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რატომ უნდა გაეცნოთ „ცნობარს აბიტურიენტებისათვის“ და რა

ინფორმაციაა

ამ დოკუმენტში მოცემული?
აბიტურიენტთა ცნობარში მოცემულია რეგისტრაციისათვის საჭირო ინსტრუქცია: ხშირად დასმული
კითხვები და პასუხები, საგანმანათლებლო პროგრამების ჩამონათვალი, სრული ინფორმაცია
საგამოცდო პროცედურებისა თუ პროცესის შესახებ.

ელექტრონულ კრებულში მოცემულია შემდეგი ინფორმაცია:
▪

სიახლეები;

▪

რეგისტრაციის ინსტრუქცია;

▪
▪

ინფორმაცია გამოცდებისა და საგანმანათლებლო პროგრამების
არჩევის შესახებ;
ინფორმაცია საგამოცდო პროცესის შესახებ;

▪

შედეგების გამოქვეყნებისა და აპელაციის პროცედურა;

▪

ჩარიცხვისა და სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მოპოვების წესი;

▪

ცხრილი, რომელშიც ასახულია უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებების მონაცემები, თითოეული გამოცდისათვის
მინიჭებული კოეფიციენტების, დადგენილი მინიმალური კვოტის,
სწავლის საფასურისა და სხვა დეტალების შესახებ.
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www.naec.ge. შესაბამისად, გთხოვთ ყურადღება მიაქციოთ ვებგვერდს.
აბიტურიენტების ინტერესების გათვალისწინებით, 2022 წელსაც საგანმანათლებლო
პროგრამების ჩამონათვალში მითითების/ცვლილების შეტანის ვადა, ანუ სარეგისტრაციო
განაცხადში საგანმანათლებლო პროგრამების დამატება, ამოშლა ან ადგილის შეცვლა,
შესაძლებელი იქნება აპელაციის შედეგების გამოქვეყნების მომდევნო დღის 18:00 საათის
ჩათვლით.

საგამოცდო პროცესის მიმდინარეობისას დაცული იქნება იმ დროისათვის ქვეყანაში არსებული
ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის შესაბამისი რეკომენდაციები, რომლებსაც შეიმუშავებს
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო.
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საგულისხმო ინფორმაცია წინასაგამოცდო პერიოდისთვის
მთელი წინასაგამოცდო პერიოდის განმავლობაში შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული
ცენტრი ღია კარის დღეებს ელექტრონულ ფორმატში ატარებს.
შეხვედრები Microsoft Teams-ის პროგრამით ტარდება. აბიტურიენტთა ინფორმირებულობის
მიზნით ღია კარის დღეები იმართება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის დამამთავრებელი
კლასის მოსწავლეებისათვის. მოსწავლეები ონლაინ ღია კარის დღეებზე დასასწრებად
რეგიონების მიხედვით ნაწილდებიან. კონკრეტული თარიღის შესახებ მეთორმეტე კლასის
მოსწავლეების ინფორმირებას ადგილობრივი რესურსცენტრის დახმარებით სკოლის
ადმინისტრაცია უზრუნველყოფს.
ღია კარის დღის დასრულების შემდეგ მზადდება და ქვეყნდება ინფორმაცია ხშირად
დასმული კითხვების შესახებ ცენტრის ვებგვერდზე: www.naec.ge.

ერთიანი ეროვნული გამოცდების ძირითადი სიახლეები
2022 წელს მესამე სავალდებულო-არჩევით საგანს, მათემატიკას ან/და ისტორიას დაემატა
საგნები: ლიტერატურა, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, გეოგრაფია, სახვითი და გამოყენებითი
ხელოვნება, სამოქალაქო განათლება.
აბიტურიენტები ჩაირიცხებიან ისევ სამი საგნის შედეგის მიხედვით. ცვლილება არ ეხება
ჯანდაცვის მიმართულების არც ერთ პროგრამას და ასევე გრანტის გაცემის წესს.

ჯანდაცვის (დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატოლოგის, საექთნო საქმის, სამეანო საქმის,
ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის, ოკუპაციური თერაპიის, ფარმაციის,
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის) საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვისათვის
აბიტურიენტმა უნდა ჩააბაროს შემდეგი საგნები:
● ქართული ენა და ლიტერატურა;
● უცხოური ენა;
● ბიოლოგია;
● მათემატიკა, ქიმია ან 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
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უნარების გამოცდა სომხურ ან აზერბაიჯანულ ენაზე, ან აფხაზური ენა ან ოსური ენა. ეს
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, საკუთარი არჩევნის 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 უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებას, სურვილის შემთხვევაში, შესაძლებლობა აქვს დააწესოს
დამატებითი გამოცდა. აბიტურიენტი ვალდებულია, პროგრამაზე ჩარიცხვის მიზნებისათვის
ჩააბაროს აღნიშნული გამოცდაც.
სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მოსაპოვებლად აბიტურიენტი ვალდებულია ჩააბაროს:
ქართული ენა და ლიტერატურა, უცხოური ენა და და კიდევ ერთ-ერთი დამატებითი საგანი.
თუ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება არ დააწესებს დამატებით გამოცდას,
აბიტურიენტს თავად შეუძლია სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მოპოვების მიზნით ჩააბაროს
ბრძანებით განსაზღვრული ერთ-ერთი საგანი. ცნობარში საგანმანათლებლო პროგრამის
თაობაზე ინფორმაციასთან ერთად მითითებულია, თუ რომელი საგნის ჩაბარება შეუძლიათ
აბიტურიენტებს შესაბამის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის გასაგრძელებლად.
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომლის გავლის შემდეგ
აბიტურიენტი აპირებს სწავლის გაგრძელებას სახელოვნებო-შემოქმედებით ან სასპორტო
საგანმანათლებლო პროგრამაზე, აბარებს მხოლოდ აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ზოგადი
უნარების გამოცდას, ან ოსურ ან აფხაზურ ენას.
განაცხადის გაკეთება შეგიძლიათ ერთი და იმავე ან სხვადასხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულების აკადემიურ ან/და ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო
პროგრამებზე სწავლის გასაგრძელებლად.
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
საგანი/საგნები, რომელიც არჩეული საგანმანათლებლო პროგრამის მიხედვით);
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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).
მართლმადიდებლურ საღვთისმეტყველო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში
სწავლის გაგრძელების მსურველებმა რეგისტრაციის გავლის შემდეგ ერთიან ეროვნულ
გამოცდებზე უნდა ჩააბარონ მხოლოდ ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდა.
მართლმადიდებლურ საღვთისმეტყველო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ
დადგენილ დანარჩენ გამოცდებს აბიტურიენტი აბარებს უშუალოდ
უმაღლეს
საგანამანათლებლო დაწესებულებაში.
აბიტურიენტი მართლმადიდებლურ საღვთისმეტყველო უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულების პროგრამებს ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის რეგისტრაციისას არ
უთითებს. მას მხოლოდ ქართული ენისა და ლიტერატურის და შიდა გამოცდის შედეგი
სჭირდება სწავლის გასაგრძელებლად. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად აბიტურიენტმა
უნდა მიმართოს 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 როგორც
აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამისათვის, ისე ქართულ ენაში მომზადების
საგანმანათლებო პროგრამისათვის განსაზღვრულ საგნებს.

ტესტთან დაკავშირებული ცვლილებები
საგამოცდო ტესტის ფორმატი ან მისი ცალკეული დავალებები სხვადასხვა საგანში გამოცდების
შედეგების ფსიქომეტრიული და ექსპერტული ანალიზის საფუძველზე შემუშავებული
რეკომენდაციების გათვალისწინებით პერიოდულად იცვლება. სიახლეები მიზნად ისახავს
ტესტის კიდევ უფრო მეტ დახვეწასა და სრულყოფას. გარდა ამისა, ცვლილებები მიმართულია
ერთი და იმავე ფორმატით გამოცდის ჩატარებისას მოსალოდნელი კლიშეებიისა და
ტრაფარეტების დამკვიდრების თავიდან ასაცილებლად, რათა აბიტურიენტებმა უკეთ შეძლონ
საკუთარი ცოდნისა და უნარების წარმოჩენა.
2022 წლის საგამოცდო ტესტის ფორმატში ცვლილება შეეხო ქართული ენისა და ლიტერატურის
და გეოგრაფიის საგამოცდო ტესტს.

7

ქართული ენა და ლიტერატურა
2022 წლის ქართული ენისა და ლიტერატურის საგამოცდო ტესტში იქნება შემდეგი ტიპის
დავალებები: I. ტექსტის რედაქტირება; II.წაკითხულის გააზრება (აბიტურიენტმა უნდა
აირჩიოს შეთავაზებული ორი მხატვრული ტექსტიდან ერთ-ერთი და უპასუხოს ამ ტექსტის
შესახებ დასმულ არჩევითპასუხებიან კითხვებს) და III. წერითი დავალება (აბიტურიენტმა
უნდა იმსჯელოს დავალების პირობაში მოცემული საკითხის შესახებ იმ მხატვრული ტექსტის
საფუძველზე, რომელიც მან აირჩია საგამოცდო ტესტის II. ნაწილის (წაკითხულის გააზრების)
დავალებების შესასრულებლად).
ქართული ენისა და ლიტერატურის, ასევე, აფხაზური და ოსური ენების ტესტის მაქსიმალური
შეფასება იქნება 60 ქულა ნაცვლად 70 ქულისა. საგამოცდო ტესტის შესასრულებლად კი
გამოყოფილი იქნება 3 საათი, რაც, როგორც ტესტის ფორმატის წინასწარმა გამოცდამ აჩვენა,
სავსებით საკმარისია მოცემული დავალებების შესასრულებლად.
გეოგრაფია
გეოგრაფიის ტესტში 2022 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მცირეოდენი ცვლილებებია.
რუკის ანალიზის დავალებების ბლოკში შესული ორივე მრავალქულიანი დავალება დაიშლება
1 და 2-ქულიან რამდენიმე კითხვად, რაც აბიტურიენტებისათვის უფრო კომფორტულს გახდის
ტესტზე მუშაობას. ამის შედეგად ტესტის მაქსიმალური ქულა გახდება 59. აბიტურიენტებს
აღარ დაურიგდებათ A3-ის ტოპოგრაფიული რუკა. რუკის ანალიზის თითოეულ კითხვას
ელექტრონულ ბუკლეტშივე მიმაგრებული ექნება ტოპოგრაფიული, ფიზიკური ან
კონტურული რუკის მცირე ზომის ფრაგმენტი, რომლის დახმარებითაც შესაძლებელი იქნება
კითხვაზე პასუხის გაცემა. არჩევითი კითხვებისა და ინფორმაციის ანალიზის დავალებების
ბლოკი არ შეიცვლება.

რეგისტრაცია ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის
რეგისტრაციის პროცესი წელსაც რამდენიმე ეტაპიანი იქნება:
აბიტურიენტები რეგისტრაციას მხოლოდ ონლაინ რეჟიმში (ინტერნეტით) გაივლიან
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის რეგისტრაციის ვებგვერდზე 1 მარტის 10:00
საათიდან 4 აპრილის 18:00 საათამდე (online.naec.ge).
ამ პერიოდში აბიტურიენტებმა უნდა შეავსონ პირადი მონაცემები, აირჩიონ საგამოცდო
ცენტრის ადგილმდებარეობა (ქალაქი) და ჩასაბარებელი საგნები.
რეგისტრაციის ძირითადი ეტაპის ვადის ამოწურვის შემდეგ აბიტურიენტები ერთიანი
ეროვნული გამოცდებისათვის რეგისტრაციას ვეღარ გაივლიან.
2022 წლის 4 აპრილის 18:00 საათის შემდეგ აბიტურიენტს არ აქვს უფლება შეცვალოს
სარეგისტრაციო განცხადებაში საგამოცდო ცენტრის ადგილმდებარეობა (ქალაქი).
აბიტურიენტს რეგისტრაციის მეორე ეტაპზე 14 აპრილის 18:00 საათამდე შეეძლება
ჩასაბარებელი საგნის შეცვლა (წაშლა, დამატება), გამოცდის ენის შეცვლა ან კონკურსის
(შემოქმედებითი ტურის) არჩევა.
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14 აპრილის 18:00 საათის შემდეგ ჩასაბარებელ საგანთა ჩამონათვალში აბიტურიენტი
ცვლილებას ვეღარ შეიტანს.
რაც შეეხება საგანმანათლებლო პროგრამების ჩამონათვალს, სარეგისტრაციო განაცხადში
საგანმანათლებლო პროგრამების მითითებისა და შეცვლის საშუალება აბიტურიენტებს
ექნებათ ერთიანი ეროვნული გამოცდების ნაშრომების შეფასებასთან
საპრეტენზიო

განაცხადის

გადაწყვეტილებების

თაობაზე

გამოქვეყნებიდან

ყველა

საგნობრივი

მომდევნო

დღის

კომისიის
18:00

დაკავშირებით

მიერ

მიღებული

საათის

ჩათვლით.

კონკრეტული თარიღი გამოქვეყნდება ცენტრის ვებგვერდზე.
რეგისტრაციის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში აბიტურიენტის სარეგისტრაციო
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
იმ შემთხვევაში, თუ გადაწყვეტთ გაასაჩივროთ რომელიმე სარეგისტრაციო პროცედურა.
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.

როგორ უნდა გავიაროთ რეგისტრაცია? - დეტალური ინსტრუქცია

1. რეგისტრაციისათვის
აბიტურიენტმა
უნდა
გადაიხადოს
გამოცდებში
მონაწილეობის საფასური (გადახდის ფორმები აღწერილია ქვემოთ).

2. ინტერნეტით რეგისტრაციას აბიტურიენტი გადის ვებგვერდზე www.naec.ge ან
online.naec.ge.
3. 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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რეგისტრაციის გასაგრძელებლად აბიტურიენტი უნდა გაეცნოს მოცემულ პირობებს და
დაადასტუროს მათი გაცნობა.
4. თუ აბიტურიენტი საქართველოს მოქალაქეა, პროგრამას ავტომატურად გამოაქვს
ეკრანზე

სახელმწიფო

ელექტრონულ

ბაზაში

სერვისების
არსებული

განვითარების
მონაცემები

სააგენტოს
(აბიტურიენტის

მონაცემთა
პირადი

ინფორმაცია), რის შემდეგაც აპლიკანტს შეუძლია გააგრძელოს რეგისტრაციის
პროცესი.
თუ გამოსაცდელი 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).
5. 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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6.

აბიტურიენტი შეძლებს მონიშნოს იმდენი საგამოცდო საგანი, რამდენი საგნის
საფასურიც აქვს გადახდილი.

7. აბიტურიენტმა უნდა შეავსოს შემდეგი ველები: სასურველი საგამოცდო ცენტრის
ადგილმდებარეობა (ქალაქი), საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი.
8. თუ პირადი ინფორმაციის შევსებისას აბიტურიენტი შესაბამის ველში მიუთითებს
მობილური ტელეფონის ნომერს, მას სისტემაში შესვლისათვის საჭირო პაროლის
აღდგენა მითითებულ ნომერზე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით შეეძლება.
მობილური ტელეფონის ნომერი უნდა ჩაწეროთ კოდისა და ცარიელი ადგილების
გამოტოვების გარეშე (მაგ: 595XXXXX).

გთხოვთ რეგისტრაციისას მიუთითეთ ტელეფონის ნომერი, რომელზე წვდომაც მთელი
საგამოცდო პერიოდის განმავლობაში გექნებათ, ვინაიდან ცენტრმა შესაძლებელია აღნიშნულ
ნომერზე გამოაგზავნოს ინფორმაცია საგამოცდო პროცესებთან დაკავშირებით.

9.

თუ აბიტურიენტს გამოცდის დროს ესაჭიროება სპეციალური პირობების/
სპეციფიკური საგამოცდო გარემოს შექმნა, უნდა მონიშნოს შესაბამისი გრაფა და
ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ შესაბამისი ცნობა (ფორმა №100)
წარმოადგინოს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში ან გამოაგზავნოს
საგანმანათლებლო რესურსცენტრიდან.
განაცხადები მიიღება 14 აპრილის 18:00 საათამდე.

10.

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის არჩევისას
აბიტურიენტმა ყურადღება უნდა მიაქციოს ზოგადი უნარების გამოცდის ენას;

11.

