475

0970104 ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების სამაგისტრო-საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა
კვალიფიკაცია: განათლების მაგისტრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

06-12-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
300

ადგილების რ-ბა

2250

40

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

5

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

35

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

097 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
476

0970105 ქართული ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

097 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

20

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
477

0970106 ინგლისური ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

097 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

15

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
478

0970107 ისტორია
კვალიფიკაცია: ისტორიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

097 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

15

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
479

0970108 ფარმაცია
კვალიფიკაცია: ფარმაციის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

36

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

2

ბიოლოგია

2

25%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

2

20%-ზე მეტი

4

12

ფიზიკა

2

25%-ზე მეტი

4

12

ქიმია

2

25%-ზე მეტი

4

12

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

097 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
480

0970109 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აფხაზურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

მიმდინარეობს წარმოება
გამოცდა
აფხაზური ენა

სწავლების ენა

დაფინანსება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური

ქართული ენა

60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

25%-ზე მეტი

1

097 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

3

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
481

0970110 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აზერბაიჯანულენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

მიმდინარეობს წარმოება
გამოცდა
ზოგადი უნარები (აზერ)

სწავლების ენა

დაფინანსება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური

ქართული ენა

60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

097 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

13

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
482

0970111 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა სომხურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

მიმდინარეობს წარმოება
გამოცდა
ზოგადი უნარები (სომხ)

სწავლების ენა

დაფინანსება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური

ქართული ენა

60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

097 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

13

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
483

0970112 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა ოსურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

მიმდინარეობს წარმოება
გამოცდა
ოსური ენა

სწავლების ენა

დაფინანსება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური

ქართული ენა

60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

25%-ზე მეტი

1

097 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

3

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
484

098 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია
მისამართი:

0108, თბილისი, გრიბოედოვის ქ. №22

ტელეფონი:

+995 32 2936959

ვებგვერდი:

www.art.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@art.edu.ge

098 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

28.02.2020 09:05
485

0980101 არქიტექტურა
კვალიფიკაცია: არქიტექტურის ბაკალავრი
არქიტექტურის პროგრამაზე აუცილებელია შემოქმედებითი ტურის გავლა ხატვაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
249

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

7

20%-ზე მეტი

1

098 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

ადგილების რ-ბა

2250

65

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
486

0980102 ინტერიერის დიზაინი
კვალიფიკაცია: არქიტექტურის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
245

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

1

20%-ზე მეტი

4

მათემატიკა

1

20%-ზე მეტი

2

შემოქმედებითი ტური

9

098 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

ადგილების რ-ბა

2250

15

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
487

0980103 გარემოს დიზაინი
კვალიფიკაცია: არქიტექტურის ბაკალავრი
გარემოს დიზაინის პროგრამაზე აუცილებელია შემოქმედებითი ტურის გავლა ხატვაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
250

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

7

20%-ზე მეტი

1

098 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

ადგილების რ-ბა

2250

15

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
488

0980104 დაზგური ფერწერა
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

1

20%-ზე მეტი

3

შემოქმედებითი ტური

10

098 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

ადგილების რ-ბა

2250

25

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
489

0980105 ქანდაკება
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

1

20%-ზე მეტი

3

შემოქმედებითი ტური

10

098 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

ადგილების რ-ბა

2250

7

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
490

0980106 დაზგური გრაფიკა
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

1

20%-ზე მეტი

3

შემოქმედებითი ტური

10

098 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

ადგილების რ-ბა

2250

7

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
491

0980107 წიგნის დიზაინი და ილუსტრაცია
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

1

20%-ზე მეტი

3

შემოქმედებითი ტური

10

098 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

ადგილების რ-ბა

2250

7

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
492

0980108 პლაკატის დიზაინი
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

1

20%-ზე მეტი

3

შემოქმედებითი ტური

10

098 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

ადგილების რ-ბა

2250

7

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
493

0980109 ანიმაცია
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

1

20%-ზე მეტი

3

შემოქმედებითი ტური

10

098 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

ადგილების რ-ბა

2250

7

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
494

0980110 კინო-ტელე მხატვრობა
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

1

20%-ზე მეტი

3

შემოქმედებითი ტური

10

098 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

ადგილების რ-ბა

2250

9

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
495

0980111 თეატრის მხატვრობა
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

1

20%-ზე მეტი

3

შემოქმედებითი ტური

10

098 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

ადგილების რ-ბა

2250

7

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
496

0980112 ციფრული მედია
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

3

შემოქმედებითი ტური

8

098 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

ადგილების რ-ბა

2250

36

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
497

0980113 გრაფიკული დიზაინი
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

3

შემოქმედებითი ტური

8

098 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

ადგილების რ-ბა

2250

12

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
498

0980114 ფოტოგრაფია
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

3

შემოქმედებითი ტური

8

098 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

ადგილების რ-ბა

2250

12

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
499

0980115 მოდის დიზაინი
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

1

20%-ზე მეტი

3

შემოქმედებითი ტური

10

098 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

ადგილების რ-ბა

2250

40

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
500

0980116 მხატვრული კერამიკა
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

1

20%-ზე მეტი

3

შემოქმედებითი ტური

10

098 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

ადგილების რ-ბა

2250

5

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
501

0980117 მხატვრული მინა
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

1

20%-ზე მეტი

3

შემოქმედებითი ტური

10

098 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

ადგილების რ-ბა

2250

5

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
502

0980118 სამკაული და ლითონის დეკორატიული პლასტიკა
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

1

20%-ზე მეტი

3

შემოქმედებითი ტური

10

098 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

ადგილების რ-ბა

2250

6

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
503

0980119 სამრეწველო დიზაინი
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

1

20%-ზე მეტი

3

შემოქმედებითი ტური

10

098 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

ადგილების რ-ბა

2250

7

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
504

0980120 ტექსტილის დიზაინი
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

1

20%-ზე მეტი

3

შემოქმედებითი ტური

10

098 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

ადგილების რ-ბა

2250

6

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
505

0980121 ხის მხატვრული დამუშავებისა და ავეჯის დიზაინის
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

1

20%-ზე მეტი

3

შემოქმედებითი ტური

10

098 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

ადგილების რ-ბა

2250

7

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
506

0980122 ხელოვნების ისტორია და თეორია
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

098 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

ადგილების რ-ბა

2250

20

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
507

0980123 სახვითი ხელოვნების ნიმუშთა რესტავრაცია/კონსერვაცია
კვალიფიკაცია: რესტავრაციის/კონსერვაციის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

1

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

098 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

ადგილების რ-ბა

2250

10

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
508

0980124 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აზერბაიჯანულენოვანთათვის

ქართულ ენაში მომზადების პროგრამაზე ჩარიცხვისათვის აუცილებელია შემოქმედებითი ტურის გავლა ხატვაში. შემოქმედებითი ტური კოეფიციენტი - 11 პრიორიტეტი - 1;
ზოგადი უნარები კოეფიციენტი - 1 პრიორიტეტი - 2.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

05-06-2024

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ზოგადი უნარები (აზერ)

1

30%-ზე მეტი

2

შემოქმედებითი ტური

11

098 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

ადგილების რ-ბა

2250

19

ადგილების რ-ბა

1

12.06.2020 09:05
509

0980125 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა სომხურენოვანთათვის

ქართულ ენაში მომზადების პროგრამაზე ჩარიცხვისათვის აუცილებელია შემოქმედებითი ტურის გავლა ხატვაში. შემოქმედებითი ტური კოეფიციენტი - 11 პრიორიტეტი - 1;
ზოგადი უნარები კოეფიციენტი - 1 პრიორიტეტი - 2.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

05-06-2024

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ზოგადი უნარები (სომხ)

1

30%-ზე მეტი

2

შემოქმედებითი ტური

11

098 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

ადგილების რ-ბა

2250

19

ადგილების რ-ბა

1

12.06.2020 09:05
510

0980126 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აფხაზურენოვანთათვის

ქართულ ენაში მომზადების პროგრამაზე ჩარიცხვისათვის აუცილებელია შემოქმედებითი ტურის გავლა ხატვაში. შემოქმედებითი ტური კოეფიციენტი - 11 პრიორიტეტი - 1;
აფხაზური ენა კოეფიციენტი - 1 პრიორიტეტი - 2.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

05-06-2024

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

აფხაზური ენა

1

25%-ზე მეტი

2

შემოქმედებითი ტური

11

098 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

ადგილების რ-ბა

2250

4

ადგილების რ-ბა

1

12.06.2020 09:05
511

0980127 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა ოსურენოვანთათვის

ქართულ ენაში მომზადების პროგრამაზე ჩარიცხვისათვის აუცილებელია შემოქმედებითი ტურის გავლა ხატვაში. შემოქმედებითი ტური კოეფიციენტი - 11 პრიორიტეტი - 1;
ოსური ენა კოეფიციენტი - 1 პრიორიტეტი - 2.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

05-06-2024

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ოსური ენა

1

25%-ზე მეტი

2

შემოქმედებითი ტური

11

098 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

ადგილების რ-ბა

2250

4

ადგილების რ-ბა

1

12.06.2020 09:05
512

114 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მისამართი:

ბათუმი, 6010, რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35

ტელეფონი:

+995(422) 27 17 87

ვებგვერდი:

www.bsu.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@bsu.edu.ge

114 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
513

1140101 აგრარული ტექნოლოგიები
კვალიფიკაცია: აგრარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

05-02-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

50

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

10

ისტორია

6

25%-ზე მეტი

1

40

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

114 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
514

1140102 არქიტექტურა
კვალიფიკაცია: არქიტექტურის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

02-03-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

114 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

30

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
515

1140103 ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-10-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

200

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

100

ისტორია

6

31%-ზე მეტი

1

100

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

114 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
516

1140104 ბიოლოგია
კვალიფიკაცია: ბიოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

114 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

30

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
517

1140105 გეოგრაფია
კვალიფიკაცია: გეოგრაფიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

25

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

10

ისტორია

6

25%-ზე მეტი

1

15

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

114 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
518

1140106 გერმანული ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი გერმანულ ფილოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

6

20%-ზე მეტი

1

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

114 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

5

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
519

1140107 ევროპისმცოდნეობა
კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი ევროპისმცოდნეობაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

2

ისტორია

6

25%-ზე მეტი

1

114 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

15

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
520

1140108 ეკოლოგია
კვალიფიკაცია: ეკოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

25

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

5

ისტორია

6

25%-ზე მეტი

1

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

114 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
521

1140109 ეკონომიკა
კვალიფიკაცია: ეკონომიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

17-01-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

6

31%-ზე მეტი

1

114 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

40

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
522

1140110 ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო
პროგრამა
კვალიფიკაცია: განათლების მაგისტრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

08-08-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
300

ადგილების რ-ბა

2250

80

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

6

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

2

40

ისტორია

3

31%-ზე მეტი

2

40

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

114 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
523

1140111 თარგმანმცოდნეობა
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი თარგმანმცოდნეობაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

17-01-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

6

31%-ზე მეტი

1

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

114 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

20

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
524

1140112 თურქეთისმცოდნეობა
კვალიფიკაცია: თურქეთისმცოდნეობის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

6

25%-ზე მეტი

1

114 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

10

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
525

1140113 თურქული ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი თურქულ ფილოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

6

20%-ზე მეტი

1

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

114 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

5

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
526

1140114 ინგლისური ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ინგლისურ ფილოლოგიაში
აბიტურიენტი ვალდებულია ერთიან ეროვნულ გამოცდებში უცხო ენად აირჩიოს ინგლისური ენა

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (ინგ.)