საგამოცდო საგნების მონიშვნის შემდეგ აბიტურიენტმა უნდა შეადგინოს
საგანმანათლებლო პროგრამების რეიტინგული ჩამონათვალი. ჩამონათვალის
შედგენისას აბიტურიენტი უთითებს საგანმანათლებლო პროგრამის კოდს ან
პროგრამის დასახელებას, ხოლო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას
სისტემა თავად ჩაწერს შესაბამის ველებში.
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აუცილებელი ველების შევსებისა და ჩასაბარებელ საგანთა ჩამონათვალის მითითების შემდეგ
აბიტურიენტი აჭერს შენახვის ღილაკს, რის შემდეგაც ეკრანზე დაინახავს 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
ამობეჭდოს

თავისი

განაცხადი.

რეგისტრაციასთან

ან

საშუალება, შეინახოს ან

სარეგისტრაციო

მონაცემების

ცვლილებასთან დაკავშირებით საჩივარი დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პირს
სპეციალური

პროგრამიდან

შენახული

ან

ამობეჭდილი

აქვს

რეგისტრაციის

დამადასტურებელი დოკუმენტი.
აბიტურიენტს

შეუძლია

არაერთხელ

შეცვალოს

საგანმანათლებლო

პროგრამების

პრიორიტეტული ჩამონათვალი ერთიანი ეროვნული გამოცდების
ნაშრომის

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!
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თუ აბიტურიენტი აბარებს სახელოვნებო-შემოქმედებით/სასპორტო მიმართულებაზე და ასევე
სწავლის გაგრძელებას განიხილავს სხვა პროგრამებზეც, უნდა გაითვალისწინოს, რომ
რეგისტრაციისას მხოლოდ ორი საგნისა და შემოქმედებითი ტურის არჩევის შემთხვევაში, ის
სხვა საგანმანათლებლო პროგრამის არჩევას ვერ შეძლებს. აუცილებელია მესამე ან მეოთხე
საგნის ჩაბარება.

რეგისტრაციის ვიდეოინსტრუქციის ნახვა შესაძლებელია www.naec.ge -ზე.
ერთიან ეროვნულ 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 მოქალაქე, უთითებს 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 (დანიშნულებაში) მიუთითებს
აბიტურიენტის შესაბამის მონაცემებს.

გადახდის შესაძლო საშუალებები და საბანკო მომსახურების საკომისიო:


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



„საქართველოს

ბანკის“თვითმომსახურების

ტერმინალით

-

საფასურს

საშუალებით

- ibank.ge -

ემატება

მომსახურების საკომისიო 1 ლარი;


„საქართველოს

ბანკის“ინტერნეტბანკინგის

საფასურს

ემატება მომსახურების საკომისიო 1 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;
 აბიტურიენტმა შესაბამისი წლის 4 აპრილის 18:00 საათამდე წერილობით განაცხადა
უარი ერთიან ეროვნულ გამოცდაში მონაწილეობაზე;
 აბიტურიენტმა ვერ მოიპოვა სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი
დოკუმენტი – ატესტატი.
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აგრეთვე, თუ ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობის საფასური გადახდილია მეტი
ოდენობით, საფასურის გადამხდელს (ასეთი ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაში) ან
შესაბამის აბიტურიენტს, მოთხოვნის შემთხვევაში, 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. 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.
გაითვალისწინეთ: თუ პირი გაივლის რეგისტრაციას, თუმცა შემდეგ გადაიფიქრებს ერთიან
ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობას, იგი მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეძლებს თანხის უკან
დაბრუნებას, თუ ძირითადი რეგისტრაციის ვადის ამოწურვამდე (4 აპრილის 18:00 საათი)
მომართავს ცენტრს განცხადებით რეგისტრაციის გაუქმების თაობაზე.

დოკუმენტაციის წარდგენის ვადები
თუ თქვენ სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი მიიღეთ 2011
წლამდე, 2022 წლის 20 ივნისის 18:00 საათის ჩათვლით შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ
ცენტრში უნდა წარმოადგინოთ სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი
დოკუმენტის ასლი, ხოლო რეგიონებში - საგანმანათლებლო რესურსცენტრებში, რომლებიც
შემდგომ უზრუნველყოფენ ცენტრში განცხადებების გადმოგზავნას მართვის ერთიანი
ავტომატური სისტემის (eflow) გამოყენებით.
გაითვალისწინეთ: ცენტრი იტოვებს შესაძლებლობას, აბიტურიენტის მიერ სრული ზოგადი
განათლების მიღების შესახებ ინფორმაციის მოუძიებლობის შემთხვევაში, აბიტურიენტს
მოსთხოვოს ატესტატის ასლის ცენტრში წარმოდგენა! ასეთ შემთხვევაში აბიტურიენტის
საგამოცდო ბარათზე დატანილი იქნება მოთხოვნა ატესტატის ცენტრში წარმოდგენის
თაობაზე. ამდენად, აბიტურიენტს ატესტატის ცენტრში წარმოდგენის ვალდებულება აქვს
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მის საგამოცდო ბარათზე მითითებულია ამის შესახებ.
აბიტურიენტებმა, რომლებმაც სრული ზოგადი განათლება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე
მიიღეს 2022 წლის 20 ივნისის 18:00 საათამდე უნდა წარმოადგინონ სრული ზოგადი
განათლების აღიარების დოკუმენტი.
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), (2022 წლის 20 ივნისის 18:00 საათამდე) უნდა
წარმოადგინონ სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ
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გაცემული ცნობა, რომლითაც დასტურდება მათ მიერ დასრულებული, საზღვარგარეთ
აღიარებული ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამის საქართველოში განხორციელების
შესაძლებლობა.
აბიტურიენტებმა, რომლებმაც სრული ზოგადი განათლება უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული
ზოგადი განათლების აღიარების დოკუმენტი უნდა წარმოადგინონ 2022 წლის 20 აგვისტოს
18:00 საათამდე.
ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირი, რომელიც ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე რეგისტრაციას
გაივლის, როგორც უცხო ქვეყნის მოქალაქე, ვალდებულია, 2022 წლის 20 ივნისის 18:00
საათამდე შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში წარადგინოს პირადობის
დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტი.

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, საგანმანათლებლო პროგრამის მიერ მინიჭებულ
პრიორიტეტული საგნის გამოცდაში.
გახსოვდეთ, თქვენ მიერ არჩეული საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობა შეზღუდული
არ არის! ასევე უნდა გაითვალისწინოთ:
– საგანმანათლებლო პროგრამაზე არსებული ადგილების რაოდენობა;
– საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის საფასური;
– საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების ენა;
– თუ რომელ ქალაქში მიმდინარეობს სწავლა ამ საგანმანათლებლო პროგრამის
მიხედვით.
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იმ შემთხვევაში, თუ აპლიკანტს სურს გამოცდაზე სპეციალური პირობების შექმნა 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 2022 წლის 14 აპრილის 18:00 საათამდე; აღნიშნული თარიღის
შემდგომ ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობის წარდგენის შემთხვევაში,
აბიტურიენტი ვერ ისარგებლებს სპეციალური პირობებით.
2022 წლის 14 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 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.

საგამოცდო ბარათები
აბიტურიენტები საგამოცდო ბარათების ელექტრონულ ვერსიებს ნებისმიერ ხელმისაწვდომ
კომპიუტერზე

პირადი

სარეგისტრაციო

გვერდიდან

ამობეჭდავენ

(გვერდი,

სადაც

აბიტურიენტი ირჩევს გამოცდებს, საგანმანათლებლო პროგრამებს, ნახულობს შედეგებს).
ბარათზე მითითებულია შემდეგი ინფორმაცია:
●
●
●
●

აბიტურიენტის საიდენტიფიკაციო კოდი;
საგამოცდო ცენტრის მისამართი;
თითოეული გამოცდის თარიღი;
გამოცდაზე რეგისტრაციის დაწყების დრო.
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მნიშვნელოვანია, რომ საგამოცდო ბარათზე მითითებული 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.

2022 წელს საგამოცდო ცენტრები გაიხსნება: ბათუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთში,
ახალციხეში, გორში, ოზურგეთში, თბილისში, რუსთავში, თელავში, ხულოში.

რა შემთხვევაში გაუქმდება აბიტურიენტის სარეგისტრაციო განაცხადი?
აბიტურიენტის სარეგისტრაციო განაცხადი გაუქმდება ან რანჟირების დოკუმენტის
შედგენისას მისი შედეგები არ იქნება განხილული, თუ მან:
 გამოცდამდე 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;
 შესაბამის ვადებში
არ წარმოადგინა სრული ზოგადი განათლების
დამადასტურებელი დოკუმენტი, თუ სრული ზოგადი განათლების
დამადასტურებელი დოკუმენტი მიღებულია 2011 წლამდე, ან თუ მის
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საგამოცდო ბარათზე დატანილია მოთხოვნა ატესტატის ცენტრში წარმოდგენის
თაობაზე;
 შესაბამის ვადებში 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 2022 წლის 20 აგვისტოს 18:00
საათამდე.
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.

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

● ზოგადი უნარების გამოცდის ჩაბარება შესაძლებელია სომხურ და
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
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შემთხვევაში აბიტურიენტმა განცხადებით უნდა მიმართოს შეფასებისა და
გამოცდების ეროვნულ ცენტრს 2022 წლის 1 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
(პირადობის ნეიტრალური დოკუმენტის ან/და ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის მქონე
პირს, ასევე აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და ცხინვალის რეგიონში ლეგიტიმურად
მცხოვრებ

პირს,

რომელსაც

საქართველოს

კანონმდებლობით

დადგენილი

წესით

რეგისტრაციის საფუძველზე მინიჭებული აქვს პირადი ნომერი).
მთავრობის დადგენილების შესაბამისად, 2022 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.
თუ
ჩაირიცხა, გრანტი გამოყენებულად ეთვლება.
ორი ან მეტი არჩევითი საგნის ჩაბარების შემთხვევაში, ერთ-ერთ მათგანში მინიმალური
კომპეტენციის ზღვრის ვერ გადალახვის (ჩაჭრის) ან გამოცდაზე არგამოცხადების გამო,
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,

განსაზღვრული

საქართველოს
სპეციალური

განათლებისა

სახელმწიფო

და

მეცნიერების

პროგრამით,

სამინისტროს

საერთაშორისო

მიერ

შეთანხმების

საფუძველზე ან ნაცვალგების პრინციპით.

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 1 აგვისტომდე განაცხადებენ, რომ ერთიან
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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:
აბიტურიენტი აკადემიურ პროგრამებზე სახელმწიფო სასწავლო გრანტს მოიპოვებს სამი
საგნის შედეგის გათვალისწინებით - ქართული ენისა და ლიტერატურის, უცხოური ენის და
მათემატიკის/ისტორიის/გეოგრაფიის/სამოქალაქო განათლების/ლიტერატურის/სახვითი და
გამოყენებითი

ხელოვნების/ფიზიკის/ქიმიის/ბიოლოგიის

გამოცდებში

მიღებული

აბსოლუტური ქულის მიხედვით უმაღლესიდან უმდაბლესისკენ, აბსოლუტური ქულით
რანჟირების

სიის

შესაბამისად,

საქართველოს

კანონმდებლობით

დადგენილი

წესით

აკადემიური პროგრამისთვის გამოყოფილი გრანტის წლიური მოცულობის ფარგლებში.
გაითვალისწინეთ: იმისათვის, რომ აბიტურიენტის მიერ ამა თუ იმ საგანში მოპოვებული ქულა
გათვალისწინებულ იქნეს მისი აბსოლუტური ქულის დათვლისას, აუცილებელია, რომ
აღნიშნული

საგნის

ჩაბარება

სავალდებულო

იყოს

კონკრეტულ

საგანმანათლებლო

პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლების მოსაპოვებლად.
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, უცხოურ ენასა და დამატებით (მეოთხე) 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 რამდენიმე საგანი და აბიტურიენტი ამ
საგნებიდან ორს ან მეტს აბარებს.
იგივე

წესი

მოქმედებს

ჯანდაცვის

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 პროგრამისთვის 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 უმაღლესი სასწავლებლის მიერ დაწესებული ერთი
გამოცდა. თუ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება არ დააწესებს დამატებით
გამოცდას, 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 აბსოლიტური (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,
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.

აბიტურიენტი, მისი აბსოლუტური ქულის შესაბამისად, სახელმწიფო სასწავლო გრანტს
იღებს
მის
მიერ
ჩაბარებული
საგამოცდო
საგნისთვის
გამოყოფილი
თანხის
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ფარგლებში.საქართველოს მთავრობის მიერ აკადემიური პროგრამისათვის დადგენილი
გრანტის წლიური მოცულობა იყოფა 10 ნაწილად შემდეგი საგნებისათვის:
ა.ა) მათემატიკა;

ა.ვ) ისტორია;

ა.ბ) ბიოლოგია;

ა.ზ) გეოგრაფია;

ა.გ) ქიმია;

ა.თ) ლიტერატურა;

ა.დ) ფიზიკა;

ა.ი) სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება;

ა.ე) ზოგადი უნარები;

ა.კ) სამოქალაქო განათლება.

მათემატიკის, ბიოლოგიის, ქიმიის, ფიზიკისა და ზოგადი 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 გრანტი ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო
პროგრამებზე?
სახელმწიფო დაფინანსება (100%-ის ოდენობით) გაიცემა სპეციალურად ამ საგანმანათლებლო
პროგრამებისათვის

გამოყოფილი

თანხის

ფარგლებში,

ზოგადი

უნარების

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).
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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.
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ინფორმაცია საგამოცდო პროცესის შესახებ
გამოცდები 2022 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.
●
●
●
●

●
●

●
●

●

●

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 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,
რომელშიც ჩააბარა გამოცდა. განცხადება საპრეტენზიო კომისიას გადაეცემა არაუგვიანეს
მომდევნო დღისა და განიხილება
მიღებიდან ხუთი დღის ვადაში. პასუხს განმცხადებელი
გადაწყვეტილების მიღებიდან ორი დღის ვადაში შეიტყობს.
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დრო ემატებათ მხოლოდ იმ აბიტურიენტებს, რომელთაც წინასწარ მოითხოვეს სპეციალური
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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 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.
გაითვალისწინეთ, 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 აღმოჩენის/მიღების ან საუბრის შემთხვევაში აბიტურიენტი
მიიღებს

გაფრთხილებას

(გაითვალისწინეთ,

რომ

განმეორებითი

გაფრთხილების შემთხვევაში აბიტურიენტი იხსნება გამოცდიდან).
პირველადი შედეგების გამოცხადება - 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
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შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე. აბიტურიენტი 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 ქულა შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის
დირექტორის მიერ დადგენილ ვადებში. ამ შემთხვევაში მან ელექტრონულად უნდა შეავსოს
ტესტის/ტესტების შეფასებასთან დაკავშირებული საპრეტენზიო განაცხადი.
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, სახელსა 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;
●

„საქართველოს

ბანკის“თვითმომსახურების

ტერმინალით

-

საფასურს

ემატება მომსახურების საკომისიო 1 ლარი;
● „საქართველოს

ბანკის“

ინტერნეტბანკინგის

საშუალებით

- ibank.ge -

საფასურს ემატება მომსახურების საკომისიო 1 ლარი;
● ცენტრის ვებგვერდიდან - საფასურს ემატება მომსახურების საკომისიო 0,5
ლარი.
განაცხადში მითითებული უნდა იყოს იმ ტესტური დავალებების ნომრები, რომელთა
შეფასებასაც აბიტურიენტი არ ეთანხმება. გასწორებისას შემოწმდება მონიშნული ტესტური
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დავალება მთლიანად. თუ დავალება არ არის მონიშნული, სწორდება მთლიანი ნაშრომი.
საგნობრივი კომისია გადაწყვეტილებას იღებს საპრეტენზიო განაცხადების წარმოდგენის
დასრულებიდან 20 დღის ვადაში. საგნობრივი კომისიის ნებისმიერი სახის გადაწყვეტილება
აისახება გამოსაცდელის პირად სარეგისტრაციო გვერდზე და შედეგის ნახვა მხოლოდ
მისთვის იქნება შესაძლებელი.
იმ შემთხვევაში, თუ ნაშრომის შეფასებასთან დაკავშირებული საპრეტენზიო განაცხადის
საფუძველზე შეიცვლება ქულა, ერთიანი ეროვნული გამოცდების საბოლოო შედეგების
გამოქვეყნებიდან ერთი თვის განმავლობაში აბიტურიენტს შეუძლია შეფასებისა და
გამოცდების ეროვნულ ცენტრში წარმოადგინოს განცხადება (ცენტრის მიერ დადგენილი
ფორმით) ტესტის შეფასებასთან დაკავშირებით გადახდილი თანხის დაბრუნების მოთხოვნის
თაობაზე. თანხა დაბრუნდება განცხადების მიღების ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს
ერთი თვისა, გამოსაცდელის მიერ განაცხადზე დართულ საბანკო რეკვიზიტებზე.

სწავლის გაგრძელების უფლების მოპოვება
კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად აბიტურიენტმა კომპეტენციის მინიმალური ზღვარი
უნდა გადალახოს კონკრეტულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე მითითებულ ყველა საგანში.
მიღებული ქულების გათანაბრების შემდეგ ზღვრის გადალახვის შანსს ინარჩუნებენ ის
აბიტურიენტებიც, რომლებმაც შეასრულეს ტესტის 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
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პროგრამების
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 ერთერთი
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 ნაშრომის შეფასებასთან დაკავშირებული
საპრეტენზიო 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?
სწავლის გაგრძელების უფლების მოპოვების და სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მოპოვების
შესახებ ინფორმაციას შეიტყობენ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის
ვებგვერდებზე: www.naec.ge და online.naec.ge.
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
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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
კოეფიციენტის/კოეფიციენტების, ხოლო თუ კოეფიციენტები იდენტურია, აგრეთვე საგნების
პრიორიტეტულობის გათვალისწინების საფუძველზე.
სახელოვნებო-შემოქმედებითი ან/და სასპორტო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ან სამხედრო
უმაღლეს 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 პროგრამისთვის.
თუ აბიტურიენტს ჩაბარებული აქვს კონკრეტული აკადემიური პროგრამისთვის დაწესებული
ორი ან მეტი 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; 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 ჩარიცხვის 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
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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
პროგრამაზე დაემატება მისაღებ სტუდენტთა ადგილების ის რაოდენობა, რაც აუცილებელია
თანაბარქულიანი აბიტურიენტების ჩასარიცხად. იმ შემთხვევაში, თუ ჩარიცხულ
სტუდენტთა რაოდენობა გადააჭარბებს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
შესაბამისი პროგრამისთვის 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 პროგრამისთვის
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 რანჟირების დოკუმენტს, რომელიც დგება
კოეფიციენტების შესაბამისად. მასში მითითებულია იმ უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულების ის საგანმანათლებლო პროგრამა, სადაც მოიპოვა აბიტურიენტმა სწავლის
გაგრძელების უფლება და ასევე ინფორმაცია სახელმწიფო სასწავლო გრანტის გაცემის 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!
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ცხელი ხაზი: (032) 2 47 33 33
ვებგვერდი: www.naec.ge
ელექტრონული ფოსტა: info@naec.ge
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მისამართი:

ქ. თბილისი, 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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0010101 ქართული ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

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

5

40%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

40%-ზე მეტი

2

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

160

ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

40

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0010102 ისტორია
კვალიფიკაცია: ისტორიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

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

5

40%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

40%-ზე მეტი

2

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

135

ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

15

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0010103 არქეოლოგია
კვალიფიკაცია: არქეოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

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

5

40%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

40%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

3

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

24

ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

3

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0010104 ფილოსოფია
კვალიფიკაცია: ფილოსოფიის 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

5

40%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

40%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

3

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

24

ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

3

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0010105 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მიმართულების საბაკალავრო პროგრამები: ა) ეთნოლოგია; ბ) ისტორია; გ) არაბისტიკა; დ) ირანისტიკა; ე)
თურქოლოგია; ვ) ებრაისტიკა-არამეისტიკა; ზ) არმენოლოგია; თ) ასირიოლოგია; ი) ქართული ფილოლოგია; კ) ინგლისური ფილოლოგია; ლ)
გერმანული ფილოლოგია; მ) ფრანგული ფილოლოგია; ნ) ესპანური ფილოლოგია; ო) იტალიური ფილოლოგია; პ) კლასიკური ფილოლოგია; ჟ)
ბიზანტიური ფილოლოგია; რ) ახალი ბერძნული ფილოლოგია; ს) რუსული ფილოლოგია (ქართულენოვანი); ტ) სკანდინავიური ფილოლოგია;
კვალიფიკაცია: ა) ეთნოლოგიის ბაკალავრი; ბ) ისტორიის ბაკალავრი; გ) აღმოსავლეთმცოდნეობის ბაკალავრი; დ) აღმოსავლეთმცოდნეობის ბაკალავრი; ე)
აღმოსავლეთმცოდნეობის ბაკალავრი; ვ) აღმოსავლეთმცოდნეობის ბაკალავრი; ზ) აღმოსავლეთმცოდნეობის ბაკალავრი; თ) აღმოსავლეთმცოდნეობის ბაკალავრი; ი)
ფილოლოგიის ბაკალავრი; კ) ფილოლოგიის ბაკალავრი; ლ) ფილოლოგიის ბაკალავრი; მ) ფილოლოგიის ბაკალავრი; ნ) ფილოლოგიის ბაკალავრი; ო) ფილოლოგიის
ბაკალავრი; პ) ფილოლოგიის ბაკალავრი; ჟ) ფილოლოგიის ბაკალავრი; რ) ფილოლოგიის ბაკალავრი; ს) ფილოლოგიის ბაკალავრი; ტ) ფილოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

650

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

40%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

40%-ზე მეტი

2

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

585

ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

65

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0010106 ხელოვნებათმცოდნეობა
კვალიფიკაცია: ხელოვნებათმცოდნეობის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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

40%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

40%-ზე მეტი

2

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

32

ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

4

ხელოვნება

3

25%-ზე მეტი

3

4

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

001 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
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0010107 სახვითი ხელოვნება
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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

5

40%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

40%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

2

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

16

ხელოვნება

3

25%-ზე მეტი

3

2

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

001 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
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0010108 ტელე-კინო ხელოვნება
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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

5

40%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

40%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

1

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

2

ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

1

ხელოვნება

3

25%-ზე მეტი

3

1

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

001 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
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0010109 კულტურის კვლევები
კვალიფიკაცია: კულტურის კვლევების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

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

40%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

40%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

4

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

36

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

001 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
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0010110 ამერიკისმცოდნეობა
კვალიფიკაცია: ამერიკისმცოდნეობის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

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

40%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

40%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

4

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

32

ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

4

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

001 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
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0010111 კავკასიოლოგია (ქართულენოვანი)
კვალიფიკაცია: კავკასიოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

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

5

40%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

40%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

2

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

11

ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

2

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

001 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
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0010112 კავკასიოლოგია (რუსულენოვანი)
კვალიფიკაცია: კავკასიოლოგიის ბაკალავრი
უცხო ენად აუცილებელია მხოლოდ რუსული ენის ჩაბარება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

რუსული 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

5

40%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (რუს.)

4

40%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

1

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

3

ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

1

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

001 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
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0010113 რუსული ფილოლოგია (რუსულენოვანი)
კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის ბაკალავრი
უცხო ენად აუცილებელია მხოლოდ რუსული ენის ჩაბარება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

რუსული 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

5

40%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (რუს.)

4

40%-ზე მეტი

2

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

4

ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

1

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

001 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
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0010114 მათემატიკა
კვალიფიკაცია: მეცნიერების ბაკალავრი მათემატიკაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2027

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

2

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

8

39%-ზე მეტი

1

80

ფიზიკა

8

30%-ზე მეტი

1

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

001 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
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0010115 ფიზიკა
კვალიფიკაცია: მეცნიერების ბაკალავრი ფიზიკაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2027

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

2

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

8

35%-ზე მეტი

1

50

ფიზიკა

8

30%-ზე მეტი

1

50

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

001 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
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0010116 ქიმია
კვალიფიკაცია: მეცნიერების ბაკალავრი ქიმიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2027

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

2

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

8

20%-ზე მეტი

1

10

ქიმია

8

25%-ზე მეტი

1

80

ბიოლოგია

8

25%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

001 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
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0010117 ბიოლოგია
კვალიფიკაცია: მეცნიერების ბაკალავრი ბიოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

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

2

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

8

20%-ზე მეტი

1

10

ქიმია

8

25%-ზე მეტი

1

10

ბიოლოგია

8

25%-ზე მეტი

1

80

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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06.08.2022 10:35

51

0010118 კომპიუტერული მეცნიერება
კვალიფიკაცია: კომპიუტერული მეცნიერების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

30-09-2026

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

2

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

8

40%-ზე მეტი

1

105

ფიზიკა

8

25%-ზე მეტი

1

15

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0010119 გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია
კვალიფიკაცია: გამოყენებითი ბიომეცნიერებებისა და ბიოტექნოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

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

6

ისტორია

8

25%-ზე მეტი

1

6

ქიმია

8

25%-ზე მეტი

1

6

ბიოლოგია

8

25%-ზე მეტი

1

42

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0010120 გეოგრაფია
კვალიფიკაცია: მეცნიერების ბაკალავრი გეოგრაფიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2027

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

10

ისტორია

8

25%-ზე მეტი

1

10

გეოგრაფია

8

25%-ზე მეტი

1

50

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0010121 გეოლოგია
კვალიფიკაცია: მეცნიერების ბაკალავრი გეოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2027

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.)

2

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

8

20%-ზე მეტი

1

5

ისტორია

8

25%-ზე მეტი

1

5

გეოგრაფია

8

25%-ზე მეტი

1

25

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

001 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
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0010122 ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია
კვალიფიკაცია: მეცნიერების ბაკალავრი ელექტრულ და ელექტრონულ ინჟინერიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

30-09-2026

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

2

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

8

20%-ზე მეტი

1

30

ფიზიკა

8

25%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

001 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
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0010123 ეკოლოგია
კვალიფიკაცია: ეკოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2025

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

2

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

8

20%-ზე მეტი

1

10

ისტორია

8

25%-ზე მეტი

1

10

გეოგრაფია

8

25%-ზე მეტი

1

10

ფიზიკა

8

25%-ზე მეტი

1

10

ქიმია

8

25%-ზე მეტი

1

10

ბიოლოგია

8

25%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0010124 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამა: ა) კომპიუტერული მეცნიერება; ბ) მათემატიკა; გ)
ფიზიკა; დ) ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია;
კვალიფიკაცია: ა) კომპიუტერული მეცნიერების ბაკალავრი; ბ) მეცნიერების ბაკალავრი მათემატიკაში; გ) მეცნიერების ბაკალავრი ფიზიკაში; დ) მეცნიერების ბაკალავრი
ელექტრულ და ელექტრონულ ინჟინერიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

30-09-2026

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

2

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

8

20%-ზე მეტი

1

90

ფიზიკა

8

25%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0010125 კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: კომპიუტერული მეცნიერების ბაკალავრი
უცხო ენად აუცილებელია მხოლოდ ინგლისური ენის ჩაბარება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

30-09-2026

ინგლისური 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

3

უცხოური ენა (ინგ.)

2

70%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

8

40%-ზე მეტი

1

25

ფიზიკა

8

25%-ზე მეტი

1

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0010126 კომპიუტერული მეცნიერება (ქართულ-ფრანგული)
კვალიფიკაცია: ინფორმატიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

15

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

2

მათემატიკა

8

40%-ზე მეტი

1

10

ფიზიკა

8

25%-ზე მეტი

1

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

001 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
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0010127 ქიმია (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: მეცნიერების ბაკალავრი ქიმიაში
უცხო ენად აუცილებელია მხოლოდ ინგლისური ენის ჩაბარება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2027

ინგლისური 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

3

უცხოური ენა (ინგ.)

2

60%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

8

50%-ზე მეტი

1

14

ქიმია

8

50%-ზე მეტი

1

13

ბიოლოგია

8

50%-ზე მეტი

1

3

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0010128 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამა: ა)ქიმია; ბ) ბიოლოგია
კვალიფიკაცია: ა) მეცნიერების ბაკალავრი ქიმიაში; ბ) მეცნიერების ბაკალავრი ბიოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2027

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

2

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

8

20%-ზე მეტი

1

4

ქიმია

8

25%-ზე მეტი

1

8

ბიოლოგია

8

25%-ზე მეტი

1

8

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0010129 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამა: ა) გეოგრაფია; ბ) გეოლოგია
კვალიფიკაცია: ა) მეცნიერების ბაკალავრი გეოგრაფიაში; ბ) მეცნიერების ბაკალავრი გეოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2027

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

2

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

8

20%-ზე მეტი

1

4

ისტორია

8

25%-ზე მეტი

1

4

გეოგრაფია

8

25%-ზე მეტი

1

12

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0010130 სოციოლოგია
კვალიფიკაცია: სოციოლოგიის ბაკალავრი
უცხო ენად აუცილებელია მხოლოდ ინგლისური ენის ჩაბარება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

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

5

41%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (ინგ.)

5

51%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

2

41%-ზე მეტი

3

24

ისტორია

2

41%-ზე მეტი

3

96

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0010131 მსოფლიოს სოციალურ-პოლიტიკური და ტურიზმის გეოგრაფია
კვალიფიკაცია: საზოგადოებრივი გეოგრაფიის ბაკალავრი
უცხო ენად აუცილებელია მხოლოდ ინგლისური ენის ჩაბარება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

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

5

41%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (ინგ.)

5

51%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

2

41%-ზე მეტი

3

12

ისტორია

2

41%-ზე მეტი

3

28

გეოგრაფია

2

41%-ზე მეტი

3

40

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0010132 სოციალური მუშაობა
კვალიფიკაცია: სოციალური მუშაობის ბაკალავრი
უცხო ენად აუცილებელია მხოლოდ ინგლისური ენის ჩაბარება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

30-06-2029

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

41%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (ინგ.)

5

51%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

2

41%-ზე მეტი

3

12

ისტორია

2

41%-ზე მეტი

3

48

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0010133 პოლიტიკის მეცნიერება
კვალიფიკაცია: პოლიტიკის მეცნიერების ბაკალავრი
უცხო ენად აუცილებელია მხოლოდ ინგლისური ენის ჩაბარება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

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

5

41%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (ინგ.)

5

51%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

2

41%-ზე მეტი

3

18

ისტორია

2

41%-ზე მეტი

3

99

გეოგრაფია

2

41%-ზე მეტი

3

36

სამოქალაქო განათლება

2

41%-ზე მეტი

3

27

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0010134 საერთაშორისო ურთიერთობები
კვალიფიკაცია: საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი
უცხო ენად აუცილებელია მხოლოდ ინგლისური ენის ჩაბარება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

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

5

41%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (ინგ.)

5

51%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

2

41%-ზე მეტი

3

8

ისტორია

2

41%-ზე მეტი

3

32

გეოგრაფია

2

41%-ზე მეტი

3

32

სამოქალაქო განათლება

2

41%-ზე მეტი

3

8

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0010135 ჟურნალისტიკა
კვალიფიკაცია: ჟურნალისტიკის ბაკალავრი
უცხო ენად აუცილებელია მხოლოდ ინგლისური ენის ჩაბარება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2028

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

5

41%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (ინგ.)

5

51%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

2

41%-ზე მეტი

3

13

ისტორია

2

41%-ზე მეტი

3

65

გეოგრაფია

2

41%-ზე მეტი

3

13

ლიტერატურა

2

41%-ზე მეტი

3

26

სამოქალაქო განათლება

2

41%-ზე მეტი

3

13

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0010136 ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია (ქართული რუსულენოვანი კომპონენტებით)
კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი
უცხო ენად აუცილებელია მხოლოდ ინგლისური ენის ჩაბარება. პროგრამა ხორციელდება რუსულენოვანი კომპონენტებით.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2028

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

5

41%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (ინგ.)

5

51%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

2

41%-ზე მეტი

3

1

ისტორია

2

41%-ზე მეტი

3

5

გეოგრაფია

2

41%-ზე მეტი

3

1

ლიტერატურა

2

41%-ზე მეტი

3

2

სამოქალაქო განათლება

2

41%-ზე მეტი

3

1

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0010137 ეკონომიკა
კვალიფიკაცია: ეკონომიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

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

500

ადგილების რ-ბა
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0010138 ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

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

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

350

ისტორია

6

25%-ზე მეტი

1

350

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0010139 ტურიზმი
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2023

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

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

6

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

2

30

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

2

135

გეოგრაფია

3

25%-ზე მეტი

2

135

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0010140 ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის (ISET) საბაკალავრო პროგრამა ეკონომიკაში (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: ეკონომიკის ბაკალავრი
უცხო ენად აუცილებელია მხოლოდ ინგლისური ენის ჩაბარება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

30-06-2026

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
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ადგილების რ-ბა

2250

150

ადგილების რ-ბა
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0010141 სამართალი
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2026

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

5

35%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

35%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

200

ისტორია

4

35%-ზე მეტი

2

340

სამოქალაქო განათლება

4

35%-ზე მეტი

2

60

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0010142 საერთაშორისო სამართალი
კვალიფიკაცია: საერთაშორისო სამართლის ბაკალავრი
უცხო ენად აუცილებელია მხოლოდ ინგლისური ენის ჩაბარება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2026

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

3

უცხოური ენა (ინგ.)