6

31%-ზე მეტი

1

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

114 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

80

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
527

1140115 ისტორია
კვალიფიკაცია: ისტორიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

6

31%-ზე მეტი

1

114 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

50

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
528

1140116 კომპიუტერული მეცნიერებები
კვალიფიკაცია: კომპიუტინგის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

114 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

40

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
529

1140117 მათემატიკა
კვალიფიკაცია: მათემატიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

114 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

25

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
530

1140118 მედიცინა
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
360

ადგილების რ-ბა

2250

40

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

4

ბიოლოგია

3

36%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

31%-ზე მეტი

1

12

ფიზიკა

3

31%-ზე მეტი

1

12

ქიმია

3

31%-ზე მეტი

1

16

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

114 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
531

1140119 მშენებლობა
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი მშენებლობაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

114 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

50

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
532

1140120 რუსული ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი რუსულ ფილოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

6

20%-ზე მეტი

1

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

114 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

5

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
533

1140121 საერთაშორისო ურთიერთობები
კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი საერთაშორისო ურთიერთობებში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

2

ისტორია

6

31%-ზე მეტი

1

114 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

40

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
534

1140122 სამართალმცოდნეობა
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

31%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

2

ისტორია

6

31%-ზე მეტი

1

114 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

75

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
535

1140123 საჯარო მმართველობა
კვალიფიკაცია: საჯარო მმართველობის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

11-10-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

3

20%-ზე მეტი

2

ისტორია

6

31%-ზე მეტი

1

114 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

30

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
536

1140124 სტომატოლოგია
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული სტომატოლოგი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
300

ადგილების რ-ბა

2250

25

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

4

ბიოლოგია

3

36%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

31%-ზე მეტი

1

8

ფიზიკა

3

31%-ზე მეტი

1

8

ქიმია

3

31%-ზე მეტი

1

9

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

114 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
537

1140125 ტელეკომუნიკაცია
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი ტელეკომუნიკაციაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

114 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

20

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
538

1140126 ტურიზმი
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

150

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

50

ისტორია

6

31%-ზე მეტი

1

100

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

114 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
539

1140127 ფარმაცია
კვალიფიკაცია: ფარმაციის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

15

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

4

ბიოლოგია

3

25%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

1

5

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

1

5

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

1

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

114 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
540

1140128 ფიზიკა
კვალიფიკაცია: ფიზიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

114 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

10

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
541

1140129 ფიზიკური მედიცინა და სამედიცინო რეაბილიტაცია
კვალიფიკაცია: ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაციის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

10

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

4

ბიოლოგია

3

25%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

1

3

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

1

3

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

1

4

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

114 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
542

1140130 ფილოსოფია
კვალიფიკაცია: ფილოსოფიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

6

25%-ზე მეტი

1

114 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

15

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
543

1140131 ფრანგული ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფრანგულ ფილოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

6

20%-ზე მეტი

1

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

114 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

5

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
544

1140132 ფსიქოლოგია
კვალიფიკაცია: ფსიქოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

2

ისტორია

6

31%-ზე მეტი

1

114 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

50

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
545

1140133 ქართული ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ქართულ ფილოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

6

31%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

2

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

114 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

80

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
546

1140134 ქიმია
კვალიფიკაცია: ქიმიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

114 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

15

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
547

1140135 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აფხაზურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

12-03-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
აფხაზური ენა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

25%-ზე მეტი

1

114 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

15

ადგილების რ-ბა

16.03.2020 12:05
548

1140136 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აზერბაიჯანულენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

12-03-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ზოგადი უნარები (აზერ)

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

114 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

77

ადგილების რ-ბა

16.03.2020 12:05
549

1140137 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა სომხურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

12-03-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ზოგადი უნარები (სომხ)

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

114 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

77

ადგილების რ-ბა

16.03.2020 12:05
550

1140138 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა ოსურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

აკრედიტებული

12-03-2027

გამოცდა
ოსური ენა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

25%-ზე მეტი

1

114 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

15

ადგილების რ-ბა

16.03.2020 12:05
551

115 შპს - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
მისამართი:

თბილისი 0141, ჩარგლის ქუჩა 73

ტელეფონი:

+99532 2 022115, შიდა115 / 198

ვებგვერდი:

https://ciu.edu.ge/

ელ.ფოსტა:

ciu@ciu.edu.ge

115 შპს - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
552

553

1150101 ფინანსები
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ფინანსებში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

25-07-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

25%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

115 შპს - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2500

65

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
554

1150102 მენეჯმენტი
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

11-07-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2500

70

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

25%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

60

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

115 შპს - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
555

1150103 ტურიზმი
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2500

80

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

25%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

20

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

60

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

115 შპს - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
556

1150104 სამართალმცოდნეობა
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2500

130

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

25%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

120

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

115 შპს - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
557

1150105 საერთაშორისო ურთიერთობები
კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი საერთაშორისო ურთიერთობებში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2500

80

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

5

30%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

10

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

70

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

115 შპს - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
558

1150106 ჟურნალისტიკა
კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი ჟურნალისტიკაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2500

50

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

25%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

5

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

45

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1150107 მედიცინა
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
360

ადგილების რ-ბა

3200

90

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

4

უცხოური ენა (ინგ.)

3

40%-ზე მეტი

2

ბიოლოგია

4

40%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

27

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

3

27

ქიმია

3

35%-ზე მეტი

3

36

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1150108 სტომატოლოგია
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული სტომატოლოგი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
300

ადგილების რ-ბა

2950

90

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

4

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

35%-ზე მეტი

2

ბიოლოგია

4

35%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

27

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

3

27

ქიმია

3

35%-ზე მეტი

3

36

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1150109 ფარმაცია
კვალიფიკაცია: ფარმაციის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

14-05-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2500

90

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

4

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

25%-ზე მეტი

2

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

27

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

3

27

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

3

36

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1150110 მედიცინა (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

20-09-2025

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
360

ადგილების რ-ბა

4950

30

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

4

უცხოური ენა (ინგ.)

4

50%-ზე მეტი

1

ბიოლოგია

3

40%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

9

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

3

9

ქიმია

3

35%-ზე მეტი

3

12

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1150111 ქართული მევენახეობა-მეღვინეობა
კვალიფიკაცია: აგრარული მეცნიერებების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

26-01-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

25%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

50

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1150112 ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ინგლისური ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

50%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

115 შპს - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

10500

10

ადგილების რ-ბა
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120 შპს - ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი
მისამართი:

თბილისი,მერაბ ალექსიძის ქ. №10

ტელეფონი:

0322206520

ვებგვერდი:

www.gau.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@gau.edu.ge
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1200101 ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

03-12-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

5900

100

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

50

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

50

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1200102 ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

23-06-2024

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

5900

70

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

30

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

40

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1200103 სამართალი
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

04-07-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

4900

60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

15

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

45

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1200104 საერთაშორისო ურთიერთობათა და დიპლომატიის საბაკალავრო პროგრამა
კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

4900

80

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

5

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

20

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

60

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1200105 ინფორმატიკა
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი ინფორმატიკაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1
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ადგილების რ-ბა

3200

80

ადგილების რ-ბა
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1200106 მშენებლობა
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი მშენებლობაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

120 შპს - ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2700

40

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
572

1200107 ინგლისური ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ინგლისური ფილოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

5

20%-ზე მეტი

1

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

120 შპს - ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2900

50

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
573

1200108 ქართული ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ქართული ფილოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

120 შპს - ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2350

20

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
574

1200109 ისტორია
კვალიფიკაცია: ისტორიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

120 შპს - ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2350

20

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
575

1200110 დიპლომირებული მედიკოსი (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

23-06-2024

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
360

ადგილების რ-ბა

4000

20

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

4

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

1

ბიოლოგია

3

25%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

6

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

3

6

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

3

8

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

120 შპს - ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
576

121 შპს - საქართველოს უნივერსიტეტი
მისამართი:

77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი

ტელეფონი:

2552222

ვებგვერდი:

www.ug.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@ug.edu.ge; ug@ug.edu.ge

121 შპს - საქართველოს უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
577

578

1210101 არქეოლოგია
კვალიფიკაცია: არქეოლოგიის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლის საფასური არ შეიცვლება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

29-03-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

5

20%-ზე მეტი

1

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

121 შპს - საქართველოს უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

15

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
579

1210102 არქიტექტურა და ინტერიერის დიზაინი
კვალიფიკაცია: არქიტექტურის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლის საფასური არ შეიცვლება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

12-07-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

121 შპს - საქართველოს უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2990

70

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
580

1210103 აღმოსავლეთმცოდნეობა
კვალიფიკაცია: აღმოსავლეთმცოდნეობის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლის საფასური არ შეიცვლება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

5

20%-ზე მეტი

1

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

121 შპს - საქართველოს უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2500

30

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
581

1210104 ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლის საფასური არ შეიცვლება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

27-06-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3500

100

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (ინგ.)

5

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

50

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

50

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

121 შპს - საქართველოს უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
582

1210105 ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი პროგრამა
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლის საფასურზე ცვლილება არ იგეგმება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

05-10-2025

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

6950

10

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

6

74%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

2

5

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

2

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

121 შპს - საქართველოს უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
583

1210106 ეკონომიკა
კვალიფიკაცია: სოციალურ მეცნიერებათა ბაკალავრი ეკონომიკაში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლის საფასური არ შეიცვლება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

02-07-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

5

20%-ზე მეტი

1

121 შპს - საქართველოს უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2500

30

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
584

1210107 ელექტრონული და კომპიუტერული ინჟინერია
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლის საფასური არ შეიცვლება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

3

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

24%-ზე მეტი

1

121 შპს - საქართველოს უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2990

25

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
585

1210108 ინგლისური ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლის საფასური არ შეიცვლება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-03-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (ინგ.)

7

75%-ზე მეტი

1

ისტორია

2

25%-ზე მეტი

3

121 შპს - საქართველოს უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2500

30

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
586

1210109 ინგლისური ფილოლოგია.
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ინგლისურ ფილოლოგიაში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლის საფასური არ შეიცვლება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

12-07-2023

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (ინგ.)

8

75%-ზე მეტი

1

ისტორია

2

25%-ზე მეტი

3

121 შპს - საქართველოს უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

3000

10

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
587

1210110 ინფორმატიკა
კვალიფიკაცია: ინფორმატიკის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლის საფასური არ შეიცვლება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

13-06-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

5

20%-ზე მეტი

1

121 შპს - საქართველოს უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

3500

50

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
588

1210111 ინფორმაციული ტექნოლოგიები (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: ინფორმატიკის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლის საფასური არ შეიცვლება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

26-03-2023

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

5

20%-ზე მეტი

1

121 შპს - საქართველოს უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

6950

5

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
589

1210112 ისტორია
კვალიფიკაცია: ისტორიის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლის საფასური არ შეიცვლება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-03-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

121 შპს - საქართველოს უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

25

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
590

1210113 მათემატიკა
კვალიფიკაცია: მათემატიკის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლის საფასური არ შეიცვლება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

30-03-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

3

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

24%-ზე მეტი

1

121 შპს - საქართველოს უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

10

ადგილების რ-ბა

03.04.2020 09:05
591

1210114 მედიცინა
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლის საფასური არ შეიცვლება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

12-07-2023

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
360

ადგილების რ-ბა

18000

6

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

3

79%-ზე მეტი

1

ბიოლოგია

3

79%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

4

2

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

4

2

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

4

2

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

121 შპს - საქართველოს უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
592

1210115 პოლიტიკის მეცნიერებები
კვალიფიკაცია: პოლიტიკის მეცნიერებების ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლის საფასური არ შეიცვლება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-03-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

2

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

121 შპს - საქართველოს უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2990

15

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
593

1210116 ჟურნალისტიკა
კვალიფიკაცია: სოციალურ მეცნიერებათა ბაკალავრი ჟურნალისტიკაში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლის საფასური არ შეიცვლება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-03-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

2

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

121 შპს - საქართველოს უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

3200

85

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
594

1210117 საერთაშორისო ურთიერთობები
კვალიფიკაცია: სოციალურ მეცნიერებათა ბაკალავრი საერთაშორისო ურთიერთობებში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლის საფასური არ შეიცვლება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

2

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

121 შპს - საქართველოს უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

3200

100

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
595

1210118 საექთნო საქმე
კვალიფიკაცია: საექთნო საქმის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლის საფასური არ შეიცვლება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

30-12-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3500

15

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

3

20%-ზე მეტი

1

ბიოლოგია

3

25%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

4

5

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

4

5

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

4

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

121 შპს - საქართველოს უნივერსიტეტი
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1210119 სამართალმცოდნეობა
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლის საფასური არ შეიცვლება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-12-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

2

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

121 შპს - საქართველოს უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

400

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
597

1210120 საჯარო მმართველობა
კვალიფიკაცია: საჯარო მმართველობის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლის საფასური არ შეიცვლება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

02-07-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2990

60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (ინგ.)

5

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

10

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

50

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1210121 სტომატოლოგია (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული სტომატოლოგი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლის საფასური არ შეიცვლება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

30-04-2026

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
300

ადგილების რ-ბა

16000

6

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

3

79%-ზე მეტი

1

ბიოლოგია

3

79%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

4

2

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

4

2

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

4

2

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1210122 სტრატეგიული კომუნიკაციები
კვალიფიკაცია: მასობრივი კომუნიკაციის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლის საფასური არ შეიცვლება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-03-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

2

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3
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ადგილების რ-ბა

3200

100

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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1210123 ტურიზმი
კვალიფიკაცია: ტურიზმის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლის საფასური არ შეიცვლება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

05-07-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2990

80

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

70

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1210124 ფარმაცია
კვალიფიკაცია: ფარმაციის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლის საფასური არ შეიცვლება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-08-2024

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3500

25

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

3

40%-ზე მეტი

1

ბიოლოგია

3

25%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

4

8

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

4

8

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

4

9

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1210125 ფსიქოლოგია
კვალიფიკაცია: ფსიქოლოგიის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლის საფასური არ შეიცვლება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

26-03-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

2

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3
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ადგილების რ-ბა

3200

120

ადგილების რ-ბა

26.03.2020 13:05
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1210126 ქართული ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლის საფასური არ შეიცვლება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

21-03-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3
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ადგილების რ-ბა

2250

30

ადგილების რ-ბა
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1210127 ხელოვნებათმცოდნეობა
კვალიფიკაცია: ხელოვნებათმცოდნეობის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლის საფასური არ შეიცვლება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

26-03-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

5

20%-ზე მეტი

1

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3
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ადგილების რ-ბა

2500

10

ადგილების რ-ბა
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1210128 ჯანდაცვის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია: ბაკალავრი მენეჯმენტში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლის საფასური არ შეიცვლება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

04-03-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

4800

40

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

50%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

25

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

15

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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122 შპს - კავკასიის უნივერსიტეტი
მისამართი:

ქ. თბილისი, პაატა სააკაძის #1

ტელეფონი:

2377777

ვებგვერდი:

www.cu.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@cu.edu.ge
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1220101 ბიზნესის ადმინისტრირება (სპეციალობები: ფინანსები, მარკეტინგი, მენეჯმენტი, საბუღალტრო აღრიცხვა)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლების გადასახადი არ იცვლება სწავლების ოთხი წლის განმავლობაში, გარდა ეროვნული ვალუტის (ლარის) აშშ დოლართან
მიმართებაში მნიშვნელოვანი გაუფასურებისა; ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვნად გაუფასურებად ჩაითვლება ლარის აშშ დოლართან მიმართებაში მინიმუმ 5%
დევალვაცია, ასეთ შემთხვევაში უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას შეცვალოს სწავლების გადასახადი.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

25-06-2026

ქართულიინგლისური

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

7990

250

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

5

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

170

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

80

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1220102 ჯანდაცვის მენეჯმენტი
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლების გადასახადი არ იცვლება სწავლების ოთხი წლის განმავლობაში, გარდა ეროვნული ვალუტის (ლარის) აშშ დოლართან
მიმართებაში მნიშვნელოვანი გაუფასურებისა; ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვნად გაუფასურებად ჩაითვლება ლარის აშშ დოლართან მიმართებაში მინიმუმ 5%
დევალვაცია, ასეთ შემთხვევაში უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას შეცვალოს სწავლების გადასახადი.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

20-06-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

6100

40

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

25

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

15

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1220103 დიპლომირებული მედიკოსი (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლების გადასახადი არ იცვლება სწავლების ოთხი წლის განმავლობაში, გარდა ეროვნული ვალუტის (ლარის) აშშ დოლართან
მიმართებაში მნიშვნელოვანი გაუფასურებისა; ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვნად გაუფასურებად ჩაითვლება ლარის აშშ დოლართან მიმართებაში მინიმუმ 5%
დევალვაცია, ასეთ შემთხვევაში უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას შეცვალოს სწავლების გადასახადი.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

30-03-2022

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
360

ადგილების რ-ბა

7990

30

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

4

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

2

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

10

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

3

10

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

3

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1220104 სამართალი (ქ. თბილისი)
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლების გადასახადი არ იცვლება სწავლების ოთხი წლის განმავლობაში, გარდა ეროვნული ვალუტის (ლარის) აშშ დოლართან
მიმართებაში მნიშვნელოვანი გაუფასურებისა; ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვნად გაუფასურებად ჩაითვლება ლარის აშშ დოლართან მიმართებაში მინიმუმ 5%
დევალვაცია, ასეთ შემთხვევაში უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას შეცვალოს სწავლების გადასახადი.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-04-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

6100

120

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

110

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1220105 სამართალი (ქ. ბათუმი)
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლების გადასახადი არ იცვლება სწავლების ოთხი წლის განმავლობაში, გარდა ეროვნული ვალუტის (ლარის) აშშ დოლართან
მიმართებაში მნიშვნელოვანი გაუფასურებისა; ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვნად გაუფასურებად ჩაითვლება ლარის აშშ დოლართან მიმართებაში მინიმუმ 5%
დევალვაცია, ასეთ შემთხვევაში უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას შეცვალოს სწავლების გადასახადი.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-04-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

20

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

17

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1220106 ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია
კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი მასობრივ კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკაში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლების გადასახადი არ იცვლება სწავლების ოთხი წლის განმავლობაში, გარდა ეროვნული ვალუტის (ლარის) აშშ დოლართან
მიმართებაში მნიშვნელოვანი გაუფასურებისა; ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვნად გაუფასურებად ჩაითვლება ლარის აშშ დოლართან მიმართებაში მინიმუმ 5%
დევალვაცია, ასეთ შემთხვევაში უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას შეცვალოს სწავლების გადასახადი.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

27-06-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

6100

40

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

5

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

35

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1220107 PR (პიარი) და კომუნიკაცია
კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლების გადასახადი არ იცვლება სწავლების ოთხი წლის განმავლობაში, გარდა ეროვნული ვალუტის (ლარის) აშშ დოლართან
მიმართებაში მნიშვნელოვანი გაუფასურებისა; ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვნად გაუფასურებად ჩაითვლება ლარის აშშ დოლართან მიმართებაში მინიმუმ 5%
დევალვაცია, ასეთ შემთხვევაში უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას შეცვალოს სწავლების გადასახადი.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

10-12-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

6100

50

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

40

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1220108 ინფორმაციული ტექნოლოგიები
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი ინფორმატიკაში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლების გადასახადი არ იცვლება სწავლების ოთხი წლის განმავლობაში, გარდა ეროვნული ვალუტის (ლარის) აშშ დოლართან
მიმართებაში მნიშვნელოვანი გაუფასურებისა; ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვნად გაუფასურებად ჩაითვლება ლარის აშშ დოლართან მიმართებაში მინიმუმ 5%
დევალვაცია, ასეთ შემთხვევაში უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას შეცვალოს სწავლების გადასახადი.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

02-07-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

5

20%-ზე მეტი

1
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4100

120

ადგილების რ-ბა
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1220109 ელექტრონიკა და კომპიუტერული ინჟინერია
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლების გადასახადი არ იცვლება სწავლების ოთხი წლის განმავლობაში, გარდა ეროვნული ვალუტის (ლარის) აშშ დოლართან
მიმართებაში მნიშვნელოვანი გაუფასურებისა; ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვნად გაუფასურებად ჩაითვლება ლარის აშშ დოლართან მიმართებაში მინიმუმ 5%
დევალვაცია, ასეთ შემთხვევაში უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას შეცვალოს სწავლების გადასახადი.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

18-07-2024

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

5

20%-ზე მეტი

1
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1220110 არქიტექტურა
კვალიფიკაცია: არქიტექტურის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლების გადასახადი არ იცვლება სწავლების ოთხი წლის განმავლობაში, გარდა ეროვნული ვალუტის (ლარის) აშშ დოლართან
მიმართებაში მნიშვნელოვანი გაუფასურებისა; ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვნად გაუფასურებად ჩაითვლება ლარის აშშ დოლართან მიმართებაში მინიმუმ 5%
დევალვაცია, ასეთ შემთხვევაში უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას შეცვალოს სწავლების გადასახადი.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

10-08-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

5

20%-ზე მეტი

1

122 შპს - კავკასიის უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

6100

40

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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1220111 საჯარო მმართველობა
კვალიფიკაცია: საჯარო მმართველობის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლების გადასახადი არ იცვლება სწავლების ოთხი წლის განმავლობაში, გარდა ეროვნული ვალუტის (ლარის) აშშ დოლართან
მიმართებაში მნიშვნელოვანი გაუფასურებისა; ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვნად გაუფასურებად ჩაითვლება ლარის აშშ დოლართან მიმართებაში მინიმუმ 5%
დევალვაცია, ასეთ შემთხვევაში უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას შეცვალოს სწავლების გადასახადი.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

05-07-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

6100

40

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

7

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

33

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

122 შპს - კავკასიის უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
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1220112 დიპლომატია და საერთაშორისო ურთიერთობები
კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი საერთაშორისო ურთიერთობებში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლების გადასახადი არ იცვლება სწავლების ოთხი წლის განმავლობაში, გარდა ეროვნული ვალუტის (ლარის) აშშ დოლართან
მიმართებაში მნიშვნელოვანი გაუფასურებისა; ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვნად გაუფასურებად ჩაითვლება ლარის აშშ დოლართან მიმართებაში მინიმუმ 5%
დევალვაცია, ასეთ შემთხვევაში უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას შეცვალოს სწავლების გადასახადი.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

25-06-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

6100

70

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

7

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

63

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

122 შპს - კავკასიის უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
619

1220113 ფსიქოლოგია
კვალიფიკაცია: ფსიქოლოგიის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლების გადასახადი არ იცვლება სწავლების ოთხი წლის განმავლობაში, გარდა ეროვნული ვალუტის (ლარის) აშშ დოლართან
მიმართებაში მნიშვნელოვანი გაუფასურებისა; ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვნად გაუფასურებად ჩაითვლება ლარის აშშ დოლართან მიმართებაში მინიმუმ 5%
დევალვაცია, ასეთ შემთხვევაში უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას შეცვალოს სწავლების გადასახადი.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

2

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

122 შპს - კავკასიის უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

4100

120

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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1220114 სოციოლოგია
კვალიფიკაცია: სოციალურ მეცნიერებათა ბაკალავრი სოციოლოგიაში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლების გადასახადი არ იცვლება სწავლების ოთხი წლის განმავლობაში, გარდა ეროვნული ვალუტის (ლარის) აშშ დოლართან
მიმართებაში მნიშვნელოვანი გაუფასურებისა; ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვნად გაუფასურებად ჩაითვლება ლარის აშშ დოლართან მიმართებაში მინიმუმ 5%
დევალვაცია, ასეთ შემთხვევაში უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას შეცვალოს სწავლების გადასახადი.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

2

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

122 შპს - კავკასიის უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

3990

40

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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1220115 1. ევროპისმცოდნეობა, 2. ისტორია, 3. ინგლისური ფილოლოგია, 4. ქართული ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ევროპისმცოდნეობის ბაკალავრი; ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ინგლისურ ფილოლოგიაში; ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი
ისტორიაში; ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ქართულ ფილოლოგიაში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლების გადასახადი არ იცვლება სწავლების ოთხი წლის განმავლობაში, გარდა ეროვნული ვალუტის (ლარის) აშშ დოლართან
მიმართებაში მნიშვნელოვანი გაუფასურებისა; ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვნად გაუფასურებად ჩაითვლება ლარის აშშ დოლართან მიმართებაში მინიმუმ 5%
დევალვაცია, ასეთ შემთხვევაში უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას შეცვალოს სწავლების გადასახადი.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

122 შპს - კავკასიის უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2990

80

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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1220116 ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო
პროგრამა
კვალიფიკაცია: განათლების მაგისტრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლების გადასახადი არ იცვლება სწავლების ოთხი წლის განმავლობაში, გარდა ეროვნული ვალუტის (ლარის) აშშ დოლართან
მიმართებაში მნიშვნელოვანი გაუფასურებისა; ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვნად გაუფასურებად ჩაითვლება ლარის აშშ დოლართან მიმართებაში მინიმუმ 5%
დევალვაცია, ასეთ შემთხვევაში უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას შეცვალოს სწავლების გადასახადი.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

07-03-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
300

ადგილების რ-ბა

2990

30

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

12

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

18

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

122 შპს - კავკასიის უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
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1220117 ტურიზმი (ქ. თბილისი)
კვალიფიკაცია: ტურიზმის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლების გადასახადი არ იცვლება სწავლების ოთხი წლის განმავლობაში, გარდა ეროვნული ვალუტის (ლარის) აშშ დოლართან
მიმართებაში მნიშვნელოვანი გაუფასურებისა; ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვნად გაუფასურებად ჩაითვლება ლარის აშშ დოლართან მიმართებაში მინიმუმ 5%
დევალვაცია, ასეთ შემთხვევაში უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას შეცვალოს სწავლების გადასახადი.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

05-07-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3990

120

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

40

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

80

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1220118 ტურიზმი (ქ. ბათუმი)
კვალიფიკაცია: ტურიზმის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლების გადასახადი არ იცვლება სწავლების ოთხი წლის განმავლობაში, გარდა ეროვნული ვალუტის (ლარის) აშშ დოლართან
მიმართებაში მნიშვნელოვანი გაუფასურებისა; ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვნად გაუფასურებად ჩაითვლება ლარის აშშ დოლართან მიმართებაში მინიმუმ 5%
დევალვაცია, ასეთ შემთხვევაში უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას შეცვალოს სწავლების გადასახადი.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

20

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

7

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

13

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1220119 ეკონომიკა (ქ. თბილისი)
კვალიფიკაცია: ეკონომიკის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლების გადასახადი არ იცვლება სწავლების ოთხი წლის განმავლობაში, გარდა ეროვნული ვალუტის (ლარის) აშშ დოლართან
მიმართებაში მნიშვნელოვანი გაუფასურებისა; ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვნად გაუფასურებად ჩაითვლება ლარის აშშ დოლართან მიმართებაში მინიმუმ 5%
დევალვაცია, ასეთ შემთხვევაში უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას შეცვალოს სწავლების გადასახადი.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

08-03-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

5

20%-ზე მეტი

1

122 შპს - კავკასიის უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

3990

120

ადგილების რ-ბა

16.03.2020 12:05
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1220120 ეკონომიკა (ქ. ბათუმი)
კვალიფიკაცია: ეკონომიკის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლების გადასახადი არ იცვლება სწავლების ოთხი წლის განმავლობაში, გარდა ეროვნული ვალუტის (ლარის) აშშ დოლართან
მიმართებაში მნიშვნელოვანი გაუფასურებისა; ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვნად გაუფასურებად ჩაითვლება ლარის აშშ დოლართან მიმართებაში მინიმუმ 5%
დევალვაცია, ასეთ შემთხვევაში უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას შეცვალოს სწავლების გადასახადი.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