5

35%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

25

ისტორია

4

35%-ზე მეტი

2

45

სამოქალაქო განათლება

4

35%-ზე მეტი

2

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0010143 ფსიქოლოგია
კვალიფიკაცია: მეცნიერების ბაკალავრი ფსიქოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

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.; ფრან.)

4

40%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

25%-ზე მეტი

3

65

ისტორია

4

40%-ზე მეტი

3

95

ბიოლოგია

4

40%-ზე მეტი

3

65

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0010144 დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
კვალიფიკაცია: განათლების მაგისტრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2025

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

50%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; ფრან.)

2

40%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

5

30%-ზე მეტი

2

60

ისტორია

5

50%-ზე მეტი

2

40

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0010145 მულტილინგვური განათლება - დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამა
კვალიფიკაცია: განათლების მაგისტრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2025

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

25%-ზე მეტი

2

25

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0010146 მედიცინა (ქართულენოვანი)
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი
უცხო ენად აუცილებელია მხოლოდ ინგლისური ენის ჩაბარება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

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

55%-ზე მეტი

4

უცხოური ენა (ინგ.)

3

75%-ზე მეტი

2

ბიოლოგია

4

65%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

50%-ზე მეტი

3

30

ფიზიკა

3

55%-ზე მეტი

3

30

ქიმია

3

55%-ზე მეტი

3

40

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0010147 მედიცინა (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი
უცხო ენად აუცილებელია მხოლოდ ინგლისური ენის ჩაბარება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

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

70%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

2

50%-ზე მეტი

3

3

ფიზიკა

2

55%-ზე მეტი

3

3

ქიმია

2

55%-ზე მეტი

3

4

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

001 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35

81

0010148 სტომატოლოგია
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული სტომატოლოგი
უცხო ენად აუცილებელია მხოლოდ ინგლისური ენის ჩაბარება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

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

50%-ზე მეტი

3

12

ქიმია

3

50%-ზე მეტი

3

16

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

001 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
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0010149 ოკუპაციური თერაპია
კვალიფიკაცია: ოკუპაციური თერაპიის ბაკალავრი
უცხო ენად აუცილებელია მხოლოდ ინგლისური ენის ჩაბარება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

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

41%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (ინგ.)

4

41%-ზე მეტი

2

ბიოლოგია

3

41%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

1

21%-ზე მეტი

4

8

ფიზიკა

1

26%-ზე მეტი

4

6

ქიმია

1

26%-ზე მეტი

4

6

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

001 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
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0010150 ქართულ ენაში მომზადება აზერბაიჯანულენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

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

326

ადგილების რ-ბა
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0010151 ქართულ ენაში მომზადება აფხაზურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

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

65

ადგილების რ-ბა
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0010152 ქართულ ენაში მომზადება ოსურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

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

65

ადგილების რ-ბა

06.08.2022 10:35
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0010153 ქართულ ენაში მომზადება სომხურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

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

326

ადგილების რ-ბა

06.08.2022 10:35
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002 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია
მისამართი:

თბილისი, 0108, გრიბოედოვის ქ. 8-10

ტელეფონი:

(+995 32) 2 995 194

ვებგვერდი:

www.tsc.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@tsc.edu.ge

002 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია
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0020101 საშემსრულებლო ხელოვნება - კლავიშიანი საკრავები
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება/ლიტერატურა

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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

13

ადგილების რ-ბა

1

06.08.2022 10:35
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0020102 საშემსრულებლო ხელოვნება - აკადემიური გუნდის დირიჟორობა
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება/ლიტერატურა

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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

7

ადგილების რ-ბა

1

06.08.2022 10:35
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0020103 საშემსრულებლო ხელოვნება - სოლო აკადემიური სიმღერა (ქალები)
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება/ლიტერატურა

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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

8

ადგილების რ-ბა

1

06.08.2022 10:35

91

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

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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

8

ადგილების რ-ბა

1

06.08.2022 10:35
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0020105 საშემსრულებლო ხელოვნება - საორკესტრო სიმებიანი საკრავები (ვიოლინო)
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება/ლიტერატურა

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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

06.08.2022 10:35
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0020106 საშემსრულებლო ხელოვნება - საორკესტრო სიმებიანი საკრავები (ალტი)
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება/ლიტერატურა

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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

06.08.2022 10:35

94

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

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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

06.08.2022 10:35

95

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

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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

06.08.2022 10:35

96

0020109 საშემსრულებლო ხელოვნება - საორკესტრო სიმებიანი საკრავები (გიტარა)
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება/ლიტერატურა

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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

06.08.2022 10:35

97

0020110 საშემსრულებლო ხელოვნება - საორკესტრო ჩასაბერი და დასარტყამი საკრავები (ფლეიტა)
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება/ლიტერატურა

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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

06.08.2022 10:35

98

0020111 საშემსრულებლო ხელოვნება - საორკესტრო ჩასაბერი და დასარტყამი საკრავები (ჰობოი)
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება/ლიტერატურა

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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

06.08.2022 10:35

99

0020112 საშემსრულებლო ხელოვნება - საორკესტრო ჩასაბერი და დასარტყამი საკრავები (კლარნეტი)
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება/ლიტერატურა

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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

06.08.2022 10:35

100

0020113 საშემსრულებლო ხელოვნება - საორკესტრო ჩასაბერი და დასარტყამი საკრავები (ფაგოტი)
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება/ლიტერატურა

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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

06.08.2022 10:35

101

0020114 საშემსრულებლო ხელოვნება - საორკესტრო ჩასაბერი და დასარტყამი საკრავები (ვალტორნა)
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება/ლიტერატურა

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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

06.08.2022 10:35

102

0020115 საშემსრულებლო ხელოვნება - საორკესტრო ჩასაბერი და დასარტყამი საკრავები (საყვირი)
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება/ლიტერატურა

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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

06.08.2022 10:35
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0020116 საშემსრულებლო ხელოვნება - საორკესტრო ჩასაბერი და დასარტყამი საკრავები (ტრომბონი)
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება/ლიტერატურა

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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

06.08.2022 10:35
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0020117 საშემსრულებლო ხელოვნება - საორკესტრო ჩასაბერი და დასარტყამი საკრავები (დასარტყამი საკრავები)
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება/ლიტერატურა

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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

06.08.2022 10:35
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0020118 ჯაზის ხელოვნება
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება/ლიტერატურა

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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

8

ადგილების რ-ბა

1

06.08.2022 10:35
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0020119 კომპოზიცია
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება/ლიტერატურა

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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

3

ადგილების რ-ბა

1

06.08.2022 10:35
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0020120 მუსიკის თეორია
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება/ლიტერატურა

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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

3

ადგილების რ-ბა

1

06.08.2022 10:35
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0020121 მუსიკა და დღევანდელობა - მუსიკის ტექნოლოგია
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი
პროგრამაზე დაშვებისათვის, ერთიან ეროვნულ გამოცდებამდე, აუცილებელია აბიტურიენტთა მუსიკალურ-სმენითი უნარების შეფასება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

6

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

3

ხელოვნება

4

25%-ზე მეტი

3

1

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

002 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

06.08.2022 10:35
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0020122 ქართულ ენაში მომზადება აზერბაიჯანულენოვანთათვის

იმ აბიტურიენტებისათვის, რომლებიც ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის გავლით აპირებენ სწავლის გაგრძელებას სახელოვნებო-შემოქმედებით
საგანმანათლებლო პროგრამებზე, სავალდებულოა შემოქმედებითი ტურის გავლა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

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

5

ადგილების რ-ბა

06.08.2022 10:35
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0020123 ქართულ ენაში მომზადება სომხურენოვანთათვის

იმ აბიტურიენტებისათვის, რომლებიც ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის გავლით აპირებენ სწავლის გაგრძელებას სახელოვნებო-შემოქმედებით
საგანმანათლებლო პროგრამებზე, სავალდებულოა შემოქმედებითი ტურის გავლა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

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

5

ადგილების რ-ბა

06.08.2022 10:35
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0020124 ქართულ ენაში მომზადება აფხაზურენოვანთათვის

იმ აბიტურიენტებისათვის, რომლებიც ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის გავლით აპირებენ სწავლის გაგრძელებას სახელოვნებო-შემოქმედებით
საგანმანათლებლო პროგრამებზე, სავალდებულოა შემოქმედებითი ტურის გავლა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

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

06.08.2022 10:35
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0020125 ქართულ ენაში მომზადება ოსურენოვანთათვის

იმ აბიტურიენტებისათვის, რომლებიც ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის გავლით აპირებენ სწავლის გაგრძელებას სახელოვნებო-შემოქმედებით
საგანმანათლებლო პროგრამებზე, სავალდებულოა შემოქმედებითი ტურის გავლა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

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
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003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მისამართი:

ქ. თბილისი. მერაბ კოსტავას ქ. N 77

ტელეფონი:

(+995 32) 2 36 54 29

ვებგვერდი:

www.gtu.ge

ელ.ფოსტა:

info@gtu.ge; rectoroffice@gtu.ge
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0030101 მშენებლობა
კვალიფიკაცია: მშენებლობის ინჟინერიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

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

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

180

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

1

70

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030102 მშენებლობა (რუსულენოვანი)
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი მშენებლობაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

რუსული 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

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

6

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

1

4

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030103 მშენებლობის ინჟინერია და მენეჯმენტი
კვალიფიკაცია: მშენებლობის ინჟინერია და მენეჯმენტის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

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

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

10

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

1

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030104 სამოქალაქო ინჟინერია
კვალიფიკაცია: მეცნიერების ბაკალავრი სამოქალაქო ინჟინერიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2033

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

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

15

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

1

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030105 ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია
კვალიფიკაცია: ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

230

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

180

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

1

50

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030106 საინჟინრო მენეჯმენტი
კვალიფიკაცია: მენეჯმენტის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

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

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

90

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030107 ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია
კვალიფიკაცია: მეცნიერების ბაკალავრი ელექტრულ და ელექტრონულ ინჟინერიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2033

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

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

15

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

1

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030108 გეოლოგია
კვალიფიკაცია: გეოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2027

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

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

20

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

15

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

1

15

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030109 სამთო და გეოინჟინერია
კვალიფიკაცია: სამთო და გეოინჟინერიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2032

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

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

40

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

1

40

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030110 საინჟინრო გეოდეზია
კვალიფიკაცია: საინჟინრო გეოდეზიისა და გეოინფორმატიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

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

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

20

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

1

15

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

1

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030111 საინჟინრო უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა
კვალიფიკაცია: პროფესიული უსაფრთხოების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

08-06-2023

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

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

15

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

15

ქიმია

4

25%-ზე მეტი

1

5

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

1

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35

125

0030112 ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები (რუსულენოვანი)
კვალიფიკაცია: სამთო და გეოინჟინერიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

რუსული 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

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

4

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

1

2

ქიმია

4

25%-ზე მეტი

1

4

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030113 ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია
კვალიფიკაცია: ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

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

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

10

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

1

10

ქიმია

4

25%-ზე მეტი

1

10

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030114 ქიმია
კვალიფიკაცია: ქიმიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2027

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

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

5

ქიმია

4

25%-ზე მეტი

1

15

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030115 მეტალურგია
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი მეტალურგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

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

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

4

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

1

3

ქიმია

4

25%-ზე მეტი

1

3

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030116 მასალათმცოდნეობა
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი მასალათმცოდნეობაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

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

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

4

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

1

3

ქიმია

4

25%-ზე მეტი

1

3

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030117 გარემოსდაცვითი ინჟინერია
კვალიფიკაცია: გარემოს ინჟინერიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

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

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

5

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

1

10

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

1

5

ქიმია

4

25%-ზე მეტი

1

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030118 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

ადგილების რ-ბა

2250

15

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

5

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

1

3

ქიმია

4

25%-ზე მეტი

1

4

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

1

3

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030119 ფარმაცია
კვალიფიკაცია: ფარმაციის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

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

3

25%-ზე მეტი

4

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

ბიოლოგია

3

25%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

1

12

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

1

13

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

1

15

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030120 ტრანსპორტი
კვალიფიკაცია: ტრანსპორტის ინჟინერიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

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

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

30

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030121 საგზაო ინჟინერია
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი ტრანსპორტში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

არ ფინანსდება

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

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

10

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

1

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030122 სამრეწველო ინჟინერია და ტექნოლოგია
კვალიფიკაცია: სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

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

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

8

ქიმია

4

25%-ზე მეტი

1

2

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030123 მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია
კვალიფიკაცია: მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

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

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

20

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030124 საკვები პროდუქტების წარმოება - გადამუშავება და სამაცივრო მოწყობილობები
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი სასურსათო ტექნოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

23-12-2022

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

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

10

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

1

3

ქიმია

4

25%-ზე მეტი

1

2

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

1

2

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030125 ლოგისტიკა
კვალიფიკაცია: საინჟინრო ლოგისტიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

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
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0030126 სამეწარმეო ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა
კვალიფიკაცია: ბიზნეს ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2031

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 (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

30

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

90

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030127 არქიტექტურა
კვალიფიკაცია: არქიტექტურის ბაკალავრი
აპლიკანტმა უნდა წარადგინოს ნამუშევრები ხატვასა და ხაზვაში და გაიაროს გასაუბრება ფაკულტეტზე შექმნილი დროებითი კომისიის წინაშე

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

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

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

160

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

1

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030128 არქიტექტურა (რუსულენოვანი)
კვალიფიკაცია: არქიტექტურის ბაკალავრი
აპლიკანტმა უნდა წარადგინოს ნამუშევრები ხატვასა და ხაზვაში და გაიაროს გასაუბრება ფაკულტეტზე შექმნილი დროებითი კომისიის წინაშე

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

რუსული 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

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

10

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

1

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030129 მოდის დიზაინის ტექნოლოგიები
კვალიფიკაცია: დიზაინის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2030

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

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

4

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

8

ხელოვნება

4

25%-ზე მეტი

1

3

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030130 სამართალი
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

220

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

22

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

176

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

1

22

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030131 საერთაშორისო ურთიერთობები
კვალიფიკაცია: საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

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

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

40

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

1

7

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

1

16

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030132 საერთაშორისო ურთიერთობები (რუსულენოვანი)
კვალიფიკაცია: საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

რუსული 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

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

2

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

9

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

1

2

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

1

2

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030133 ინფორმატიკა
კვალიფიკაცია: ინფორმატიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2032

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

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

190

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

1

60

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030134 ინფორმატიკა (რუსულენოვანი)
კვალიფიკაცია: ინფორმატიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2032

რუსული 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

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

12

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

1

8

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030135 კომპიუტერული ინჟინერია
კვალიფიკაცია: კომპიუტერული ინჟინერიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

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

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

20

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

1

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030136 მათემატიკა
კვალიფიკაცია: მათემატიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2027

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

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

20

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030137 საინჟინრო ფიზიკა
კვალიფიკაცია: საინჟინრო ფიზიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

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

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

10

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

1

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030138 ბიოსამედიცინო ინჟინერია
კვალიფიკაცია: მეცნიერების ბაკალავრი ბიოსამედიცინო ინჟინერიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

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

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

20

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

1

20

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030139 ბიოსამედიცინო ინჟინერია (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: მეცნიერების ბაკალავრი ბიოსამედიცინო ინჟინერიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

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

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

4

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

1

3

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

1

3

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030140 მართვის სისტემები; ავტომატიზაცია და ტესტ ინჟინერინგი
კვალიფიკაცია: ხელსაწყოთმშენებლობის, ავტომატიზაციის და მართვის სისტემების ინჟინერიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

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

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

20

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030141 ციფრული სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიები
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი ტელეკომუნიკაციაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

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

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

15

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030142 კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: კომპიუტერული მეცნიერების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2025

ინგლისური 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

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

20

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

1

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030143 დიზაინი (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ბაკალავრი დიზაინში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

20

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

20

ხელოვნება

4

25%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030144 აგრარული ტექნოლოგიები
კვალიფიკაცია: აგრონომიის 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

60

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

20

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

20

ქიმია

4

25%-ზე მეტი

1

10

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030145 მევენახეობა და ენოლოგია
კვალიფიკაცია: აგრარულ მეცნიერებათა 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

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

30

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

30

ქიმია

4

25%-ზე მეტი

1

30

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

1

30

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030146 აგრონომია
კვალიფიკაცია: აგრონომიის 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

60

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

15

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

15

ქიმია

4

25%-ზე მეტი

1

15

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

1

15

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030147 სასურსათო ტექნოლოგია
კვალიფიკაცია: სასურსათო ტექნოლოგიის 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

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

30

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

30

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

1

30

ქიმია

4

25%-ზე მეტი

1

30

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

1

30

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030148 მეცხოველეობა
კვალიფიკაცია: მეცხოველეობის 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