08-03-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

5

20%-ზე მეტი

1

122 შპს - კავკასიის უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

20

ადგილების რ-ბა

16.03.2020 12:05
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129 შპს - სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი
მისამართი:

ქალაქი თბილისი, 0114, მეფე სოლომონ II-ის ქ. №4

ტელეფონი:

2752520

ვებგვერდი:

www.geomedi.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@geomedi.edu.ge
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1290101 სტომატოლოგია
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული სტომატოლოგი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: წლიური სწავლის საფასური არ შეიცვლება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

21-12-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
300

ადგილების რ-ბა

2800

30

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

4

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

2

10

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

2

10

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

2

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1290102 დიპლომირებული მედიკოსი
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: წლიური სწავლის საფასური არ შეიცვლება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

07-05-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
360

ადგილების რ-ბა

4000

30

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

4

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

2

10

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

2

10

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

2

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1290103 ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია
კვალიფიკაცია: ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: წლიური სწავლის საფასური არ შეიცვლება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

21-12-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2800

15

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

4

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

2

5

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

2

5

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

2

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1290104 ჯანდაცვის ეკონომიკა და მენეჯმენტი
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: წლიური სწავლის საფასური არ შეიცვლება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

19-12-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

5

20%-ზე მეტი

1

129 შპს - სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი

ადგილების რ-ბა

2800

15

ადგილების რ-ბა
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1290105 ფინანსები
კვალიფიკაცია: ფინანსების ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: წლიური სწავლის საფასური არ შეიცვლება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

29-07-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

5

20%-ზე მეტი

1
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ადგილების რ-ბა

2800

15

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
633

130 სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი
მისამართი:

ბათუმი, ზ. გორგილაძის/ვაჟა-ფშაველას ქ. N19/32

ტელეფონი:

+995 593362361; +995 599137483

ვებგვერდი:

www.batu.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@batu.edu.ge
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1300101 აუდიოვიზუალური ხელოვნება (კინორეჟისურა, ტელერეჟისურა)
კვალიფიკაცია: აუდიოვიზუალური ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

18-10-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

1

20%-ზე მეტი

2

შემოქმედებითი ტური

10
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ადგილების რ-ბა

1500

7

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
635

1300102 დიზაინი (ტექსტილის დიზაინი; სამოსის დიზაინი)
კვალიფიკაცია: დიზაინის ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

05-12-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

1

20%-ზე მეტი

2

შემოქმედებითი ტური

10
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ადგილების რ-ბა

1500

12

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
636

1300103 კულტურის მენეჯმენტი
კვალიფიკაცია: მენეჯმენტის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

05-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

1800

8

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

5

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

2

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

6

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1300104 კულტურული ტურიზმი
კვალიფიკაცია: ტურიზმის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

18-10-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

1800

10

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

5

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

1

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

9

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1300105 სამსახიობო ხელოვნება (დრამისა და კინოს სამსახიობო; დრამისა და თოჯინების თეატრის სამსახიობო)
კვალიფიკაცია: თეატრალური ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

18-10-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

1

20%-ზე მეტი

3

შემოქმედებითი ტური

10
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ადგილების რ-ბა

1500

20

ადგილების რ-ბა

1
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1300106 სამუსიკო შემსრულებლობის (ფორტეპიანო, აკადემიური სიმღერა, აკადემიური გუნდის დირიჟორობა, საორკესტრო)
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

05-12-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

1

20%-ზე მეტი

2

შემოქმედებითი ტური

10
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ადგილების რ-ბა

1500

15

ადგილების რ-ბა

1

28.02.2020 09:05
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1300107 ტელე-რადიო ჟურნალისტიკა
კვალიფიკაცია: მასობრივი კომუნიკაციის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

05-12-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

1

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3
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ადგილების რ-ბა

1800

8

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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1300108 ხელოვნებათმცოდნეობა
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

05-12-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1
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ადგილების რ-ბა

1500

8

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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1300109 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა სომხურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

მიმდინარეობს წარმოება
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური

ქართული ენა

60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

ზოგადი უნარები (სომხ)
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ადგილების რ-ბა

2250

5

ადგილების რ-ბა
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1300110 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აფხაზურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

მიმდინარეობს წარმოება
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური

ქართული ენა

60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

25%-ზე მეტი

1

აფხაზური ენა
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ადგილების რ-ბა

2250

1

ადგილების რ-ბა
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1300111 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა ოსურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

მიმდინარეობს წარმოება
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური

ქართული ენა

60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

25%-ზე მეტი

1

ოსური ენა
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ადგილების რ-ბა

2250

1

ადგილების რ-ბა
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1300112 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აზერბაიჯანულენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

მიმდინარეობს წარმოება
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური

ქართული ენა

60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

ზოგადი უნარები (აზერ)
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ადგილების რ-ბა

2250

5

ადგილების რ-ბა
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131 შპს - საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი
მისამართი:

0144, ქ. თბილისი, ქეთევან დედოფლის გამზირი №16.

ტელეფონი:

277-65-71

ვებგვერდი:

www.ssu.edu.ge

ელ.ფოსტა:

mail@ssu.edu.ge
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1310101 საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია (კომერციული პილოტი)
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციის სპეციალობით
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფრენოსნო მომზადების ფაკულტეტის სტუდენტთათვის სწავლების საფასური გაიზრდება, საწვავ-საპოხი მასალებისა და
სათადარიგო ნაწილების არანაკლებ 10%-ით გაძვირების შემთხვევაში.
მოითხოვება ფსიქოლოგიური შერჩევისა და სამედიცინო საფრენოსნო-საექსპერტო კომისიის გავლა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-07-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

6

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

131 შპს - საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

15000

70

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
648

1310102 საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია (კომერციული პილოტი) ინგლისურენოვანი
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციის სპეციალობით
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფრენოსნო მომზადების ფაკულტეტის სტუდენტთათვის სწავლების საფასური გაიზრდება, საწვავ-საპოხი მასალებისა და
სათადარიგო ნაწილების არანაკლებ 10%-ით გაძვირების შემთხვევაში.
მოითხოვება ფსიქოლოგიური შერჩევისა და სამედიცინო საფრენოსნო-საექსპერტო კომისიის გავლა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ინგლისური ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

6

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

131 შპს - საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

27000

10

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
649

1310103 საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციის სპეციალობით
მოითხოვება სამედიცინო ცნობა ფორმა №IV-100/ა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-07-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

131 შპს - საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

3000

80

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
650

1310104 საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციის სპეციალობით
მოითხოვება სამედიცინო ცნობა ფორმა №IV-100/ა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ინგლისური ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

131 შპს - საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

9000

10

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
651

1310105 საფრენი აპარატების დაპროექტება და წარმოება
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი მექანიკის ინჟინერიასა და ტექნოლოგიაში
მოითხოვება სამედიცინო ცნობა ფორმა №IV-100/ა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

24-06-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

131 შპს - საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

3000

80

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
652

1310106 საჰაერო ხომალდების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაცია
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციაში
მოითხოვება სამედიცინო ცნობა ფორმა №IV-100/ა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-07-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

131 შპს - საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

3000

70

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
653

1310107 ფრენების უზრუნველყოფის მიწისზედა რადიოტექნიკური საშუალებების ტექნიკური ექსპლუატაცია
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციაში
მოითხოვება სამედიცინო ცნობა ფორმა №IV-100/ა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-07-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

131 შპს - საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

3000

70

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
654

1310108 ინფორმაციული ტექნოლოგიები და ფრენის მართვის ავტომატიზებული სისტემები
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი
მოითხოვება სამედიცინო ცნობა ფორმა №IV-100/ა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-07-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

131 შპს - საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

3000

70

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
655

1310109 საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტი
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-07-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3000

180

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

30

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

150

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

131 შპს - საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
656

1310110 საბუღალტრო აღრიცხვა
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი საბუღალტრო აღრიცხვაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-07-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

131 შპს - საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

3000

50

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
657

133 სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
მისამართი:

გორი.ჭავჭავაძის 53

ტელეფონი:

0370272413;0370275389

ვებგვერდი:

www.gu.edu.ge

ელ.ფოსტა:

contact@gu.edu.ge

133 სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
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1330101 ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო
პროგრამა
კვალიფიკაცია: განათლების მაგისტრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება
დამატებითი მოთხოვნის გარეშე

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

08-08-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
300

ადგილების რ-ბა

2250

50

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

40

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1330102 ინფორმაციული ტექნოლოგიები
კვალიფიკაცია: ინფორმატიკის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილების გარეშე
დამატებითი მოთხოვნის გარეშე

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

29-03-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3
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ადგილების რ-ბა

2250

30

ადგილების რ-ბა
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1330103 ბიოლოგია
კვალიფიკაცია: ბიოლოგიის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილების გარეშე
დამატებითი მოთხოვნის გარეშე

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-12-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3
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ადგილების რ-ბა

2250

30

ადგილების რ-ბა
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1330104 სპორტი
კვალიფიკაცია: სპორტის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილების გარეშე
დამატებითი მოთხოვნის გარეშე.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-03-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

შემოქმედებითი ტური

3

ადგილების რ-ბა

2250

30

ადგილების რ-ბა

2

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

4

5

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

4

25
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1330105 სასტუმრო მენეჯმენტი
კვალიფიკაცია: : ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილების გარეშე
დამატებითი მოთხოვნის გარეშე

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

26-07-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

20

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

5

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

15

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1330106 საჯარო მმართველობა
კვალიფიკაცია: საჯარო მმართველობის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილების გარეშე
დამატებითი მოთხოვნის გარეშე

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

21-12-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

50

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

40

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1330107 ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილების გარეშე
დამატებითი მოთხოვნის გარეშე

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

05-04-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

100

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

20

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

80

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1330108 ჟურნალისტიკა
კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილების გარეშე
დამატებითი მოთხოვნის გარეშე

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

24-03-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

20

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

5

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

15

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1330109 სამართალი
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილების გარეშე
დამატებითი მოთხოვნის გარეშე

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

10-12-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

130

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

20

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

110

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1330110 ფსიქოლოგია
კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილების გარეშე
დამატებითი მოთხოვნის გარეშე

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

24-03-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

30

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

5

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

25

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1330111 ტურიზმი
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილების გარეშე
დამატებითი მოთხოვნის გარეშე

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

24-03-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

40

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

5

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

35

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1330112 ეკონომიკა
კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილების გარეშე
დამატებითი მოთხოვნის გარეშე

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

05-04-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

133 სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

30

ადგილების რ-ბა

26.03.2020 13:05
670

1330113 ისტორია
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ისტორიაში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილების გარეშე
დამატებითი მოთხოვნის გარეშე

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

30-03-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

133 სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

30

ადგილების რ-ბა

18.03.2020 16:05
671

1330114 ინგლისური ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილების გარეშე
დამატებითი მოთხოვნის გარეშე

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

30-12-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

1

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

133 სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

30

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
672

1330115 ქართული ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილების გარეშე
დამატებითი მოთხოვნის გარეშე

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

30-12-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

133 სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

30

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
673

1330116 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა ოსურენოვანთათვის
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილების გარეშე
დამატებითი მოთხოვნის გარეშე

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

16-01-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

25%-ზე მეტი

1

ოსური ენა

133 სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

7

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
674

1330117 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა სომხურენოვანთათვის
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილების გარეშე
დამატებითი მოთხოვნის გარეშე

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

16-01-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

ზოგადი უნარები (სომხ)

133 სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

37

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
675

1330118 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აზერბაიჯანულენოვანთათვის
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილების გარეშე
დამატებითი მოთხოვნის გარეშე

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

16-01-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

ზოგადი უნარები (აზერ)

133 სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

37

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
676

1330119 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აფხაზურენოვანთათვის
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილების გარეშე
დამატებითი მოთხოვნის გარეშე

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

16-01-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

25%-ზე მეტი

1

აფხაზური ენა

133 სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

7

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
677

134 შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი
მისამართი:

ქ. თბილისი, რუსთავის გზატკეცილი №18-22, სულხან ცინცაძის 24

ტელეფონი:

(+995 32) 237 88 66, (+995 32) 238 55 66

ვებგვერდი:

www.tdasu.edu.ge

ელ.ფოსტა:

tdasutdasu@yahoo.com

134 შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
678

1340101 ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

25-08-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2100

250

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

150

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

100

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

134 შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
679

1340102 ინგლისური ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ინგლისური ფილოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

25-08-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

1

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

134 შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2000

50

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
680

1340103 სტომატოლოგია
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული სტომატოლოგი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

25-08-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
300

ადგილების რ-ბა

2200

300

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

3

20%-ზე მეტი

4

ბიოლოგია

3

25%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

2

90

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

2

90

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

2

120

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

134 შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
681

140 შპს - ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი
მისამართი:

ქ.ბათუმი, თამარ მეფის გამზირი N38

ტელეფონი:

593 442285

ვებგვერდი:

http://www.bntu.edu.ge/

ელ.ფოსტა:

info@bntu.edu.ge

140 შპს - ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
682

1400101 საზღვაო ნავიგაცია
კვალიფიკაცია: საზღვაოსნო მეცნიერებების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

07-12-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

140 შპს - ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

3500

65

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
683

1400102 გემის მექანიკა
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი საზღვაო ინჟინერიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

07-12-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

140 შპს - ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

3500

45

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
684

1400103 საერთაშორისო გადაზიდვების ორგანიზაცია და მართვა
კვალიფიკაცია: ტრანსპორტის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

07-12-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

140 შპს - ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2500

20

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
685

142 ა(ა)იპ "საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი"
მისამართი:

შუახევის მუნიციპალიტეტი სოფ:ტაკიძეები (ხიჭაური)

ტელეფონი:

591054229

ვებგვერდი:

tbeli.ge

ელ.ფოსტა:

sbarbara@caucasus.net; tbelabuserisdze@gmail.com

142 ა(ა)იპ "საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი"

28.02.2020 09:05
686

1420101 აგრარული მეცნიერებები
კვალიფიკაცია: აგრარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

7

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (ინგ.)

1

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

142 ა(ა)იპ "საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი"

ადგილების რ-ბა

2250

112

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
687

1420102 ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-11-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

112

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

7

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (ინგ.)

1

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

56

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

56

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

142 ა(ა)იპ "საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი"

28.02.2020 09:05
688

1420103 ისტორია
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

7

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (ინგ.)

1

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

142 ა(ა)იპ "საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი"

ადგილების რ-ბა

2250

56

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
689

1420104 მათემატიკა
კვალიფიკაცია: მათემატიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (ინგ.)

1

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

7

20%-ზე მეტი

1

142 ა(ა)იპ "საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი"

ადგილების რ-ბა

2250

56

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
690

1420105 ჟურნალისტიკა
კვალიფიკაცია: სოციალურ მეცნიერებათა ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

7

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (ინგ.)

1

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

142 ა(ა)იპ "საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი"

ადგილების რ-ბა

2250

112

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
691

1420106 სამართალმცოდნეობა
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (ინგ.)

1

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

7

25%-ზე მეტი

1

142 ა(ა)იპ "საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი"

ადგილების რ-ბა

2250

112

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
692

1420107 საჯარო მმართველობა
კვალიფიკაცია: საჯარო მმართველობის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

7

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (ინგ.)

1

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

142 ა(ა)იპ "საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი"

ადგილების რ-ბა

2250

112

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
693

1420108 ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

7

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (ინგ.)

1

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

142 ა(ა)იპ "საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი"

ადგილების რ-ბა

2250

56

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
694

1420109 ხელოვნებათმცოდნეობა
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

7

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (ინგ.)

1

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

142 ა(ა)იპ "საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი"

ადგილების რ-ბა

2250

56

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
695

143 შპს "გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი"
მისამართი:

საქართველო, 0101, თბილისი, სამღერეთის ქ. №5

ტელეფონი:

+995 32 2661512

ვებგვერდი:

www.gtuni.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@gtuni.edu.ge

143 შპს "გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი"

28.02.2020 09:05
696

697

1430101 ტურიზმი
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

15-04-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.)

4

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

20

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

40

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1430102 ბიზნესის ადმინისტრირება (მარკეტინგი, მენეჯმენტი).
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მარკეტინგში, ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

15-10-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

30

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

30

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1430103 ბიზნესის ადმინისტრირება (ფინანსები).
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ფინანსებში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

15-10-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.)

3

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

5

20%-ზე მეტი

1

143 შპს "გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი"

ადგილების რ-ბა

2250

30

ადგილების რ-ბა
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1430104 სამართალი
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

15-10-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

150

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

20

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

130

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1430105 ჟურნალისტიკა
კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი ჟურნალისტიკაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

05-11-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

5

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

55

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

143 შპს "გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი"
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1430106 ფსიქოლოგია
კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი ფსიქოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

05-11-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

10

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

50

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

143 შპს "გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი"
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145 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული
უნივერსიტეტი
მისამართი:

ილია ჭავჭავაძის გამზირი 53ა, თბილისი, 0179 საქართველო

ტელეფონი:

2258243

ვებგვერდი:

www.sangu.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@sangu.edu.ge
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SANGU
წელს ყველაზე საინტერესო არჩევანია

აირჩიე SANGU პირველ, მეორე, ან
მესამე ნომრად, მოიპოვე სახელმწიფო
გრანტი და ისარგებლე უნივერსიტეტის
შიდა ფინანსური მხარდაჭერით:
• 100%-იანი სახელმწიფო გრანტის
მოპოვების შემთხვევაში, დაგენიშნება
125 ლარიანი ყოველთვიური
სტიპენდია;
• 70%-იანი სახელმწიფო გრანტის
მოპოვების შემთხვევაში, ჩვენ
დავფარავთ დარჩენილ 30%-ს;
• 50%-იანი სახელმწიფო გრანტის
მოპოვების შემთხვევაში, ჩვენ
დავფარავთ დარჩენილი გადასახადის
20%-ს.
ფინანსური მხარდაჭერა გაგრძელდება
სხვა სემესტრებშიც, თუ თითოეულ
სასწავლო კურსში არ გექნება 81
ქულაზე ნაკლები.
WWW.SANGU.EDU.GE
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1450101 ფსიქოლოგია
კვალიფიკაცია: ფსიქოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

19-11-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

90

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

20

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

70

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1450102 სამართალი
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

07-12-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

100

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

5

20%-ზე მეტი

2

30

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

2

70

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1450103 კომპიუტერული მეცნიერება
კვალიფიკაცია: კომპიუტინგის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-08-2024

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

145 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

50

ადგილების რ-ბა
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1450104 ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

04-04-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

50

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

20

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

30

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1450105 საერთაშორისო ურთიერთობები და რეგიონალური პროცესები
კვალიფიკაცია: რეგიონმცოდნეობის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

6

20%-ზე მეტი

1

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

145 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

50

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
710

1450106 ისტორია
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ისტორიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

22-11-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

2

145 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

30

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
711

1450107 ტურიზმის ბიზნესი
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

50

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

40

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

145 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
712

1450108 ეკონომიკა
კვალიფიკაცია: ეკონომიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

145 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

20

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
713

1450109 ქართული ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

26-11-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

6

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

145 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

30

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
714

152 შპს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ
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ვებგვერდი:

www.seu.edu.ge
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1520101 ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

17-05-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2990

257

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

100

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

157

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

152 შპს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ
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1520102 ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

12-01-2022

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2990

77

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

51%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

40

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

37

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

152 შპს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ

28.02.2020 09:05
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1520103 მედიცინა (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

20-03-2024

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
360

ადგილების რ-ბა

4990

57

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

2

51%-ზე მეტი

4

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

2

19

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

2

19

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

2

19

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

152 შპს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ

28.02.2020 09:05
719

1520104 მენეჯმენტი
კვალიფიკაცია: მენეჯმენტის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

03-04-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2990

257

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

130

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

127

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

152 შპს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ

26.03.2020 13:05
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1520105 ჟურნალისტიკა
კვალიფიკაცია: ჟურნალისტიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

24-03-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2990

127

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

30

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

97

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

152 შპს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ

26.03.2020 13:05
721

1520106 საერთაშორისო ურთიერთობები
კვალიფიკაცია: საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-06-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2990

257

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

50

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

207

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

152 შპს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ
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1520107 სამართალი
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

24-06-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2990

537

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

170

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

367

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

152 შპს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ

28.02.2020 09:05
723

1520108 ტურიზმი
კვალიფიკაცია: ტურიზმის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-04-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2990

357

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

70

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

287

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1520109 ფინანსები
კვალიფიკაცია: ფინანსების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

03-04-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

152 შპს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ

ადგილების რ-ბა

2990

157

ადგილების რ-ბა
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1520110 ფსიქოლოგია
კვალიფიკაცია: ფსიქოლოგიის ბაკალავრი;

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-04-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2990

357

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

150

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

207

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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მისამართი:

ქ. თბილისი, მარი ბროსეს ქ. #2

ტელეფონი:

599217141

ვებგვერდი:

www.gipa.ge

ელ.ფოსტა:

admin@gipa.ge
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1530101 სოციალური მეცნიერებები
კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის მნიშვნელოვანი ცვლილების ან/და
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული სამომხმარებლო ფასების ინდექსის მნიშვნელოვანი ცვლილების შემთხვევაში, საფასური
შეიძლება გაიზარდოს, მაგრამ ყოველწლიურად არაუმეტეს 10%-სა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2021

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

4200

65

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

12

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

53

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1530102 ეკონომიკა
კვალიფიკაცია: ეკონომიკის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის მნიშვნელოვანი ცვლილების ან/და
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული სამომხმარებლო ფასების ინდექსის მნიშვნელოვანი ცვლილების შემთხვევაში, საფასური
შეიძლება გაიზარდოს, მაგრამ ყოველწლიურად არაუმეტეს 10%-სა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

23-06-2024

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

153 ა(ა)იპ - ჯიპა - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

ადგილების რ-ბა

3250

25

ადგილების რ-ბა
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1530103 საბაკალავრო პროგრამა ფსიქოლოგიაში
კვალიფიკაცია: ფსიქოლოგიის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის მნიშვნელოვანი ცვლილების ან/და
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული სამომხმარებლო ფასების ინდექსის მნიშვნელოვანი ცვლილების შემთხვევაში, საფასური
შეიძლება გაიზარდოს, მაგრამ ყოველწლიურად არაუმეტეს 10%-სა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

10-01-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3500

30

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

9

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

21

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1530104 სოციოლოგია
კვალიფიკაცია: სოციოლოგიის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის მნიშვნელოვანი ცვლილების ან/და
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული სამომხმარებლო ფასების ინდექსის მნიშვნელოვანი ცვლილების შემთხვევაში, საფასური
შეიძლება გაიზარდოს, მაგრამ ყოველწლიურად არაუმეტეს 10%-სა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

03-12-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3250

25

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

7

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

18

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1530105 პოლიტიკური მეცნიერებები
კვალიფიკაცია: პოლიტიკური მეცნიერებების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

26-01-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3250

25

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

5

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1530106 საერთაშორისო ურთიერთობები
კვალიფიკაცია: საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის მნიშვნელოვანი ცვლილების ან/და
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული სამომხმარებლო ფასების ინდექსის მნიშვნელოვანი ცვლილების შემთხვევაში, საფასური
შეიძლება გაიზარდოს, მაგრამ ყოველწლიურად არაუმეტეს 10%-სა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

26-01-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

4500

50

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

40

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1530107 სამართალი
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის მნიშვნელოვანი ცვლილების ან/და
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული სამომხმარებლო ფასების ინდექსის მნიშვნელოვანი ცვლილების შემთხვევაში, საფასური
შეიძლება გაიზარდოს, მაგრამ ყოველწლიურად არაუმეტეს 10%-სა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

07-02-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

4500

50

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

40

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

153 ა(ა)იპ - ჯიპა - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

28.02.2020 09:05
734

1530108 ციფრული მედია და კომუნიკაცია
კვალიფიკაცია: მასობრივი კომუნიკაციის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის მნიშვნელოვანი ცვლილების ან/და
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული სამომხმარებლო ფასების ინდექსის მნიშვნელოვანი ცვლილების შემთხვევაში, საფასური
შეიძლება გაიზარდოს, მაგრამ ყოველწლიურად არაუმეტეს 10%-სა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

02-03-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

5000

30

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

27

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

153 ა(ა)იპ - ჯიპა - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
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1530109 აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნება
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ბაკალავრი აუდიო-ვიზუალურ ხელოვნებაში ან ხელოვნების ბაკალავრი მედიახელოვნებაში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის მნიშვნელოვანი ცვლილების ან/და
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული სამომხმარებლო ფასების ინდექსის მნიშვნელოვანი ცვლილების შემთხვევაში, საფასური
შეიძლება გაიზარდოს, მაგრამ ყოველწლიურად არაუმეტეს 10%-სა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

26-11-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

5900

50

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

1

30

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

1

20

ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

4

20 (ისტორია - 8; მათემატიკა - 12)

ხელოვნება

3

25%-ზე მეტი

4

30 (ისტორია - 12; მათემატიკა - 18)

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

ერთ-ერთი შემდეგი დამატებითი სავალდებულო საგნებიდან

153 ა(ა)იპ - ჯიპა - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
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1530110 ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის მნიშვნელოვანი ცვლილების ან/და
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული სამომხმარებლო ფასების ინდექსის მნიშვნელოვანი ცვლილების შემთხვევაში, საფასური
შეიძლება გაიზარდოს, მაგრამ ყოველწლიურად არაუმეტეს 10%-სა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

10-12-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

4500

60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

30

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

30

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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154 ააიპ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა თამარ მეფის სახელობის უნივერსიტეტი
მისამართი:

0102 ქ.თბილისი. უზნაძის ქ.68

ტელეფონი:

2102315

ვებგვერდი:

tamariuni.edu.ge

ელ.ფოსტა:

sainttamariuni@gmail.com

154 ააიპ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა თამარ მეფის სახელობის უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
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1540101 ფსიქოლოგია
კვალიფიკაცია: ფსიქოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

1500

24

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

10

ისტორია

6

25%-ზე მეტი

1

14

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

154 ააიპ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა თამარ მეფის სახელობის უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
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1540102 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
კვალიფიკაცია: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

1500

18

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

4

ბიოლოგია

6

25%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

2

20%-ზე მეტი

2

6

ფიზიკა

2

25%-ზე მეტი

2

6

ქიმია

2

25%-ზე მეტი

2

6

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

154 ააიპ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა თამარ მეფის სახელობის უნივერსიტეტი
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1540103 ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია
კვალიფიკაცია: ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

1500

18

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

4

ბიოლოგია

6

25%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

2

20%-ზე მეტი

2

6

ფიზიკა

2

25%-ზე მეტი

2

6

ქიმია

2

25%-ზე მეტი

2

6

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

154 ააიპ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა თამარ მეფის სახელობის უნივერსიტეტი
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1540104 ფარმაცია
კვალიფიკაცია: ფარმაციის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

1300

18

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

4

ბიოლოგია

6

25%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

2

20%-ზე მეტი

2

6

ფიზიკა

2

25%-ზე მეტი

2

6

ქიმია

2

25%-ზე მეტი

2

6

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

154 ააიპ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა თამარ მეფის სახელობის უნივერსიტეტი
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1540105 საექთნო საქმე
კვალიფიკაცია: საექთნო საქმის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

1000

18

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

4

ბიოლოგია

6

25%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

2

20%-ზე მეტი

2

6

ფიზიკა

2

25%-ზე მეტი

2

6

ქიმია

2

25%-ზე მეტი

2

6

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

154 ააიპ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა თამარ მეფის სახელობის უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
743

155 სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია
მისამართი:

ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მე-3 კმ

ტელეფონი:

+995577199205; +995322305285.