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

5

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

5

ქიმია

4

25%-ზე მეტი

1

5

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

1

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030149 ნიადაგისა და წყლის რესურსების ინჟინერია
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი აგროინჟინერიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

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

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

4

ქიმია

4

25%-ზე მეტი

1

3

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

1

3

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030150 აგროინჟინერია
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი აგროინჟინერიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

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

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

4

ქიმია

4

25%-ზე მეტი

1

3

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

1

3

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030151 სატყეო საქმე
კვალიფიკაცია: სატყეო საქმის 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

60

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

15

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

15

ქიმია

4

25%-ზე მეტი

1

15

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

1

15

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030152 ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

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

50

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

100

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030153 ბიზნესის ადმინისტრირება (რუსულენოვანი)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

რუსული 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

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

5

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030154 საბანკო და საფინანსო ტექნოლოგიები
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ფინანსებში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

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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2250

5

ადგილების რ-ბა
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0030155 საჯარო მმართველობა
კვალიფიკაცია: საჯარო მმართველობის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

22-06-2029

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

55

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

6

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

25

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

1

15

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

1

9

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030156 სასტუმრო მომსახურება
კვალიფიკაცია: ტურიზმის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2023

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

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

5

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

15

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030157 საზოგადოებასთან ურთიერთობა
კვალიფიკაცია: საზოგადოებასთან ურთიერთობის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2031

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

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

27

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030158 ევროპისმცოდნეობა
კვალიფიკაცია: ევროპისმცოდნეობის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

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

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

5

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030159 ეკონომიკა
კვალიფიკაცია: ეკონომიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

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

003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

35

ადგილების რ-ბა
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0030160 არქეოლოგია
კვალიფიკაცია: არქეოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2030

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

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

19

ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

3

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030161 მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა
კვალიფიკაცია: მასობრივი კომუნიკაციის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-12-2023

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

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

12

ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

12

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

1

3

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030162 მთის სოფლის გარემოს მდგრადი განვითარება
კვალიფიკაცია: გარემოსმცოდნეობის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2025

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

4

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

5

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

7

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

1

5

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

1

3

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030163 მთის მდგრადი ტურიზმი და მასპინძლობის მენეჯმენტი
კვალიფიკაცია: ტურიზმის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2023

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

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

15

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

1

15

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030164 მთიანი რეგიონების ორგანული ფერმერული სისტემების მართვა
კვალიფიკაცია: მენეჯმენტის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2031

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

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

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030165 ბუნებრივი საფრთხეები; მდგრადი გარემო და დაცვა
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი გარემოს ინჟინერიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

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

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

3

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

1

3

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

1

2

ქიმია

4

25%-ზე მეტი

1

2

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0030166 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აზერბაიჯანულენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

ქართული ენა

ფინანსდება

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

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

ადგილების რ-ბა

2250

189

ადგილების რ-ბა
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0030167 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა სომხურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

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

189

ადგილების რ-ბა
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0030168 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აფხაზურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

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

38

ადგილების რ-ბა
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0030169 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა ოსურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

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

38

ადგილების რ-ბა
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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
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0040101 საშემსრულებლო-შემოქმედებითი ხელოვნება - მსახიობი (დრამისა და კინოს მსახიობი)
კვალიფიკაცია: თეატრალური ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება/ლიტერატურა

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

37%-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

06.08.2022 10:35

185

0040102 საშემსრულებლო-შემოქმედებითი ხელოვნება - მსახიობი (პანტომიმის თეატრის მსახიობი)
კვალიფიკაცია: თეატრალური ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება/ლიტერატურა

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

27%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

1

27%-ზე მეტი

3

შემოქმედებითი ტური

10

004 სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

8

ადგილების რ-ბა

1

06.08.2022 10:35

186

0040103 საშემსრულებლო-შემოქმედებითი ხელოვნება - თეატრის რეჟისურა
კვალიფიკაცია: თეატრალური ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება/ლიტერატურა

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

37%-ზე მეტი

3

შემოქმედებითი ტური

10

004 სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

5

ადგილების რ-ბა

1

06.08.2022 10:35

187

0040104 საშემსრულებლო-შემოქმედებითი ხელოვნება - ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფი
კვალიფიკაცია: ქორეოგრაფიული ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება/ლიტერატურა

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

27%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

1

27%-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

06.08.2022 10:35

188

0040105 საშემსრულებლო შემოქმედებითი ხელოვნება -ქართული ხალხური და საეკლესიო გუნდის დირიჟორი
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება/ლიტერატურა

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

27%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

1

27%-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

06.08.2022 10:35

189

0040106 საშემსრულებლო შემოქმედებითი ხელოვნება - აუდიო-ვიზუალური რეჟისურა (მხატვრული კინო)
კვალიფიკაცია: აუდიოვიზუალური ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება/ლიტერატურა

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

27%-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

06.08.2022 10:35

190

0040107 საშემსრულებლო-შემოქმედებითი ხელოვნება - აუდიოვიზუალური რეჟისურა (ანიმაციური კინო)
კვალიფიკაცია: აუდიოვიზუალური ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება/ლიტერატურა

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

27%-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

06.08.2022 10:35

191

0040108 საშემსრულებლო შემოქმედებითი ხელოვნება - კინო-ტელე ოპერატორი
კვალიფიკაცია: აუდიოვიზუალური ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება/ფიზიკა

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

27%-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

06.08.2022 10:35

192

0040109 ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის საბაკალავრო პროგრამა (თეატრმცოდნეობა; კინომცოდნეობა; ხელოვნებათმცოდნეობა)
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

33%-ზე მეტი

2

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

15

ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

15

ხელოვნება

3

25%-ზე მეტი

3

15

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

004 სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35

193

0040110 მასობრივი კომუნიკაცია (მულტიმედიური და კულტურის ჟურნალისტიკა)
კვალიფიკაცია: მასობრივი კომუნიკაციის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2028

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

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

33%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

25%-ზე მეტი

3

2

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

5

ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

5

სამოქალაქო განათლება

3

25%-ზე მეტი

3

3

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

004 სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35
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0040111 კულტურული ტურიზმი
კვალიფიკაცია: ტურიზმის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2030

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

25%-ზე მეტი

3

5

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

10

გეოგრაფია

3

25%-ზე მეტი

3

15

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

004 სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35
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0040112 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აზერბაიჯანულენოვანთათვის

იმ აბიტურიენტებისათვის, რომლებიც ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის გავლით აპირებენ სწავლა გააგრძელონ სახელოვნებო-შემოქმედებით
საგანმანათლებლო პროგრამაზე, სავალდებულოა შემოქმედებითი ტურის გავლა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ზოგადი უნარები (აზერ)

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

004 სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

9

ადგილების რ-ბა
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0040113 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა სომხურენოვანთათვის

იმ აბიტურიენტებისათვის, რომლებიც ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის გავლით აპირებენ სწავლა გააგრძელონ სახელოვნებო-შემოქმედებით
საგანმანათლებლო პროგრამაზე, სავალდებულოა შემოქმედებითი ტურის გავლა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ზოგადი უნარები (სომხ)

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

004 სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

9

ადგილების რ-ბა

06.08.2022 10:35
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0040114 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აფხაზურენოვანთათვის

იმ აბიტურიენტებისათვის, რომლებიც ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის გავლით აპირებენ სწავლა გააგრძელონ სახელოვნებო-შემოქმედებით
საგანმანათლებლო პროგრამაზე, სავალდებულოა შემოქმედებითი ტურის გავლა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
აფხაზური ენა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
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

06.08.2022 10:35
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0040115 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა ოსურენოვანთათვის

იმ აბიტურიენტებისათვის, რომლებიც ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის გავლით აპირებენ სწავლა გააგრძელონ სახელოვნებო-შემოქმედებით
საგანმანათლებლო პროგრამაზე, სავალდებულოა შემოქმედებითი ტურის გავლა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ოსური ენა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
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

06.08.2022 10:35
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005 ა(ა)იპ - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
მისამართი:

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

ტელეფონი:

2 200 901

ვებგვერდი:

www.agruni.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@agruni.edu.ge

005 ა(ა)იპ - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
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0050101 აგრონომია; სატყეო საქმე; მევენახეობა-მეღვინეობა
კვალიფიკაცია: აგრონომიის ბაკალავრი; სატყეო საქმის ბაკალავრი; აგრარული 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

31-12-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3250

105

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

27

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

56

ქიმია

3

35%-ზე მეტი

3

11

ბიოლოგია

3

35%-ზე მეტი

3

11

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

005 ა(ა)იპ - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
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0050102 სასურსათო ტექნოლოგია
კვალიფიკაცია: სასურსათო ტექნოლოგიის 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

31-12-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3250

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

8

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

15

ფიზიკა

3

41%-ზე მეტი

3

5

ქიმია

3

41%-ზე მეტი

3

5

ბიოლოგია

3

41%-ზე მეტი

3

7

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

005 ა(ა)იპ - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
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202

0050103 ბიოლოგია; ქიმია
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

01-07-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3250

30

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

18

ქიმია

4

50%-ზე მეტი

1

8

ბიოლოგია

4

50%-ზე მეტი

1

4

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0050104 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

31-12-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
302

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

9

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

10

ქიმია

3

50%-ზე მეტი

3

3

ბიოლოგია

3

50%-ზე მეტი

3

8

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

005 ა(ა)იპ - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35

204

0050105 ელექტრონული და კომპიუტერული ინჟინერია; მექანიკის ინჟინერია; მშენებლობა
კვალიფიკაცია: ელექტრონული ინჟინერიის ბაკალავრი; მექანიკის ინჟინერიის ბაკალავრი; მშენებლობის 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

31-12-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3250

78

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

68

ფიზიკა

4

50%-ზე მეტი

2

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0050106 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

31-12-2024

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3450

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

50

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0050107 თავისუფალი მეცნიერებები
კვალიფიკაცია: თავისუფალ მეცნიერებათა 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

28-02-2030

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

10

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

005 ა(ა)იპ - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35

207

006 სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
მისამართი:

საქართველო, თბილისი, 0186, 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

31-12-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
360

ადგილების რ-ბა

2250

250

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

70%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

75%-ზე მეტი

4

ბიოლოგია

4

70%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

70%-ზე მეტი

2

75

ფიზიკა

4

70%-ზე მეტი

2

75

ქიმია

4

70%-ზე მეტი

2

100

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0060102 დიპლომირებული მედიკოსის ამერიკული პროგრამა
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება
უცხოურ ენად ბარდება მხოლოდ ინგლისური ენა

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

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

70%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

2

85%-ზე მეტი

4

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

31-12-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
300

ადგილების რ-ბა

2250

110

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

60%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

65%-ზე მეტი

4

ბიოლოგია

4

60%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

50%-ზე მეტი

2

33

ფიზიკა

4

50%-ზე მეტი

2

33

ქიმია

4

60%-ზე მეტი

2

44

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0060104 სამეანო საქმე
კვალიფიკაცია: სამეანო საქმის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

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

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

3

ფიზიკა

3

35%-ზე მეტი

2

3

ქიმია

3

35%-ზე მეტი

2

4

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0060105 საექთნო საქმის ბაკალავრის ქართულ-ავსტრიული პროგრამა
კვალიფიკაცია: საექთნო საქმის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

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

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

9

ფიზიკა

3

35%-ზე მეტი

2

9

ქიმია

3

35%-ზე მეტი

2

12

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0060106 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
კვალიფიკაცია: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

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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0060107 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და მენეჯმენტი
კვალიფიკაცია: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

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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0060108 ფარმაცია
კვალიფიკაცია: ფარმაციის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

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

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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0060109 ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია
კვალიფიკაცია: ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

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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0060110 ქართულ ენაში მომზადება, ქართული, როგორც მეორე ენა აზერბაიჯანულენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

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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46

ადგილების რ-ბა
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0060111 ქართულ ენაში მომზადება, ქართული, როგორც მეორე ენა აფხაზურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

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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9
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0060112 ქართულ ენაში მომზადება, ქართული, როგორც მეორე ენა ოსურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

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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9
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0060113 ქართულ ენაში მომზადება, ქართული, როგორც მეორე ენა სომხურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

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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46
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009 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მისამართი:

ქუთაისი, თამარ მეფის ქუჩა N 59; ფოთი, 9 აპრილის ხეივანი N11

ტელეფონი:

(+995 431) 24 00 36

ვებგვერდი:

www.atsu.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@atsu.edu.ge;atsu@atsu.edu.ge
საგანმანათლებლო საბაკალავრო პროგრამის "მენეჯმენტი" (კოდი 0090122) განხორციელების ადგილია ქალაქი ფოთი, 9 აპრილის ხეივანი N11
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0090101 მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა "დაწყებითი განათლება" (ქ. ქუთაისი)
კვალიფიკაცია: განათლების მაგისტრი (ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის საგანთა ჯგუფის მასწავლებელი)

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2025

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

25%-ზე მეტი

2

180

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090102 აგრონომია (ქ. ქუთაისი)
კვალიფიკაცია: აგრონომიის 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

75

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

8

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

51

ქიმია

4

25%-ზე მეტი

2

8

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

2

8

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090103 არქეოლოგია (ქ. ქუთაისი)
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი არქეოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

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

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

3

ისტორია

4

30%-ზე მეტი

1

24

ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

3

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090104 აღმოსავლური ფილოლოგია (ქ. ქუთაისი)
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

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

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

36

ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

4

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090105 ბიზნესის ადმინისტრირება (ქ. ქუთაისი)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

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

135

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

15

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090106 ბიოლოგია (ქ. ქუთაისი)
კვალიფიკაცია: ბიოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

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

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

4

ქიმია

6

25%-ზე მეტი

1

4

ბიოლოგია

6

25%-ზე მეტი

1

32

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090107 გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგია) (ქ. ქუთაისი)
კვალიფიკაცია: გამოყენებითი ბიომეცნიერებების და ბიოტექნოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

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

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

2

ისტორია

6

25%-ზე მეტი

1

2

ქიმია

6

25%-ზე მეტი

1

2

ბიოლოგია

6

25%-ზე მეტი

1

14

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090108 გამოყენებითი დიზაინი (ქ. ქუთაისი)
კვალიფიკაცია: დიზაინის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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

4

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

32

ხელოვნება

4

25%-ზე მეტი

3

4

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

009 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35

230

0090109 გარემოს დაცვის ინჟინერია და გამოყენებითი ეკოლოგია (ქ. ქუთაისი)
კვალიფიკაცია: მეცნიერების ბაკალავრი გარემოს ინჟინერიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

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

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

6

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

3

10

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

3

3

ქიმია

4

25%-ზე მეტი

3

6

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090110 გეოგრაფია (ქ. ქუთაისი)
კვალიფიკაცია: გეოგრაფიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2027

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

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

5

ისტორია

6

25%-ზე მეტი

1

5

გეოგრაფია

6

25%-ზე მეტი

1

30

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090111 გერმანული ენა და ლიტერატურა (ქ. ქუთაისი)
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

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

24%-ზე მეტი

2

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

18

ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

2

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090112 დიპლომირებული მედიკოსი/PBL (ქ. ქუთაისი)
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

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

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

50%-ზე მეტი

2

ბიოლოგია

3

50%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

35%-ზე მეტი

4

20

ფიზიკა

3

35%-ზე მეტი

4

20

ქიმია

3

35%-ზე მეტი

4

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090113 ეკოლოგია (ქ. ქუთაისი)
კვალიფიკაცია: ეკოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2025

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

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

5

ისტორია

6

25%-ზე მეტი

1

5

გეოგრაფია

6

25%-ზე მეტი

1

5

ფიზიკა

6

25%-ზე მეტი

1

5

ქიმია

6

25%-ზე მეტი

1

5

ბიოლოგია

6

25%-ზე მეტი

1

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090114 ეკონომიკა (ქ. ქუთაისი)
კვალიფიკაცია: ეკონომიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

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

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2
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0090115 ელექტრული ინჟინერია (ქ. ქუთაისი)
კვალიფიკაცია: ბაკალავრი ელექტრულ და ელექტრონულ ინჟინერიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

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

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

58

ფიზიკა

6

25%-ზე მეტი

1

7

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090116 ინგლისური ენა და ლიტერატურა (ქ. ქუთაისი)
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოლოგიაში
იმ შემთხვევაში, თუ აბიტურიენტს უცხოურ ენად არ ექნება ჩაბარებული ინგლისური ენა, აუცილებელია დამატებით წარმოადგინოს ინგლისური ენის საერთაშორისოდ
აღიარებული B1 დონის სერტიფიკატი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

105

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

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

90

ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

15

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090117 ისტორია (ქ. ქუთაისი)
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ისტორიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