ვებგვერდი:

eta.edu.ge

ელ.ფოსტა:

nda@mod.gov.ge

155 სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია

28.02.2020 09:05
744

1550101 მენეჯმენტი
კვალიფიკაცია: მენეჯმენტის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: არ შეიცვლება
შესარჩევი ტური : სამედიცინო შემოწმება, ფსიქოლოგიური შერჩევა, ფიზიკური შესაბამისობის ტესტირება. ეროვნული თავდაცვის აკადემიის მიერ დადგენილ პერიოდში,
აკადემიაში გამოუცხადებლობისა და შესარჩევი ტურის დადებითი შედეგებით გაუვლელობის შემთხვევაში, აბიტურიენტი ვერ ჩაირიცხება აკადემიის საგანმანათლებლო
პროგრამაზე.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

08-10-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
256

ადგილების რ-ბა

2250

40

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

30

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

155 სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია

28.02.2020 09:05
745

1550102 ინფორმატიკა
კვალიფიკაცია: ინფორმატიკის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: არ შეიცვლება.
შესარჩევი ტური : სამედიცინო შემოწმება, ფსიქოლოგიური შერჩევა, ფიზიკური შესაბამისობის ტესტირება. ეროვნული თავდაცვის აკადემიის მიერ დადგენილ პერიოდში,
აკადემიაში გამოუცხადებლობისა და შესარჩევი ტურის დადებითი შედეგებით გაუვლელობის შემთხვევაში, აბიტურიენტი ვერ ჩაირიცხება აკადემიის საგანმანათლებლო
პროგრამაზე.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

08-10-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
263

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

155 სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია

ადგილების რ-ბა

2250

40

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
746

1550103 თავდაცვა და უსაფრთხოება
კვალიფიკაცია: თავდაცვისა და უსაფრთხოების ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: არ შეიცვლება
შესარჩევი ტური : სამედიცინო შემოწმება, ფსიქოლოგიური შერჩევა, ფიზიკური შესაბამისობის ტესტირება. ეროვნული თავდაცვის აკადემიის მიერ დადგენილ პერიოდში,
აკადემიაში გამოუცხადებლობისა და შესარჩევი ტურის დადებითი შედეგებით გაუვლელობის შემთხვევაში, აბიტურიენტი ვერ ჩაირიცხება აკადემიის საგანმანათლებლო
პროგრამაზე.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

19-08-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
259

ადგილების რ-ბა

2250

40

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

30

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

155 სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია

28.02.2020 09:05
747

1550104 მექანიკის ინჟინერია
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი მექანიკის ინჟინერიაში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: არ შეიცვლება
შესარჩევი ტური : სამედიცინო შემოწმება, ფსიქოლოგიური შერჩევა, ფიზიკური შესაბამისობის ტესტირება. ეროვნული თავდაცვის აკადემიის მიერ დადგენილ პერიოდში,
აკადემიაში გამოუცხადებლობისა და შესარჩევი ტურის დადებითი შედეგებით გაუვლელობის შემთხვევაში, აბიტურიენტი ვერ ჩაირიცხება აკადემიის საგანმანათლებლო
პროგრამაზე.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

11-10-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
257

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

155 სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია

ადგილების რ-ბა

2250

20

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
748

1550105 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აფხაზურენოვანთათვის

შესარჩევი ტური : სამედიცინო შემოწმება, ფსიქოლოგიური შერჩევა, ფიზიკური შესაბამისობის ტესტირება. ეროვნული თავდაცვის აკადემიის მიერ დადგენილ პერიოდში,
აკადემიაში გამოუცხადებლობისა და შესარჩევი ტურის დადებითი შედეგებით გაუვლელობის შემთხვევაში, აბიტურიენტი ვერ ჩაირიცხება აკადემიის საგანმანათლებლო
პროგრამაზე.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

03-07-2024

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
აფხაზური ენა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

25%-ზე მეტი

1

155 სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია

ადგილების რ-ბა

2250

2

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
749

1550106 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა ოსურენოვანთათვის

შესარჩევი ტური : სამედიცინო შემოწმება, ფსიქოლოგიური შერჩევა, ფიზიკური შესაბამისობის ტესტირება. ეროვნული თავდაცვის აკადემიის მიერ დადგენილ პერიოდში,
აკადემიაში გამოუცხადებლობისა და შესარჩევი ტურის დადებითი შედეგებით გაუვლელობის შემთხვევაში, აბიტურიენტი ვერ ჩაირიცხება აკადემიის საგანმანათლებლო
პროგრამაზე.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

03-07-2024

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ოსური ენა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

25%-ზე მეტი

1

155 სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია

ადგილების რ-ბა

2250

2

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
750

1550107 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა სომხურენოვანთათვის

შესარჩევი ტური : სამედიცინო შემოწმება, ფსიქოლოგიური შერჩევა, ფიზიკური შესაბამისობის ტესტირება. ეროვნული თავდაცვის აკადემიის მიერ დადგენილ პერიოდში,
აკადემიაში გამოუცხადებლობისა და შესარჩევი ტურის დადებითი შედეგებით გაუვლელობის შემთხვევაში, აბიტურიენტი ვერ ჩაირიცხება აკადემიის საგანმანათლებლო
პროგრამაზე.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

03-07-2024

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ზოგადი უნარები (სომხ)

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

155 სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია

ადგილების რ-ბა

2250

8

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
751

1550108 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აზერბაიჯანულენოვანთათვის

შესარჩევი ტური : სამედიცინო შემოწმება, ფსიქოლოგიური შერჩევა, ფიზიკური შესაბამისობის ტესტირება. ეროვნული თავდაცვის აკადემიის მიერ დადგენილ პერიოდში,
აკადემიაში გამოუცხადებლობისა და შესარჩევი ტურის დადებითი შედეგებით გაუვლელობის შემთხვევაში, აბიტურიენტი ვერ ჩაირიცხება აკადემიის საგანმანათლებლო
პროგრამაზე.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

03-07-2024

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ზოგადი უნარები (აზერ)

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

155 სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია

ადგილების რ-ბა

2250

8

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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156 შპს - ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი
მისამართი:

ბათუმი შ. ინასარიძის ქ. #29

ტელეფონი:

+995 422 24 44 22

ვებგვერდი:

http://www.mtc-anri.edu.ge/

ელ.ფოსტა:

info@mtc-anri.edu.ge

156 შპს - ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი

28.02.2020 09:05
753

1560101 გემის მექანიკა
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი საზღვაო ინჟინერიაში
1. წარმოადგინოს ჯანმრთელობის ცნობა მეზღვაურთა საავადმყოფოდან ზღვაში ვარგისიანობის შესახებ;
2. ატაროს მეზღაურის უნიფორმა

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

29-12-2024

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

156 შპს - ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი

ადგილების რ-ბა

2200

40

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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1560102 საზღვაო ნავიგაცია
კვალიფიკაცია: საზღვაოსნო მეცნიერების ბაკალავრი
1. წარმოადგინოს ჯანმრთელობის ცნობა მეზღვაურთა საავადმყოფოდან ზღვაში ვარგისიანობის შესახებ;
2. ატაროს მეზღაურის უნიფორმა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

29-12-2024

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

156 შპს - ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი

ადგილების რ-ბა

2200

80

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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171 შპს - ევროპის უნივერსიტეტი
მისამართი:

თბილისი, 0141, გურამიშვილის გამზ. 76

ტელეფონი:

(+995 32) 2 000 171

ვებგვერდი:

https://www.eu.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@eu.edu.ge

171 შპს - ევროპის უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
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გრანტი = უფასო სწავლა + სტიპენდია!
100 % გრანტი - უფასო სწავლა + სტიპენდია 250 ლარი
70 % გრანტი - უფასო სწავლა + სტიპენდია 150 ლარი
50 % გრანტი - უფასო სწავლა + სტიპენდია 100 ლარი
მიიღე 25 % დაფინანსება - შემოხაზე ევროპის
უნივერსიტეტი პირველ, მეორეან მესამე პრიორიტეტად;
მოხვდი ტოპ - 20 მაღალქულიან პირველკურსელს
შორის და იცხოვრე სრულიად უფასოდ ევროპის
უნივერსიტეტის თანამედროვე სტუდენტურ საცხოვრებელში;
ისარგებლე ევროპის უნივერსიტეტის გაცვლითი
პროგრამებით ევროპაში, ამერიკასა და კანადაში.
*

757

1710101 საერთაშორისო ურთიერთობები
კვალიფიკაცია: საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

07-08-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2800

75

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (ინგ.)

5

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

10

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

65

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

171 შპს - ევროპის უნივერსიტეტი
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1710102 ფსიქოლოგია
კვალიფიკაცია: ფსიქოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

05-10-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2500

50

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

40

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

171 შპს - ევროპის უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
759

1710103 სამართალი
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

14-12-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2900

150

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

20

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

130

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

171 შპს - ევროპის უნივერსიტეტი
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1710104 ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

20-06-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2800

125

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

45

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

80

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

171 შპს - ევროპის უნივერსიტეტი
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1710105 ინფორმატიკა
კვალიფიკაცია: ინფორმატიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

20-06-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

171 შპს - ევროპის უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2500

75

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
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1710106 დიპლომირებული სტომატოლოგი
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული სტომატოლოგი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
300

ადგილების რ-ბა

3500

88

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

2

20%-ზე მეტი

4

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

2

27

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

2

27

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

2

34

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

171 შპს - ევროპის უნივერსიტეტი
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1710107 ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
კვალიფიკაცია: ვეტერინარიის მაგისტრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

მიმდინარეობს წარმოება
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური

ქართული ენა

300

ადგილების რ-ბა

2500

75

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

65

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1710108 დიპლომირებული მედიკოსი (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

14-12-2026

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
360

ადგილების რ-ბა

9800

30

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

4

უცხოური ენა (ინგ.)

6

80%-ზე მეტი

1

ბიოლოგია

3

25%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

2

20%-ზე მეტი

3

9

ფიზიკა

2

25%-ზე მეტი

3

9

ქიმია

2

25%-ზე მეტი

3

12

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1710109 სტომატოლოგია (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული სტომატოლოგი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

07-08-2020

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
300

ადგილების რ-ბა

6800

22

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

4

უცხოური ენა (ინგ.)