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

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

4

30%-ზე მეტი

1

72

ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

8

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090118 კვების ინდუსტრიის ინჟინერია, საწარმოო პროცესებისა და მანქანების მართვა (ქ. ქუთაისი)
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

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

2

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

5

ქიმია

6

25%-ზე მეტი

1

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090119 კომპიუტერული მეცნიერება (ქ. ქუთაისი)
კვალიფიკაცია: ინფორმატიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2032

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

85

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

75

ფიზიკა

6

25%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090120 მათემატიკა (ქ. ქუთაისი)
კვალიფიკაცია: მათემატიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2027

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

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

45

ფიზიკა

6

25%-ზე მეტი

1

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

009 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35

242

0090121 მასობრივი კომუნიკაცია (ქ. ქუთაისი)
კვალიფიკაცია: მასობრივი კომუნიკაციის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

30-06-2024

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

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

24%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

16

ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

3

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

2

3

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090122 მენეჯმენტი (ქ. ფოთი)
კვალიფიკაცია: მენეჯმენტის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2031

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

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

30

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090123 მოდის დიზაინი და ტექნოლოგია (ქ. ქუთაისი)
კვალიფიკაცია: საინჟინრო ტექნოლოგიის 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

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

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

13

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

3

2

ქიმია

4

25%-ზე მეტი

3

2

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090124 მშენებლობა (ქ. ქუთაისი)
კვალიფიკაცია: მშენებლობის ინჟინერიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

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

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

40

ფიზიკა

6

25%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

009 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35

246

0090125 რუსული ენა და ლიტერატურა (ქ. ქუთაისი)
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

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

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

24%-ზე მეტი

2

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

8

ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

2

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090126 საერთაშორისო ურთიერთობები (ქ. ქუთაისი)
კვალიფიკაცია: საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

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

5

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

35

გეოგრაფია

3

25%-ზე მეტი

3

5

სამოქალაქო განათლება

3

25%-ზე მეტი

3

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090127 საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია და უვნებლობა (ქ. ქუთაისი)
კვალიფიკაცია: სასურსათო ტექნოლოგიის 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

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

4

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

24

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

3

4

ქიმია

4

25%-ზე მეტი

3

4

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

3

4

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090128 სამართალი (ქ. ქუთაისი)
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2026

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

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

24%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

5

20%-ზე მეტი

1

15

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

120

სამოქალაქო განათლება

5

25%-ზე მეტი

1

15

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090129 სასურსათო პროდუქტთა ტექნოლოგია და ექსპერტიზა (ქ. ქუთაისი)
კვალიფიკაცია: სასურსათო ტექნოლოგიის 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

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

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

9

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

12

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

2

3

ქიმია

4

25%-ზე მეტი

2

3

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

2

3

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090130 სატრანსპორტო ლოჯისტიკური სისტემების ორგანიზაცია და მართვა (ქ. ქუთაისი)
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი ტრანსპორტში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

არ ფინანსდება

გამოცდა

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

2

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

5

ფიზიკა

6

25%-ზე მეტი

1

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090131 სატრანსპორტო საშუალებების სერვისი და ექსპერტიზა (ქ. ქუთაისი)
კვალიფიკაცია: ტრანსპორტის ინჟინერიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

22-12-2022

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

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

20

ფიზიკა

6

25%-ზე მეტი

1

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090132 საშემსრულებლო ხელოვნება (მიმართულებები: ფორტეპიანო; საორკესტრო (სიმებიანი; ჩასაბერი და დასარტყამი) საკრავები; სოლო
აკადემიური სიმღერა) (ქ. ქუთაისი)
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი საშემსრულებლო ხელოვნებაში
იმ აბიტურიენტებისათვის, რომლებიც არჩევანს გააკეთებენ საგანმანათლებლო პროგრამაზე "საშემსრულებლო ხელოვნება" სავალდებულოა შემოქმედებითი ტურის ჩაბარება
ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარებამდე (ქართული ენა და ლიტერატურა, უცხოური ენებიდან ერთ-ერთი). საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია
ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება/ლიტერატურა

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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
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ადგილების რ-ბა

2250

20

ადგილების რ-ბა

1
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0090133 საწარმოო პროდუქციის ხარისხის მართვა და ტექნიკური ექსპერტიზა (ქ. ქუთაისი)
კვალიფიკაცია: მასალების საინჟინრო ტექნოლოგიის 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

45

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

25

ფიზიკა

6

25%-ზე მეტი

1

5

ქიმია

6

25%-ზე მეტი

1

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090134 საჯარო მმართველობა (ქ. ქუთაისი)
კვალიფიკაცია: საჯარო მმართველოს ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

21-06-2029

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

5

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

35

გეოგრაფია

3

25%-ზე მეტი

3

5

სამოქალაქო განათლება

3

25%-ზე მეტი

3

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090135 სოციალური მეცნიერებები (ქ. ქუთაისი)
კვალიფიკაცია: სოციალურ მეცნიერებათა ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

არ 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

5

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

40

გეოგრაფია

3

25%-ზე მეტი

3

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090136 სტომატოლოგია (ქ. ქუთაისი)
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული სტომატოლოგი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

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

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

35%-ზე მეტი

2

ბიოლოგია

3

35%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

30%-ზე მეტი

4

10

ფიზიკა

3

30%-ზე მეტი

4

10

ქიმია

3

30%-ზე მეტი

4

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090137 ტექნიკური სისტემები და ტექნოლოგიები აგრობიზნესში (ქ. ქუთაისი)
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი აგროინჟინერიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

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

16

ქიმია

4

25%-ზე მეტი

2

2

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

2

2

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090138 ტურიზმი (ქ. ქუთაისი)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2023

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

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

15

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

90

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

2

15

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

009 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35

260

0090139 ფარმაცევტული და კოსმეტიკური ტექნოლოგიები (ქ. ქუთაისი)
კვალიფიკაცია: მეცნიერების ბაკალავრი ქიმიურ და ბიოლოგიურ ინჟინერიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

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

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

6

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

3

3

ქიმია

4

25%-ზე მეტი

3

8

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

3

8

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

009 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35

261

0090140 ფარმაცია (ქ. ქუთაისი)
კვალიფიკაცია: ფარმაციის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

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

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

25%-ზე მეტი

2

ბიოლოგია

3

25%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

25%-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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0090141 ფიზიკა (ქ. ქუთაისი)
კვალიფიკაცია: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრი ფიზიკაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

არ ფინანსდება

გამოცდა

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

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

5

ფიზიკა

6

25%-ზე მეტი

1

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090142 ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია (ქ. ქუთაისი)
კვალიფიკაცია: ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

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

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

30%-ზე მეტი

2

ბიოლოგია

3

30%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

25%-ზე მეტი

4

10

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

4

10

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

4

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

009 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35

264

0090143 ფილოსოფია (ქ. ქუთაისი)
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოსოფიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

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

2

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

16

ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

2

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090144 ფრანგული ენა და ლიტერატურა (ქ. ქუთაისი)
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

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

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

24%-ზე მეტი

2

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

8

ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

2

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090145 ქართული ენა და ლიტერატურა (ქ. ქუთაისი)
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

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.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

130

ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0090146 ქიმია (ქ. ქუთაისი)
კვალიფიკაცია: ქიმიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2027

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

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

2

ქიმია

6

25%-ზე მეტი

1

11

ბიოლოგია

6

25%-ზე მეტი

1

2

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

009 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35

268

0090147 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აზერბაიჯანულენოვანთათვის (ქ. ქუთაისი)

იმ აბიტურიენტებისათვის, რომლებიც ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის გავლით აპირებენ სწავლა გააგრძელონ სახელოვნებო-შემოქმედებით
საგანმანათლებლო პროგრამაზე, სავალდებულოა შემოქმედებითი ტურის გავლა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

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

1750

133

ადგილების რ-ბა
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0090148 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აფხაზურენოვანთათვის (ქ. ქუთაისი)

იმ აბიტურიენტებისათვის, რომლებიც ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის გავლით აპირებენ სწავლა გააგრძელონ სახელოვნებო-შემოქმედებით
საგანმანათლებლო პროგრამაზე, სავალდებულოა შემოქმედებითი ტურის გავლა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

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

1750

27

ადგილების რ-ბა
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0090149 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა ოსურენოვანთათვის (ქ. ქუთაისი)

იმ აბიტურიენტებისათვის, რომლებიც ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის გავლით აპირებენ სწავლა გააგრძელონ სახელოვნებო-შემოქმედებით
საგანმანათლებლო პროგრამაზე, სავალდებულოა შემოქმედებითი ტურის გავლა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

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

1750

27

ადგილების რ-ბა
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0090150 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა სომხურენოვანთათვის (ქ. ქუთაისი)

იმ აბიტურიენტებისათვის, რომლებიც ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის გავლით აპირებენ სწავლა გააგრძელონ სახელოვნებო-შემოქმედებით
საგანმანათლებლო პროგრამაზე, სავალდებულოა შემოქმედებითი ტურის გავლა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ზოგადი უნარები (სომხ)

009 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

ადგილების რ-ბა

1750

133

ადგილების რ-ბა
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ტელეფონი:

(+995 32) 222 00 09 (100)

ვებგვერდი:

www.iliauni.edu.ge

ელ.ფოსტა:
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შენი საინტერესო ცხოვრება იწყება აქ
შემოუერთდი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტექნოლოგიის სკოლას
GEO

ENG

სამოქალაქო
ინჟინერია

GEO

ENG

კომპიუტერული
ინჟინერია

GEO

ENG

არქიტექტურა

GEO

ENG

კომპიუტერული
ინჟინერია

GEO

ENG

კომპიუტერული
მეცნიერება

GEO

ENG

ელექტრული და
ელექტრონული
ინჟინერია

ENG

მათემატიკა

www.bte.iliauni.edu.ge

GEO

ილიაუნის საბაკალავრო პროგრამების
სანახავად დააჭირე შესაბამისი
ფაკულტეტის ლოგოს

274

0100101 1. თავისუფალი მეცნიერებები (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა); 2. სოციოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)
კვალიფიკაცია: 1. თავისუფალი მეცნიერებების ბაკალავრი; 2. სოციოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

115

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

25

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

90

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0100102 1. საერთაშორისო ურთიერთობები: ევროპა და ახლო აღმოსავლეთი (ძირითადი სპეციალობა); 2. პოლიტიკის მეცნიერება (ძირითადი და
დამატებითი სპეციალობა)
კვალიფიკაცია: 1. საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი; 2. პოლიტიკის მეცნიერების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

325

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

40

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

185

გეოგრაფია

5

25%-ზე მეტი

1

40

სამოქალაქო განათლება

5

25%-ზე მეტი

1

60

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0100103 ფილოსოფია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)
კვალიფიკაცია: ფილოსოფიის 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

20

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

3

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

9

ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

8

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0100104 ფსიქოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)
კვალიფიკაცია: ფსიქოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

390

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

100

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

240

ბიოლოგია

5

25%-ზე მეტი

1

50

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0100105 ჰუმანიტარული მეცნიერებები (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობები: ანგლისტიკა; გერმანისტიკა; საფრანგეთისმცოდნეობა; სლავისტიკა;
ისტორია; ლიტერატურათმცოდნეობა; ქართული ფილოლოგია)
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ინგლისურ ფილოლოგიაში; ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი გერმანულ ფილოლოგიაში; ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ბაკალავრი საფრანგეთისმცოდნეობაში; ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი სლავისტიკაში; ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ისტორიაში;
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოლოგიაში;

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

275

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

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

190

ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

85

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0100106 ჰუმანიტარული მეცნიერებები (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობები: ხელოვნებათმცოდნეობა; კინომცოდნეობა)
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ხელოვნებათმცოდნეობაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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.)

3

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

26

ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

5

ხელოვნება

5

25%-ზე მეტი

1

4

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0100107 ჰუმანიტარული მეცნიერებები: ქართული ფილოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

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

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

35

ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

30

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0100108 ჰუმანიტარული მეცნიერებები: ისტორია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ისტორიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

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

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

45

ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0100109 ჰუმანიტარული მეცნიერებები: არქეოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)
კვალიფიკაცია: არქეოლოგიის 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

35

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

25

ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0100110 მუსიკა (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

5

20%-ზე მეტი

1

1

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

5

ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

2

ხელოვნება

5

25%-ზე მეტი

1

2

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0100111 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

5

20%-ზე მეტი

1

8

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

50

ხელოვნება

5

25%-ზე მეტი

1

12

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0100112 სამართალი
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

370

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

100

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

200

სამოქალაქო განათლება

5

25%-ზე მეტი

1

70

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0100113 1.ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი)(ძირითადი სპეციალობა) 2.კულტურის მენეჯმენტი (ძირითადი სპეციალობა)
კვალიფიკაცია: 1. ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტში; 2. მენეჯმენტის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

785

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

393

ისტორია

6

25%-ზე მეტი

1

392

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0100114 ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი)(ძირითადი სპეციალობა) (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

05-01-2024

ინგლისური 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.)

3

70%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

10

ისტორია

6

25%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0100115 ბიზნესის ადმინისტრირება (საბანკო და საფინანსო საქმე) (ძირითადი სპეციალობა)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ფინანსებში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2030

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
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2250

230

ადგილების რ-ბა
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0100116 ბიზნესის ადმინისტრირება (ტურიზმი) (ძირითადი სპეციალობა)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2030

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

230

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

77

ისტორია

6

25%-ზე მეტი

1

77

გეოგრაფია

6

25%-ზე მეტი

1

76

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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290

0100117 დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის განათლების (I-VI კლასები) ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
კვალიფიკაცია: განათლების მაგისტრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2025

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

35%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

30%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

30%-ზე მეტი

2

25

ისტორია

4

35%-ზე მეტი

2

25

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0100118 არქიტექტურა (ძირითადი სპეციალობა)
კვალიფიკაცია: არქიტექტურის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

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

1

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

5

30%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

30%-ზე მეტი

1

25

ფიზიკა

6

30%-ზე მეტი

1

25

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

010 სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35

292

0100119 მათემატიკა (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)
კვალიფიკაცია: მათემატიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2027

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

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

25

ფიზიკა

6

25%-ზე მეტი

1

25

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0100120 ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია (ძირითადი სპეციალობა) (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: მეცნიერების ბაკალავრი ელექტრულ და ელექტრონულ ინჟინერიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

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

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

70%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

40%-ზე მეტი

1

5

ფიზიკა

6

40%-ზე მეტი

1

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0100121 სამოქალაქო ინჟინერია (ძირითადი სპეციალობა) (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: სამოქალაქო ინჟინერიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
252

ადგილების რ-ბა

2250

15

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

70%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

5

40%-ზე მეტი

1

8

ფიზიკა

5

40%-ზე მეტი

1

7

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0100122 კომპიუტერული ინჟინერია (ძირითადი სპეციალობა)
კვალიფიკაცია: კომპიუტერული ინჟინერიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

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

1

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

5

30%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

30%-ზე მეტი

1

15

ფიზიკა

6

30%-ზე მეტი

1

15

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0100123 კომპიუტერული ინჟინერია (ძირითადი სპეციალობა) (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: კომპიუტერული ინჟინერიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2033

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

1

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

5

70%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

40%-ზე მეტი

1

5

ფიზიკა

6

40%-ზე მეტი

1

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0100124 კომპიუტერული მეცნიერება (ძირითადი სპეციალობა) (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: კომპიუტერული მეცნიერების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2025

ინგლისური 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

3

უცხოური ენა (ინგ.)

5

70%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

40%-ზე მეტი

1

25

ფიზიკა

6

40%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0100125 დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)
კვალიფიკაცია: დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2032

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

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

10

გეოგრაფია

6

25%-ზე მეტი

1

15

ფიზიკა

6

25%-ზე მეტი

1

5

ქიმია

6

25%-ზე მეტი

1

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0100126 ეკოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)
კვალიფიკაცია: ეკოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2032

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

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

5

ისტორია

6

25%-ზე მეტი

1

5

გეოგრაფია

6

25%-ზე მეტი

1

8

ფიზიკა

6

25%-ზე მეტი

1

5

ქიმია

6

25%-ზე მეტი

1

7

ბიოლოგია

6

25%-ზე მეტი

1

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0100127 ბიოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)
კვალიფიკაცია: ბიოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

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

ქიმია

6

25%-ზე მეტი

1

5

ბიოლოგია

6

25%-ზე მეტი

1

35

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0100128 ფიზიკა (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)
კვალიფიკაცია: ფიზიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2027

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

2

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

8

ფიზიკა

6

25%-ზე მეტი

1

7

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0100129 მედიცინა (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

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

1

25%-ზე მეტი

4

უცხოური ენა (ინგ.)