6

80%-ზე მეტი

1

ბიოლოგია

3

25%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

2

20%-ზე მეტი

3

7

ფიზიკა

2

25%-ზე მეტი

3

7

ქიმია

2

25%-ზე მეტი

3

8

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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172 შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი
მისამართი:

საქართველო, ქ. თბილისი, 0178, შატილის ქ. 4

ტელეფონი:

(+995 32) 2 48 01 41

ვებგვერდი:

www.eeu.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@eeu.edu.ge
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1720101 სამართალი
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლის წლიური საფასური არ შეიცვლება საბაკალავრო პროგრამით გათვალისწინებული 4 აკადემიური წლის განმავლობაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

100

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

30

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

70

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1720102 საერთაშორისო ურთიერთობები
კვალიფიკაცია: საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლის წლიური საფასური არ შეიცვლება საბაკალავრო პროგრამით გათვალისწინებული 4 აკადემიური წლის განმავლობაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

30

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

5

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

5

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

25

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1720103 არქიტექტურა
კვალიფიკაცია: არქიტექტურის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლის წლიური საფასური არ შეიცვლება საბაკალავრო პროგრამით გათვალისწინებული 4 აკადემიური წლის განმავლობაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

03-07-2024

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

172 შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

40

ადგილების რ-ბა
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1720104 ბიზნესის ადმინისტრირება (ფინანსები, მენეჯმენტი, მარკეტინგი)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლის წლიური საფასური არ შეიცვლება საბაკალავრო პროგრამით გათვალისწინებული 4 აკადემიური წლის განმავლობაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

80

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

30

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

50

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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181 შპს - ახალი უმაღლესი სასწავლებელი
მისამართი:

ქ. თბილისი, ჭყონდიდელის ქუჩა N 56

ტელეფონი:

0322690070

ვებგვერდი:

newuni.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@newuni.edu.ge
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1810101 ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლის საფასური არ შეიცვლება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

10-01-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

150

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

100

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

50

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1810102 საერთაშორისო ურთიერთობები
კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი საერთაშორისო ურთიერთობებში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლის საფასური არ შეიცვლება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

13-06-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2500

100

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

25

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

75

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1810103 ტურიზმი
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლის საფასური არ შეიცვლება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

100

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

25

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

75

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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182 შპს მილენიუმი სასწავლო უნივერსიტეტი
მისამართი:

ქ.თბილისი, ქსნის ქუჩა 35

ტელეფონი:

(+995 32)2 55 33 33

ვებგვერდი:

millennium.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@millennium.edu.ge
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1820101 ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

2

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

182 შპს მილენიუმი სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2500

70

ადგილების რ-ბა
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1820102 ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

19-07-2023

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

5

20%-ზე მეტი

1

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

182 შპს მილენიუმი სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

5000

15

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
779

1820103 კომპიუტინგი
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი კომპიუტინგში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

5

20%-ზე მეტი

1

182 შპს მილენიუმი სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2300

30

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
780

1820104 მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა
კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი ჟურნალისტიკაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (ინგ.)

3

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

182 შპს მილენიუმი სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2700

35

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
781

1820105 საერთაშორისო ურთიერთობები
კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

19-08-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

2

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

182 შპს მილენიუმი სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2800

50

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
782

1820107 ტურიზმი
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

2

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

182 შპს მილენიუმი სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2300

35

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
784

1820108 ფარმაცია
კვალიფიკაცია: ჯანდაცვის ბაკალავრი ფარმაციაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

6

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (ინგ.)

3

20%-ზე მეტი

3

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

2

20%-ზე მეტი

4

2

ფიზიკა

2

25%-ზე მეტი

4

2

ქიმია

2

25%-ზე მეტი

4

2

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

182 შპს მილენიუმი სასწავლო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
785

1820109 ფარმაცია (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: ჯანდაცვის ბაკალავრი ფარმაციაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ინგლისური ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

5700

6

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

5

20%-ზე მეტი

1

ბიოლოგია

3

25%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

2

20%-ზე მეტი

4

2

ფიზიკა

2

25%-ზე მეტი

4

2

ქიმია

2

25%-ზე მეტი

4

2

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

182 შპს მილენიუმი სასწავლო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
786

1820110 ფსიქოლოგია
კვალიფიკაცია: ფსიქოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

მიმდინარეობს წარმოება
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური

ქართული ენა

240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.)

3

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

182 შპს მილენიუმი სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2400

30

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
787

1820111 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აზერბაიჯანულენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

12-10-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ზოგადი უნარები (აზერ)

182 შპს მილენიუმი სასწავლო უნივერსიტეტი

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

ადგილების რ-ბა

2200

20

ადგილების რ-ბა

16.03.2020 12:05
788

1820112 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა სომხურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

12-10-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ზოგადი უნარები (სომხ)

182 შპს მილენიუმი სასწავლო უნივერსიტეტი

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

ადგილების რ-ბა

2200

10

ადგილების რ-ბა

16.03.2020 12:05
789

183 ა(ა)იპ - ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი
მისამართი:

თბილისი 0159, ევგენი მიქელაძის ქ. 1ა

ტელეფონი:

995322424440

ვებგვერდი:

www.newvision.ge

ელ.ფოსტა:

info@newvision.ge

183 ა(ა)იპ - ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
790

1830101 ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლის საფასური არ იზრდება სწავლების მთელი პერიოდის განმავლობაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

16-08-2023

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

6

65%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

2

183 ა(ა)იპ - ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

20

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
791

1830102 მედიცინის საგანმანათლებლო პროგრამა (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლის საფასური არ იზრდება სწავლების მთელი პერიოდის განმავლობაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

03-11-2025

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
360

ადგილების რ-ბა

2250

25

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

4

უცხოური ენა (ინგ.)

4

65%-ზე მეტი

1

ბიოლოგია

3

25%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

8

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

3

8

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

3

9

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

183 ა(ა)იპ - ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
792

1830103 პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი პოლიტიკის მეცნიერებაში ან საერთაშორისო ურთიერთობებში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლის საფასური არ იზრდება სწავლების მთელი პერიოდის განმავლობაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

15-07-2020

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

6

65%-ზე მეტი

1

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

2

183 ა(ა)იპ - ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

15

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
793

1830104 სამართალი
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლის საფასური არ იზრდება სწავლების მთელი პერიოდის განმავლობაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

04-12-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

20

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

6

57%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

2

10

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

2

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

183 ა(ა)იპ - ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
794

1830105 სამედიცინო რეაბილიტაცია და საექთნო საქმე (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: ჯანდაცვის ბაკალავრი ფიზიკურ მედიცინასა და რეაბილიტაციაში/ჯანდაცვის ბაკალავრი საექთნო საქმეში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლის საფასური არ იზრდება სწავლების მთელი პერიოდის განმავლობაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

16-08-2023

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

10

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

4

უცხოური ენა (ინგ.)

4

65%-ზე მეტი

1

ბიოლოგია

3

25%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

4

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

3

3

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

3

3

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

183 ა(ა)იპ - ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
795

1830106 სტომატოლოგია
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული სტომატოლოგი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლის საფასური არ იზრდება სწავლების მთელი პერიოდის განმავლობაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-03-2022

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
300

ადგილების რ-ბა

2250

10

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

4

უცხოური ენა (ინგ.)

4

65%-ზე მეტი

1

ბიოლოგია

3

25%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

3

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

3

3

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

3

4

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

183 ა(ა)იპ - ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი

26.03.2020 13:05
796

186 სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
მისამართი:

ქ. თბილისი ჭავჭავაძის 49

ტელეფონი:

+995 32 2250040

ვებგვერდი:

sportuni.ge

ელ.ფოსტა:

sportunige@gmail.com

186 სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
797

1860101 ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტში (სპორტის მენეჯმენტი)

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

30

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

25

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

186 სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

16.03.2020 12:05
798

1860102 ფიზიკური აღზრდა და სპორტი (მწვრთნელი)
კვალიფიკაცია: სპორტის ბაკალავრი
აუცილებელია შიდა ტურის გავლა. საგრანტო კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

22-07-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

ქართული ენა და ლიტერატურა

25%-ზე მეტი

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

20%-ზე მეტი

შემოქმედებითი ტური

12

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

100

ადგილების რ-ბა

1

186 სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
799

1860103 ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია
კვალიფიკაცია: ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

22-07-2020

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

100

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

ბიოლოგია

3

25%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

4

30

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

4

30

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

4

40

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

186 სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
800

1860104 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აფხაზურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

27-11-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
აფხაზური ენა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

25%-ზე მეტი

1

186 სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

3

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
801

1860105 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა ოსურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

27-11-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ოსური ენა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

25%-ზე მეტი

1

186 სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

3

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
802

1860106 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აზერბაიჯანულენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

27-11-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ზოგადი უნარები (აზერ)

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

186 სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

13

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
803

1860107 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა სომხურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

27-11-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ზოგადი უნარები (სომხ)

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

186 სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

13

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
804

192 შპს ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი
მისამართი:

ბათუმი, ფრიდონ ხალვაშის გამზირი 237

ტელეფონი:

+995 555206001

ვებგვერდი:

bauinternational.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@bauinternational.edu.ge

192 შპს ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი

28.02.2020 09:05
805

1920101 მედიცინა
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

29-03-2027

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
360

ადგილების რ-ბა

10000

10

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

30%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

3

70%-ზე მეტი

2

ბიოლოგია

5

40%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

2

25%-ზე მეტი

4

3

ფიზიკა

2

25%-ზე მეტი

4

3

ქიმია

2

25%-ზე მეტი

4

4

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

192 შპს ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი

03.04.2020 09:05
806

195 შპს - ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი
მისამართი:

საქართველო, თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ი. ჭავჭავაძის გამზ., №82

ტელეფონი:

+995 32 2 195 015

ვებგვერდი:

www.btu.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@btu.edu.ge

195 შპს - ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
807

808

1950101 ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

05-01-2024

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

500

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

100

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

400

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

195 შპს - ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
809

1950102 ბიზნესის ადმინისტრირება (ფინანსები)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ფინანსებში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

05-01-2024

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

195 შპს - ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

100

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
810

1950103 საინფორმაციო ტექნოლოგიები
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი ინფორმატიკაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

05-01-2024

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

195 შპს - ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

400

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
811

196 შპს - ბათუმის სასწავლო უნივერსიტეტი
მისამართი:

ქ.ბათუმი, აღმაშენებლის ქუჩა 13

ტელეფონი:

557060105

ვებგვერდი:

imu.ge

ელ.ფოსტა:

info@imu.ge;

196 შპს - ბათუმის სასწავლო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
812

1960101 სტომატოლოგია
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული სტომატოლოგი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
300

ადგილების რ-ბა

2500

50

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

1

ბიოლოგია

3

25%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

2

20%-ზე მეტი

4

17

ფიზიკა

2

25%-ზე მეტი

4

15

ქიმია

2

25%-ზე მეტი

4

18

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

196 შპს - ბათუმის სასწავლო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
813

1960102 სტომატოლოგია (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული სტომატოლოგი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ინგლისური ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
300

ადგილების რ-ბა

4500

20

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

91%-ზე მეტი

1

ბიოლოგია

3

25%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

2

20%-ზე მეტი

4

7

ფიზიკა

2

25%-ზე მეტი

4

6

ქიმია

2

25%-ზე მეტი

4

7

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

196 შპს - ბათუმის სასწავლო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
814

1960103 ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ინგლისური ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3500

20

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

91%-ზე მეტი

1

ბიოლოგია

3

25%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

2

20%-ზე მეტი

4

7

ფიზიკა

2

25%-ზე მეტი

4

6

ქიმია

2

25%-ზე მეტი

4

7

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

196 შპს - ბათუმის სასწავლო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
815

197 სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
მისამართი:

ახალგაზრდობის გამზირი 5/7 შეს., ქუთაისი, 4600

ტელეფონი:

555118040

ვებგვერდი:

kiu.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@kiu.edu.ge

197 სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

28.02.2020 09:05
816

1970101 მათემატიკა (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: მეცნიერების ბაკალავრი მათემატიკაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

10-12-2026

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

3

50%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

46%-ზე მეტი

1

197 სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

100

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
817

1970102 კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: მეცნიერების ბაკალავრი კომპიუტერულ მეცნიერებაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

10-12-2026

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

3

50%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

43%-ზე მეტი

1

197 სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

250

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
818

1970103 მენეჯმენტი (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: მეცნიერების ბაკალავრი მენეჯმენტში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

10-12-2026

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

3

50%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

41%-ზე მეტი

1

197 სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

650

ადგილების რ-ბა

28.02.2020 09:05
819

198 შპს მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი „ალტერბრიჯი“
მისამართი:

ქ.თბილისი, ბაგები წყნეთის გზატკეცილი N 67

ტელეფონი:

595808010

ვებგვერდი:

www.alterbridge.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@alterbridge.edu.ge

198 შპს მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი „ალტერბრიჯი“

28.02.2020 09:05
820

1980101 საზოგადოებრივი ურთიერთობები
კვალიფიკაცია: მასობრივი კომუნიკაციის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

5900

60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

10

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

50

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

198 შპს მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი „ალტერბრიჯი“

28.02.2020 09:05
821

მართლმადიდებლურ საღვთისმეტყველო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის გაგრძელების მსურველებმა
რეგისტრაციის გავლის შემდეგ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე უნდა ჩააბარონ მხოლოდ ქართული ენისა და ლიტერატურის
გამოცდა. დანარჩენ გამოცდებს აბიტურიენტი აბარებს უშუალოდ მართლმადიდებლურ საღვთისმეტყველო უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.
მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების კონკრეტული საგანმანათლებლო
პროგრამის არჩევა და ამ პროგრამაზე ჩარიცხვა ხორციელდება მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ ერთიანი ეროვნული გამოცდის - ქართული ენისა და ლიტერატურის ქულის
გათვალისწინებით.
აბიტურიენტი მართლმადიდებლურ საღვთისმეტყველო უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებს ერთიანი ეროვნული
გამოცდებისათვის რეგისტრაციისას აღარ უთითებს, ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდის ჩაბარებისა და ზღვარის
გადალახვის შემდეგ უშუალოდ მიმართავს შესაბამის საგანმანათლებლო დაწესებულებას!