2

70%-ზე მეტი

3

ბიოლოგია

6

70%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-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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0100130 ქართულის როგორც მეორე ენისა და ინტეგრაციის პროგრამა აზერბაიჯანულენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

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

195

ადგილების რ-ბა

06.08.2022 10:35
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0100131 ქართულის როგორც მეორე ენისა და ინტეგრაციის პროგრამა აფხაზურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

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

39

ადგილების რ-ბა
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0100132 ქართულის როგორც მეორე ენისა და ინტეგრაციის პროგრამა ოსურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

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

39

ადგილების რ-ბა

06.08.2022 10:35

306

0100133 ქართულის როგორც მეორე ენისა და ინტეგრაციის პროგრამა სომხურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

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

195

ადგილების რ-ბა

06.08.2022 10:35
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012 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მისამართი:

ქ. თბილისი, 0186, პოლიტკოვსკაიას 61

ტელეფონი:

2541405

ვებგვერდი:

www.sou.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@sou.edu.ge
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0120101 მათემატიკა
კვალიფიკაცია: მათემატიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2027

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

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

22

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

2

3

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0120102 კომპიუტერული ტექნოლოგიები
კვალიფიკაცია: ინფორმატიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2032

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

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

35

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

2

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0120103 ქიმია
კვალიფიკაცია: ქიმიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2027

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

2

ქიმია

4

25%-ზე მეტი

2

16

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

2

2

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0120104 ბიოლოგია
კვალიფიკაცია: ბიოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

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

ქიმია

4

25%-ზე მეტი

2

3

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

2

14

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0120105 ფიზიკა
კვალიფიკაცია: ფიზიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2027

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

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

2

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

2

3

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0120106 ფარმაცია
კვალიფიკაცია: ფარმაციის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

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

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

ბიოლოგია

3

25%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

4

10

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

4

10

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

4

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0120107 ეკოლოგია
კვალიფიკაცია: ეკოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2025

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

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

2

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

4

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

2

4

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

2

2

ქიმია

4

25%-ზე მეტი

2

2

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

2

6

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0120108 გეოგრაფია
კვალიფიკაცია: გეოგრაფიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2027

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

3

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

2

14

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0120109 ბიოსამედიცინო ინჟინერია
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის 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

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

4

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

2

4

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

2

2

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0120110 ქართული ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

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

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

20

ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

25

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0120111 არქეოლოგია
კვალიფიკაცია: არქეოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

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

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

5

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

10

ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0120112 ისტორია
კვალიფიკაცია: ისტორიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

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

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

30

ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0120113 ინგლისური ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

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 (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

1

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

10

ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

15

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0120114 აფხაზური ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

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

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

2

ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

3

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0120115 გერმანული ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

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

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

2

ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

3

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0120116 ფრანგული ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

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

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

2

ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

3

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0120117 სლავური ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

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

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

2

ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

3

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0120118 თურქოლოგია
კვალიფიკაცია: რეგიონმცოდნეობის ბაკალავრი თურქოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

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

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

3

ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

2

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0120119 ეკონომიკა
კვალიფიკაცია: ეკონომიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

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

012 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

30

ადგილების რ-ბა
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0120120 ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2031

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

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

20

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

30

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

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

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

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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0120122 ფსიქოლოგია
კვალიფიკაცია: ფსიქოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

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

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

24

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

2

3

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0120123 პოლიტიკის მეცნიერებები
კვალიფიკაცია: პოლიტიკის მეცნიერების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

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

2

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

14

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

2

2

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

2

2

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0120124 საერთაშორისო ურთიერთობები
კვალიფიკაცია: საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

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

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

21

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

3

3

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

3

3

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0120125 დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
კვალიფიკაცია: განათლების მაგისტრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2025

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

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

15

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

85

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0120126 სამართალი
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

12-03-2023

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

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

11

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

60

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

3

39

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

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

ქართული ენა

ფინანსდება

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

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

ადგილების რ-ბა

2250

42

ადგილების რ-ბა
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0120128 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა სომხურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

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

2250

42

ადგილების რ-ბა

06.08.2022 10:35

336

0120129 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აფხაზურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

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

8

ადგილების რ-ბა
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0120130 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა ოსურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ოსური ენა
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კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

25%-ზე მეტი

1

ადგილების რ-ბა

2250

8

ადგილების რ-ბა
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014 სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მისამართი:

ქ. ახალციხე, 0800 , რუსთაველის ქ. N 113; ქ. ახალქალაქი, 0700, დავით აღმაშენებლის ქ. N 119

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

28-02-2023

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.)

3

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

50

ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0140102 ქართული ფილოლოგია (ქ. ახალციხე)
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

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.)

3

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

10

ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

30

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0140103 ქართული ფილოლოგია (ქ. ახალქალაქი)
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

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

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

5

ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

15

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0140104 ინგლისური ფილოლოგია (ქ. ახალციხე)
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

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.)

5

20%-ზე მეტი

1

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

25

ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

25

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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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

01-07-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
300

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

20%-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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0140106 ბიზნესის ადმინისტრირება (ქ. ახალციხე)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

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. ახალციხე)
კვალიფიკაცია: ეკონომიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

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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50

ადგილების რ-ბა

06.08.2022 10:35

346

0140108 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
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20

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

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2026

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

5

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

40

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

3

5

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

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

24-06-2023

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

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

60

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

3

10

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

3

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0140111 ინფორმაციული ტექნოლოგიები (ქ. ახალციხე)
კვალიფიკაცია: ინფორმაციული ტექნოლოგიების 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

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

35

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

1

5

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

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

10-06-2029

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

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

10

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

3

5

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

3

5

ქიმია

4

25%-ზე მეტი

3

5

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

3

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

014 სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35

351

0140113 აგრონომია (ქ. ახალციხე)
კვალიფიკაცია: აგრონომიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2032

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

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

10

ქიმია

4

25%-ზე მეტი

3

10

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

3

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

014 სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
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0140114 ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა (ქ. ახალციხე)
კვალიფიკაცია: ვეტერინარიის მაგისტრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
308

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

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

15

ქიმია

4

25%-ზე მეტი

3

10

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

3

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

014 სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
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0140115 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა სომხურენოვანთათვის (ქ. ახალციხე)

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

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

18

ადგილების რ-ბა

06.08.2022 10:35

354

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

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

18

ადგილების რ-ბა

06.08.2022 10:35
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0140117 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აფხაზურენოვანთათვის (ქ. ახალციხე)

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

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

06.08.2022 10:35
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0140118 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აფხაზურენოვანთათვის (ქ. ახალქალაქი)

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

06.08.2022 10:35

357

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

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

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

18

ადგილების რ-ბა

06.08.2022 10:35

358

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

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

18

ადგილების რ-ბა

06.08.2022 10:35

359

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

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

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

06.08.2022 10:35

360

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

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

06.08.2022 10:35

361

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
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#unik

#შენგადაწყვიტე
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0190101 ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2031

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

019 შპს - ქუთაისის უნივერსიტეტი
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0190102 ეკონომიკა
კვალიფიკაცია: ეკონომიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

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

019 შპს - ქუთაისის უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

50

ადგილების რ-ბა

06.08.2022 10:35

365

0190103 სამართალი
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

21-06-2024

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

20

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

3

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

019 შპს - ქუთაისის უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35
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0190104 ტურიზმი
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2023

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

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

20

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

3

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

019 შპს - ქუთაისის უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35
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020 შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი
მისამართი:

ქ. თბილისი 0179, ილია ჭავჭავაძის გამზ. N 25

ტელეფონი:

(032) 225 36 77

ვებგვერდი:

www.sdasu.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@sdasu.edu.ge

020 შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35

368

0200101 მედიცინა
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

29-06-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
360

ადგილების რ-ბა

3500

130

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

40

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

4

40

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

4

50

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

020 შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35

369

0200102 სტომატოლოგია
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული სტომატოლოგი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
300

ადგილების რ-ბა

3500

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

2

ბიოლოგია

3

25%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

4

18

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

4

18

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

4

24

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

020 შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35

370

0200103 სამართალი
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2026

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

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

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

1

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

020 შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35

371

0200104 ჟურნალისტიკა
კვალიფიკაცია: ჟურნალისტიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2028

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

4

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

11

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

3

12

ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

4

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

3

4

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

020 შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35

372

0200105 ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

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

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

22

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

020 შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35

373

0200106 ინფორმაციული ტექნოლოგიები
კვალიფიკაცია: ინფორმაციული ტექნოლოგიების 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

25

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

20

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

1

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

020 შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35

374

0200107 ტურიზმი.
კვალიფიკაცია: ტურიზმის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2030

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

5

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

15

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

1

15

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

020 შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35

375

0200108 საერთაშორისო ურთიერთობები
კვალიფიკაცია: საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

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.)

4

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

9

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

3

10

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

3

3

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

020 შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35

376

0200109 ინგლისური ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

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

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

1

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

15

ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

020 შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35

377

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

06.08.2022 10:35
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379

0330101 დიპლომირებული სტომატოლოგი (ქ. თბილისი)
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული სტომატოლოგი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
300

ადგილების რ-ბა

3300

120

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

36

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

2

36

ქიმია

4

25%-ზე მეტი

2

48

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

033 შპს - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35

380

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

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

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

01-07-2026

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

20

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

90

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

1

40

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

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

12-03-2028

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

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

45

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

1

25

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

28-06-2029

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

6

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

25

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

1

9

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

1

10

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

28-06-2029

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2700

27

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

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

12

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

1

7

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

1

5

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

31-12-2024

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

31-12-2024

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

31-12-2024

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

033 შპს - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35

388

0330110 ბიზნესის ადმინისტრირება (ფინანსები) (ქ. თბილისი)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ფინანსებში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

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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ადგილების რ-ბა

3200

50

ადგილების რ-ბა
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0330111 ტურიზმი (ქ. თბილისი)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

14-06-2024

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

10

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

30

გეოგრაფია

5

25%-ზე მეტი

1

40

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0330112 ტურიზმი (ქ. ბათუმი)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

14-06-2024

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

5

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

20

გეოგრაფია

5

25%-ზე მეტი

1

25

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0330113 ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია (ქ. თბილისი)
კვალიფიკაცია: ჟურნალისტიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2028

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

9

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

25

გეოგრაფია

3

25%-ზე მეტი

3

15

ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

11

სამოქალაქო განათლება

3

25%-ზე მეტი

3

20
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0330114 ფსიქოლოგია (ქ. თბილისი)
კვალიფიკაცია: ფსიქოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2990

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

11

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

40

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

3

49

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

თბილისი 0159. კახა ბენდუქიძის კამპუსი, დავით აღმაშენებელის ხეივანი 240

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

31-12-2024

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

7950

180

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

145

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

35

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

31-12-2028

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

5

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

6

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

1

20%-ზე მეტი

3

8

ისტორია

1

25%-ზე მეტი

3

51

გეოგრაფია

1

66%-ზე მეტი

3

8

სამოქალაქო განათლება

1

66%-ზე მეტი

3

8

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

01-07-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
241

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

8

ისტორია

2

25%-ზე მეტი

3

55

სამოქალაქო განათლება

2

66%-ზე მეტი

3

12

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0360104 კომპიუტერული მეცნიერება და მათემატიკა
კვალიფიკაცია: კომპიუტერული მეცნიერების 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

31-12-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

7950

55

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

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

49

ფიზიკა

8

80%-ზე მეტი

1

6

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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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

31-12-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

6950

40

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

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

30

ფიზიკა

7

70%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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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

01-07-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

6950

22

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

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

15

ფიზიკა

7

75%-ზე მეტი

1

7

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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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

31-12-2028

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

7

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

56

გეოგრაფია

3

70%-ზე მეტი

3

7

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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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 კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება:
მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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.)

5

20%-ზე მეტი

2

შემოქმედებითი ტური

5

036 შპს - თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

7950

33

ადგილების რ-ბა

1
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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 კონკურსის (შემოქმედებითი ტურის) გავლა, „ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების დებულებისა და სახელმწიფო სასწავლო გრანტის განაწილების
წესის დამტკიცების შესახებ“ #19/ნ ბრძანების #1 დანართის 13.3.„პ“-ს შესაბამისად. კონკურსის (წარმატებით) გავლის გარეშე აბიტურიენტი ვერ ჩაირიცხება უნივერსიტეტში.
კონკურსის პირობები იხ. ვებ-გვერდზე www.freeuni.edu.ge.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

7950

30

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

27

ფიზიკა

3

70%-ზე მეტი

2

3

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0360110 შენობის სისტემების ინჟინერია
კვალიფიკაცია: მშენებლობის ინჟინერიისა და მენეჯმენტის 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

31-12-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
242

ადგილების რ-ბა

6950

27

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

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

20

ფიზიკა

5

66%-ზე მეტი

1

7

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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040 შპს - პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია
მისამართი:

თბილისი, 0144, ქეთევან წამებულის 51/2

ტელეფონი:

2912484

ვებგვერდი:

tma.edu.ge

ელ.ფოსტა:

tma@tma.edu.ge
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040 - მედიცინა იწყება აქ!


უკვე 30 წელია თბილისის
სამედიცინო აკადემია
მუდმივად მიისწრაფვის
შექმნას განვითარებადი და
სტუდენტზე ორიენტირებული
გარემო. 2020 წელს თსა-ს
საგანმანათლებლო
პროგრამებმა კიდევ ერთხელ
მიიღო სრული აკრედიტაცია
7 წლის ვადით, ამჯერად
სამედიცინო განათლების
მსოფლიო ფედერაციის
(WFME) უახლესი
სტანდარტების შესაბამისად.

სწავლების მეთოდები

გაცვლითი პროგრამები

ქეთევან წამებულის 51/2, თბილისი, 0144, საქართველო
+995 32 2912484

დაფინანსება

tma@tma.edu.ge
www.tma.edu.ge

-

გუნდური მუშაობის პრინციპზე დაფუძნებული სწავლება (Team Based Learning)
შემთხვევაზე დაფუძნებული სწავლება (Case Based Learning)
“შებრუნებული საკლასო ოთახი” (Flipped Classroom)
სიმულაციური სწავლება სტანდარტულ პაციენტზე (Standardized Patient)
ვირტუალური სწავლება (Virtual Reality)
ობიექტურად სტრუქტურირებული პრაქტიკული/კლინიკური გამოცდა (OSPE/OSCE)
აუგმენტური რეალობით სწავლება (Anatomage Table)
პორტფოლიო

- Erasmus+, MEVLANA, GEMx, IFMSA - სემესტრული გაცვლითი და მოკლევადიანი
სტაჟირების პროგრამები მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებსა და კლინიკებში
- AMO Opportunities - კლინიკური როტაციები აშშ-ში
- თანადაფინანსების პროგრამა სახელმწიფო გრანტის ექვივალენტით
- შიდა დაფინანსება სტუდენტებისთვის, რომელთა აკადემიური მოსწრება აღემატება
91%-ს და აქტიურად არიან ჩართულნი სხვადასხვა სოციალურ პროექტში

www.facebook.com/medicinestartshere
www.instagram.com/tbilisimedicalacademy
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0400101 მედიცინა (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

ინგლისური 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

40%-ზე მეტი

4

უცხოური ენა (ინგ.)

4

75%-ზე მეტი

2

ბიოლოგია

4

50%-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
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0400102 სამკურნალო საქმე
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
360

ადგილების რ-ბა

4000

45

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

40%-ზე მეტი

4

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

50%-ზე მეტი

2

ბიოლოგია

4

50%-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

06.08.2022 10:35

408

047 შპს - თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი
მისამართი:

ქ. თბილისი, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი 31

ტელეფონი:

255 24 24

ვებგვერდი:

www.thu.edu.ge

ელ.ფოსტა:

thu-posta@thu.edu.ge

047 შპს - თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35

409

410

0470101 ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2031

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

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

047 შპს - თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35

411

0470102 ბიზნესის ადმინისტრირება (რუსულენოვანი)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

რუსული ენა

არ ფინანსდება

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

3

უცხოური ენა (ინგ.; რუს.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

2

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

047 შპს - თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი
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412

0470103 სამართალი
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2026

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

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

5

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

10

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

1

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

047 შპს - თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი
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0470104 სტომატოლოგია
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული სტომატოლოგი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
300

ადგილების რ-ბა

2500

45

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

4

უცხოური ენა (ინგ.)

3

20%-ზე მეტი

3

ბიოლოგია

3

25%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

2

15

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

2

15

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

2

15

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

047 შპს - თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი
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414

0470105 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

15

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

4

უცხოური ენა (ინგ.)

3

20%-ზე მეტი

2

ბიოლოგია

3

25%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

5

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

3

5

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

3

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

047 შპს - თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35

415

0470106 სტომატოლოგია (რუსულენოვანი)
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული სტომატოლოგი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

რუსული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
300

ადგილების რ-ბა

2500

6

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

4

უცხოური ენა (ინგ.; რუს.)