822

173 ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქო გრემის სასულიერო სემინარია
მისამართი:

4806 ყვარლის რაიონი, სოფელი გრემი

ტელეფონი:

555993399

ვებგვერდი:

seminaria.ge

ელ.ფოსტა:

g.nekresi@yahoo.com

173 ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქო გრემის სასულიერო სემინარია

28.02.2020 09:03
823

1730101 თეოლოგია
კვალიფიკაცია: თეოლოგიის ბაკალავრი
პროგრამებზე აუცილებელია შიდა გამოცდების ჩაბარება ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლებში (კატეხიზმოში) და ზეპირი გასაუბრება ეკლესიური ცხოვრების შესახებ.

აკრედიტაცია

სწავლების ენა

დაფინანსება

არააკრედიტებული

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

გამოცდა

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

25%-ზე მეტი

1

173 ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქო გრემის სასულიერო სემინარია

ადგილების რ-ბა
13

28.02.2020 09:03
824

1730102 ქრისტიანული ხელოვნებათმცოდნეობა
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ბაკალავრი
პროგრამებზე აუცილებელია შიდა გამოცდების ჩაბარება ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლებში (კატეხიზმოში) და ზეპირი გასაუბრება ეკლესიური ცხოვრების შესახებ.

აკრედიტაცია

სწავლების ენა

დაფინანსება

არააკრედიტებული

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
280

გამოცდა

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

25%-ზე მეტი

1

173 ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქო გრემის სასულიერო სემინარია

ადგილების რ-ბა
12

28.02.2020 09:03
825

174 ა(ა)იპ - მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის გელათის სასულიერო აკადემია და
სემინარია
მისამართი:

ქ.ქუთაისი, ვარლამიშვილის ქ. №27

ტელეფონი:

+995431 (248552)

ვებგვერდი:

www.gelati.edu.ge

ელ.ფოსტა:

gelati.academy@yahoo.com

174 ა(ა)იპ - მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება - საქართველოს სამოციქულო
ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის გელათის სასულიერო აკადემია და სემინარია

28.02.2020 09:03
826

1740101 თეოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა
კვალიფიკაცია: თეოლოგიის ბაკალავრი
ქართულ ენასა და ლიტერატურაში კანონით დადგენილი ბარიერის დაძლევის შემდგომ ჩარიცხვა ხორციელდება შიდა გამოცდების ჩაბარების საფუძველზე

აკრედიტაცია

სწავლების ენა

დაფინანსება

არააკრედიტებული

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
272

გამოცდა

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

25%-ზე მეტი

1

ადგილების რ-ბა
20

174 ა(ა)იპ - მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება - საქართველოს სამოციქულო
ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის გელათის სასულიერო აკადემია და სემინარია

28.02.2020 09:03
827

1740102 ქრისტიანული ხელოვნებათმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა
კვალიფიკაცია: ქრისტიანული ხელოვნებათმცოდნეობის ბაკალავრი
ქართულ ენასა და ლიტერატურაში კანონით დადგენილი ბარიერის დაძლევის შემდგომ ჩარიცხვა ხორციელდება შიდა გამოცდების ჩაბარების საფუძველზე

აკრედიტაცია

სწავლების ენა

დაფინანსება

არააკრედიტებული

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
287

გამოცდა

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

25%-ზე მეტი

1

ადგილების რ-ბა
20

174 ა(ა)იპ - მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება - საქართველოს სამოციქულო
ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის გელათის სასულიერო აკადემია და სემინარია

28.02.2020 09:03
828

175 ა(ა)იპ - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის თბილისის სასულიერო
აკადემია და სემინარია
მისამართი:

ქ.თბილისი, სიონის ქუჩა 13/40

ტელეფონი:

2 98 91 16

ვებგვერდი:

tsas.ge

ელ.ფოსტა:

sasuliero_akademia@yahoo.com

175 ა(ა)იპ - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია

28.02.2020 09:03
829

1750101 დაზგური და მონუმენტური ხატწერის რესტავრაციის საგანმანათლებლო პროგრამა
კვალიფიკაცია: მონუმენტური ხატწერის რესტავრაციის ბაკალავრი
ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მინიმალური კომპეტენციის გადალახვის შემდეგ (ქართულ ენასა და ლიტერატურაში მაქსიმალური ქულის 25%) აბიტურიენტი აბარებს შიდა
გამოცდებს:
1.ხატვა (თაბაშირის ფოთოლი ფანქარში)
2.საქართველოს ისტორია (ზეპირი)
3. ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლები (კატეხიზმო) (ზეპირი)
4. უცხო ენა არჩევით (ინგლისური ენა, რუსული ენა, გერმანული ენა, ფრანგული ენა)(ზეპირი ან ტესტირებით).

აკრედიტაცია

სწავლების ენა

დაფინანსება

არააკრედიტებული

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

გამოცდა

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

25%-ზე მეტი

1

ადგილების რ-ბა
7

175 ა(ა)იპ - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია

28.02.2020 09:03
830

1750102 თეოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამა
კვალიფიკაცია: თეოლოგიის ბაკალავრი
ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მინიმალური კომპეტენციის გადალახვის შემდეგ (ქართულ ენასა და ლიტერატურაში მაქსიმალური ქულის 25%) აბიტურიენტი აბარებს შიდა
გამოცდებს:
1. ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლები (კატეხიზმო) (ზეპირი)
2.საქართველოს ისტორია (ზეპირი)
3. უცხო ენა არჩევით (ინგლისური ენა, რუსული ენა, გერმანული ენა, ფრანგული ენა)(ზეპირი ან ტესტირებით).

აკრედიტაცია

სწავლების ენა

დაფინანსება

არააკრედიტებული

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

გამოცდა

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

25%-ზე მეტი

1

ადგილების რ-ბა
40

175 ა(ა)იპ - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია

28.02.2020 09:03
831

1750103 საეკლესიო არქიტექტურის (ხუროთმოძღვრების) საგანმანათლებლო პროგრამა
კვალიფიკაცია: საეკლესიო არქიტექტურის ბაკალავრი
ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მინიმალური კომპეტენციის გადალახვის შემდეგ (ქართულ ენასა და ლიტერატურაში მაქსიმალური ქულის 25%) აბიტურიენტი აბარებს შიდა
გამოცდებს:
1.ხატვა (თაბაშირის ფოთოლი ფანქარში)
2.საქართველოს ისტორია (ზეპირი)
3. ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლები (კატეხიზმო) (ზეპირი)
4. უცხო ენა არჩევით (ინგლისური ენა, რუსული ენა, გერმანული ენა, ფრანგული ენა)(ზეპირი ან ტესტირებით).

აკრედიტაცია

სწავლების ენა

დაფინანსება

არააკრედიტებული

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

გამოცდა

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

25%-ზე მეტი

1

ადგილების რ-ბა
7

175 ა(ა)იპ - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია

28.02.2020 09:03
832

1750104 ქრისტიანული ფსიქოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამა
კვალიფიკაცია: ქრისტიანული ფსიქოლოგიის ბაკალავრი
ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მინიმალური კომპეტენციის გადალახვის შემდეგ (ქართულ ენასა და ლიტერატურაში მაქსიმალური ქულის 25%) აბიტურიენტი აბარებს შიდა
გამოცდებს:
1. ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლები (კატეხიზმო) (ზეპირი)
2.საქართველოს ისტორია (ზეპირი)
3. უცხო ენა არჩევით (ინგლისური ენა, რუსული ენა, გერმანული ენა, ფრანგული ენა)(ზეპირი ან ტესტირებით).

აკრედიტაცია

სწავლების ენა

დაფინანსება

არააკრედიტებული

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

გამოცდა

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

25%-ზე მეტი

1

ადგილების რ-ბა
30

175 ა(ა)იპ - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია

28.02.2020 09:03
833

1750105 ქრისტიანული ხელოვნებათმცოდნეობის საგანმანათლებლო პროგრამა
კვალიფიკაცია: ქრისტიანული ხელოვნებათმცოდნეობის ბაკალავრი
ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მინიმალური კომპეტენციის გადალახვის შემდეგ (ქართულ ენასა და ლიტერატურაში მაქსიმალური ქულის 25%) აბიტურიენტი აბარებს შიდა
გამოცდებს:
1. ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლები (კატეხიზმო) (ზეპირი)
2.საქართველოს ისტორია (ზეპირი)
3. უცხო ენა არჩევით (ინგლისური ენა, რუსული ენა, გერმანული ენა, ფრანგული ენა)(ზეპირი ან ტესტირებით).

აკრედიტაცია

სწავლების ენა

დაფინანსება

არააკრედიტებული

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

გამოცდა

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

25%-ზე მეტი

1

ადგილების რ-ბა
25

175 ა(ა)იპ - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია

28.02.2020 09:03
834

1750106 ხატწერის საგანმანათლებლო პროგრამა
კვალიფიკაცია: ხატწერის ბაკალავრი
ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მინიმალური კომპეტენციის გადალახვის შემდეგ (ქართულ ენასა და ლიტერატურაში მაქსიმალური ქულის 25%) აბიტურიენტი აბარებს შიდა
გამოცდებს:
1.ხატვა (თაბაშირის ფოთოლი ფანქარში)
2.საქართველოს ისტორია (ზეპირი)
3. ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლები (კატეხიზმო) (ზეპირი)
4. უცხო ენა არჩევით (ინგლისური ენა, რუსული ენა, გერმანული ენა, ფრანგული ენა)(ზეპირი ან ტესტირებით).

აკრედიტაცია

სწავლების ენა

დაფინანსება

არააკრედიტებული

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

გამოცდა

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

25%-ზე მეტი

1

ადგილების რ-ბა
7

175 ა(ა)იპ - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია

28.02.2020 09:03
835

177 ა(ა)იპ - მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება - გიორგი
მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებელი
მისამართი:

თბილისი, 0188, ზ. ანჯაფარიძის ქ. 21

ტელეფონი:

598148431

ვებგვერდი:

www.galoba.edu.ge

ელ.ფოსტა:

infosaeklesiomusika@gmail.com

177 ა(ა)იპ - მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება - გიორგი მთაწმინდელის
სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებელი

28.02.2020 09:03
836

1770101 საეკლესიო მუსიკა
კვალიფიკაცია: საეკლესიო მუსიკის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლა არის უფასო (აფინანსებს საქართველოს საპატრიარქო)
35 ადგილიდან – 25 ადგილი გამოყოფილია ვაჟებისთვის; ხოლო 10 ადგილი გოგონებისთვის.
პროგრამაზე აუცილებელია შიდა გამოცდების ჩაბარება.

აკრედიტაცია

სწავლების ენა

დაფინანსება

არააკრედიტებული

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

გამოცდა

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

25%-ზე მეტი

1

ადგილების რ-ბა
35

177 ა(ა)იპ - მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება - გიორგი მთაწმინდელის
სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებელი

28.02.2020 09:03
837

184 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის ბათუმის სასულიერო
სემინარია
მისამართი:

ქალაქი ბათუმი, დემეტრე თავდადებულის ქ. N 49

ტელეფონი:

598201600

ვებგვერდი:

batumiseminari.ge

ელ.ფოსტა:

batumiseminary@gmail.com

184 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის ბათუმის სასულიერო სემინარია

28.02.2020 09:03
838

1840101 თეოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამა
კვალიფიკაცია: თეოლოგიის ბაკალავრი
შიდა გამოცდები

აკრედიტაცია

სწავლების ენა

დაფინანსება

არააკრედიტებული

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური

ადგილების რ-ბა

240

გამოცდა

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

25%-ზე მეტი

1

184 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის ბათუმის სასულიერო სემინარია

50

28.02.2020 09:03
839

194 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს ახალციხის წმინდა გრიგოლ ხანძთელის სახელობის სასულიერო
სემინარია
მისამართი:

0800. ქ. ახალციხე ფარნავაზ მეფის ქ. 4

ტელეფონი:

-

ვებგვერდი:

www.sapharaseminaria.ge

ელ.ფოსტა:

seminaria.sapara@gmail.com

194 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს ახალციხის წმინდა გრიგოლ ხანძთელის სახელობის სასულიერო სემინარია

28.02.2020 09:03
840

1940101 თეოლოგია
კვალიფიკაცია: თეოლოგიის ბაკალავრი
პროგრამებზე აუცილებელია შიდა გამოცდების ჩაბარება: 1. ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლები (კატეხიზმო); 2. ზეპირი გასაუბრება ეკლესიური ცხოვრების შესახებ.

აკრედიტაცია

სწავლების ენა

დაფინანსება

არააკრედიტებული

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური

ადგილების რ-ბა

240

გამოცდა

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

25%-ზე მეტი

1

194 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს ახალციხის წმინდა გრიგოლ ხანძთელის სახელობის სასულიერო სემინარია

15

28.02.2020 09:03
841

1940102 ქრისტიანული ხელოვნებათმცოდნეობა
კვალიფიკაცია: ქრისტიანული ხელოვნებათმცოდნეობის ბაკალავრი
პროგრამებზე აუცილებელია შიდა გამოცდების ჩაბარება: 1. ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლები (კატეხიზმო); 2. ზეპირი გასაუბრება ეკლესიური ცხოვრების შესახებ.

აკრედიტაცია

სწავლების ენა

დაფინანსება

არააკრედიტებული

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური

ადგილების რ-ბა

240

გამოცდა

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

25%-ზე მეტი

1

194 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს ახალციხის წმინდა გრიგოლ ხანძთელის სახელობის სასულიერო სემინარია

15

28.02.2020 09:03
842