3

20%-ზე მეტი

2

ბიოლოგია

3

25%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

2

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

3

2

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

3

2

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

047 შპს - თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35

416

0470107 ფარმაცია
კვალიფიკაცია: ფარმაციის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2000

20

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

4

უცხოური ენა (ინგ.)

3

20%-ზე მეტი

3

ბიოლოგია

3

25%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

2

7

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

2

6

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

2

7

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

047 შპს - თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35

417

0470108 ფსიქოლოგია
კვალიფიკაცია: ფსიქოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

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

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

15

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

3

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

047 შპს - თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35
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052 შპს - დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი
მისამართი:

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

ტელეფონი:

2516898

ვებგვერდი:

www.dtmu.ge

ელ.ფოსტა:

info@dtmu.edu.ge

052 შპს - დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35

419

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

31-12-2027

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

31-12-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
376

ადგილების რ-ბა

8000

32

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

10

ფიზიკა

4

60%-ზე მეტი

2

10

ქიმია

4

60%-ზე მეტი

2

12

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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მისამართი:

ქ. ბათუმი რუსთაველის #53; ქ. ფოთი წმინდა გიორგის N24

ტელეფონი:

599913734

ვებგვერდი:

www. bsma.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@bsma.edu.ge
საგანმანათლებლო საბაკალავრო პროგრამებზე ეკონომიკა - ტრანსპორტის ეკონომიკა (კოდი 0530107) და ფინანსები - საფინანსო საქმე და
დაზღვევა ტრანსპორტზე (კოდი 0530108) სწავლების განხორციელების ადგილია ქალაქი ფოთი, წნინდა გიორგის N24
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0530101 საზღვაო ნავიგაცია (ქ. ბათუმი)
კვალიფიკაცია: საზღვაო მეცნიერების ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება.
1.აუცილებელია სამედიცინო შემოწმების გავლა.
მეზღვაურის სამედიცინო ცნობას გასცემს საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ აღიარებული სამედიცინო დაწესებეულება
მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ საქართველოს კანონით და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო ნორმატიული
აქტებით დადგენილი წესით.
2.აკადემიის შინაგანაწესის თანახმად სტუდენტი ვალდებულია ატაროს უნიფორმა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2025

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

2

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

6

35%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

25%-ზე მეტი

2

160

გეოგრაფია

4

35%-ზე მეტი

2

20

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

2

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0530102 საზღვაო ნავიგაცია (ინგლისურენოვანი) (ქ. ბათუმი)
კვალიფიკაცია: საზღვაო მეცნიერების ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება.
1.აუცილებელია სამედიცინო შემოწმების გავლა.
მეზღვაურის სამედიცინო ცნობას გასცემს საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ აღიარებული სამედიცინო დაწესებეულება
მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ საქართველოს კანონით და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო ნორმატიული
აქტებით დადგენილი წესით.
2.აკადემიის შინაგანაწესის თანახმად სტუდენტი ვალდებულია ატაროს უნიფორმა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2025

ინგლისური 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

2

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

6

55%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

25%-ზე მეტი

2

19

გეოგრაფია

4

35%-ზე მეტი

2

3

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

2

3

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0530103 გემის მექანიკა (ქ. ბათუმი)
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი საზღვაო ინჟინერიაში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება.
1.აუცილებელია სამედიცინო შემოწმების გავლა.
მეზღვაურის სამედიცინო ცნობას გასცემს საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ აღიარებული სამედიცინო დაწესებეულება
მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ საქართველოს კანონით და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო ნორმატიული
აქტებით დადგენილი წესით.
2.აკადემიის შინაგანაწესის თანახმად სტუდენტი ვალდებულია ატაროს უნიფორმა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

125

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

25%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

5

20%-ზე მეტი

1

112

ფიზიკა

5

25%-ზე მეტი

1

13

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0530104 გემის ელექტრომექანიკა (ქ. ბათუმი)
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი საზღვაო ელექტროინჟინერიაში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება.
1.აუცილებელია სამედიცინო შემოწმების გავლა.
მეზღვაურის სამედიცინო ცნობას გასცემს საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ აღიარებული სამედიცინო დაწესებეულება
მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ საქართველოს კანონით და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო ნორმატიული
აქტებით დადგენილი წესით.
2.აკადემიის შინაგანაწესის თანახმად სტუდენტი ვალდებულია ატაროს უნიფორმა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

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

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

25%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

5

20%-ზე მეტი

1

58

ფიზიკა

5

25%-ზე მეტი

1

7

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0530105 ნავსადგურებისა და სატრანსპორტო ტერმინალების ექსპლუატაცია (ქ. ბათუმი)
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება
1.აკადემიის შინაგანაწესის თანახმად სტუდენტი ვალდებულია ატაროს უნიფორმა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

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 (ინგ.)

3

25%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

5

20%-ზე მეტი

1

18

ფიზიკა

5

25%-ზე მეტი

1

2

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0530106 ბიზნესის ადმინისტრირება (ქ. ბათუმი)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება.
1.აკადემიის შინაგანაწესის თანახმად სტუდენტი ვალდებულია ატაროს უნიფორმა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

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

12

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

108

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0530107 ეკონომიკა - ტრანსპორტის ეკონომიკა (ქ. ფოთი)
კვალიფიკაცია: ეკონომიკის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

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

053 სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

ადგილების რ-ბა

2250

15

ადგილების რ-ბა

06.08.2022 10:35

429

0530108 ფინანსები - საფინანსო საქმე და დაზღვევა ტრანსპორტზე (ქ. ფოთი)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგემება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

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

053 სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

ადგილების რ-ბა

2250

15

ადგილების რ-ბა

06.08.2022 10:35

430

0530109 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აზერბაიჯანულენოვანთათვის (ქ. ბათუმი)
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგემება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ზოგადი უნარები (აზერ)

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

06.08.2022 10:35

431

0530110 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა სომხურენოვანთათვის (ქ. ბათუმი)
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგემება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

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

06.08.2022 10:35

432

0530111 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აფხაზურენოვანთათვის (ქ. ბათუმი)
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგემება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
აფხაზური ენა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

25%-ზე მეტი

1

053 სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

ადგილების რ-ბა

2250

7

ადგილების რ-ბა

06.08.2022 10:35

433

0530112 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა ოსურენოვანთათვის (ქ. ბათუმი)
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგემება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ოსური ენა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

25%-ზე მეტი

1

053 სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

ადგილების რ-ბა

2250

7

ადგილების რ-ბა

06.08.2022 10:35

434

064 შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
მისამართი:

თბილისი, 0131, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-13 კმ., N2

ტელეფონი:

+995 32 2595005/06/09

ვებგვერდი:

www.ibsu.edu.ge

ელ.ფოსტა:

contact@ibsu.edu.ge

064 შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
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435

064

ადგილი, სადაც
განათლება იმარჯვებს

#მოდიIBSUში

#IBSU
#აირჩიეპროფესია

საბაკალავრო
პროგრამები
436

0640101 ამერიკისმცოდნეობა (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: ამერიკისმცოდნეობის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2580

60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (ინგ.)

6

50%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

2

20%-ზე მეტი

3

7

ისტორია

2

25%-ზე მეტი

3

43

ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

3

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

064 შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35

437

0640102 არქიტექტურა (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: არქიტექტურის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2033

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

4980

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

35

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

1

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

064 შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35

438

0640103 ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3540

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

30

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

30

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

064 შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35

439

0640104 ეკონომიკა
კვალიფიკაცია: ეკონომიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

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

2940

40

ადგილების რ-ბა

06.08.2022 10:35

440

0640105 ეკონომიკა (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: ეკონომიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

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

2940

30

ადგილების რ-ბა

06.08.2022 10:35

441

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

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2940

70

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (ინგ.)

4

60%-ზე მეტი

1

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

60

ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

064 შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35

442

0640107 კომპიუტერული მეცნიერება
კვალიფიკაცია: კომპიუტერული მეცნიერების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2032

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3540

70

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

63

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

1

7

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0640108 კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: კომპიუტერული მეცნიერების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2032

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3540

70

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

63

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

1

7

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0640109 მარკეტინგი
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მარკეტინგში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3540

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
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0640110 მარკეტინგი (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მარკეტინგში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2940

30

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

15

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

15

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0640111 მენეჯმენტი
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2031

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3540

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
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0640112 მენეჯმენტი (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2031

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2940

30

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

15

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

15

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0640113 ჟურნალისტიკა
კვალიფიკაცია: ჟურნალისტიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2028

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2940

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

10

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

3

5

ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

25

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

3

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0640114 საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი საბუღალტრო აღრიცხვაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

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

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

064 შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

3540

40

ადგილების რ-ბა
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0640115 საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი საბუღალტრო აღრიცხვაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

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

50%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

064 შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2940

30

ადგილების რ-ბა
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0640116 საერთაშორისო ურთიერთობები
კვალიფიკაცია: საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

4680

65

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

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

3

10

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

3

15

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0640117 საერთაშორისო ურთიერთობები (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

4980

65

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

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

30

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

3

10

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

3

15

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0640118 სამართალმცოდნეობა
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

30-01-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3900

70

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

8

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

32

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

3

30

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0640119 საჯარო ადმინისტრირება და სახელმწიფო მმართველობა
კვალიფიკაცია: საჯარო მმართველობის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3540

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

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

50

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

3

20

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

3

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0640120 ტურიზმი
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2940

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

10

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

2

15

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0640121 ტურიზმი (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2023

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2940

35

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

15

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

10

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

3

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0640122 ფინანსები
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ფინანსებში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

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

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

064 შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

3540

40

ადგილების რ-ბა
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0640123 ფინანსები (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ფინანსებში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

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

50%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

064 შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2940

30

ადგილების რ-ბა
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066 შპს თბილისის თავისუფალი აკადემია
მისამართი:

ქ. თბილისი, ჯურხა ნადირაძის ქუჩა N46

ტელეფონი:

+995 (322) 36 91 60

ვებგვერდი:

http://freeacademy.edu.ge/

ელ.ფოსტა:

info@freeacademy.edu.ge
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socialurad mowyvladi studentebis mxardaWera
gadaxdis moqnili sistema

dasaqmebis xelSewyoba

6
6
0

თბილისის თავისუფალი
აკადემია

aRmoaCine konceptualuri prioritetebi!
ქ. თბილისი, საბურთალო, ჯურხა ნადირაძის ქ. N46

www.freeacademy.edu.ge info@freeacademy.edu.ge
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0660101 ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2031

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

6

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

2

20%-ზე მეტი

3

3

ისტორია

2

25%-ზე მეტი

3

22

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0660102 ფსიქოლოგია
კვალიფიკაცია: ფსიქოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2450

50

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

6

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

2

20%-ზე მეტი

3

5

ისტორია

2

25%-ზე მეტი

3

40

ბიოლოგია

2

25%-ზე მეტი

3

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0660103 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აზერბაიჯანულენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ზოგადი უნარები (აზერ)

066 შპს თბილისის თავისუფალი აკადემია

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

ადგილების რ-ბა

2250

10

ადგილების რ-ბა

06.08.2022 10:35

464

0660104 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აფხაზურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
აფხაზური ენა

066 შპს თბილისის თავისუფალი აკადემია

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

25%-ზე მეტი

1

ადგილების რ-ბა

2250

2

ადგილების რ-ბა

06.08.2022 10:35
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0660105 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა ოსურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ოსური ენა

066 შპს თბილისის თავისუფალი აკადემია

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

25%-ზე მეტი

1

ადგილების რ-ბა

2250

2

ადგილების რ-ბა

06.08.2022 10:35
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0660106 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა სომხურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ზოგადი უნარები (სომხ)

066 შპს თბილისის თავისუფალი აკადემია

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

ადგილების რ-ბა

2250

10

ადგილების რ-ბა

06.08.2022 10:35
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071 სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მისამართი:

თელავი, 2200, ქართული უნივერსიტეტის ქუჩა N 1

ტელეფონი:

0350 272401

ვებგვერდი:

www.tesau.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@tesau.edu.ge
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0710101 აგრონომია
კვალიფიკაცია: აგრონომიის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სავალუტო კურსის ცვლილება არ აისახება სწავლის საფასურზე

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2025

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

9

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

1

20%-ზე მეტი

3

5

ისტორია

1

25%-ზე მეტი

3

35

ქიმია

1

25%-ზე მეტი

3

5

ბიოლოგია

1

25%-ზე მეტი

3

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0710102 სასურსათო ტექნოლოგია
კვალიფიკაცია: სასურსათო ტექნოლოგიის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სავალუტო კურსის ცვლილება არ აისახება სწავლის საფასურზე

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2025

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

9

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

1

20%-ზე მეტი

3

11

ისტორია

1

25%-ზე მეტი

3

66

ფიზიკა

1

25%-ზე მეტი

3

11

ქიმია

1

25%-ზე მეტი

3

11

ბიოლოგია

1

25%-ზე მეტი

3

11

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0710103 დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
კვალიფიკაცია: განათლების მაგისტრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სავალუტო კურსის ცვლილება არ აისახება სწავლის საფასურზე

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2025

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

9

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

1

20%-ზე მეტი

3

4

ისტორია

1

25%-ზე მეტი

3

36

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0710104 ქართული ენა და ლიტერატურა
კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სავალუტო კურსის ცვლილება არ აისახება სწავლის საფასურზე

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

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

9

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

2

ისტორია

1

25%-ზე მეტი

3

15

ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

3

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0710105 ისტორია
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ისტორიაში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სავალუტო კურსის ცვლილება არ აისახება სწავლის საფასურზე

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

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

9

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

2

ისტორია

1

25%-ზე მეტი

3

36

ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

3

4

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0710106 ინგლისური ენა და ლიტერატურა
კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სავალუტო კურსის ცვლილება არ აისახება სწავლის საფასურზე

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

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

9

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

2

ისტორია

1

25%-ზე მეტი

3

22

ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

3

3

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0710107 ბიოლოგია
კვალიფიკაცია: ბიოლოგიის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სავალუტო კურსის ცვლილება არ აისახება სწავლის საფასურზე

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

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

9

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

1

20%-ზე მეტი

3

3

ქიმია

1

25%-ზე მეტი

3

3

ბიოლოგია

1

25%-ზე მეტი

3

19

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0710108 ინფორმაციული ტექნოლოგიები
კვალიფიკაცია: ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სავალუტო კურსის ცვლილება არ აისახება სწავლის საფასურზე

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2032

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

9

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

1

20%-ზე მეტი

3

9

ფიზიკა

1

25%-ზე მეტი

3

1

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0710109 ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სავალუტო კურსის ცვლილება არ აისახება სწავლის საფასურზე

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2031

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

9

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

1

20%-ზე მეტი

3

10

ისტორია

1

25%-ზე მეტი

3

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0710110 ტურიზმი
კვალიფიკაცია: ტურიზმის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სავალუტო კურსის ცვლილება არ აისახება სწავლის საფასურზე

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2023

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

9

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

1

20%-ზე მეტი

3

3

ისტორია

1

25%-ზე მეტი

3

10

გეოგრაფია

1

25%-ზე მეტი

3

12

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0710111 ეკონომიკა
კვალიფიკაცია: ეკონომიკის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სავალუტო კურსის ცვლილება არ აისახება სწავლის საფასურზე

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

9

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

1

20%-ზე მეტი

3
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45

ადგილების რ-ბა
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0710112 სამართალი
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სავალუტო კურსის ცვლილება არ აისახება სწავლის საფასურზე

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2026

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

9

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

1

20%-ზე მეტი

3

4

ისტორია

1

25%-ზე მეტი

3

30

სამოქალაქო განათლება

1

25%-ზე მეტი

3

6

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0710113 საჯარო მმართველობა
კვალიფიკაცია: საჯარო მმართველობის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სავალუტო კურსის ცვლილება არ აისახება სწავლის საფასურზე

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

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

9

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

1

20%-ზე მეტი

3

3

ისტორია

1

25%-ზე მეტი

3

9

გეოგრაფია

1

25%-ზე მეტი

3

10

სამოქალაქო განათლება

1

25%-ზე მეტი

3

3

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0710114 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აზერბაიჯანულენოვანთათვის
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სავალუტო კურსის ცვლილება არ აისახება სწავლის საფასურზე

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

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

28

ადგილების რ-ბა
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0710115 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა სომხურენოვანთათვის
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სავალუტო კურსის ცვლილება არ აისახება სწავლის საფასურზე

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

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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2250

28

ადგილების რ-ბა
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0710116 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აფხაზურენოვანთათვის
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სავალუტო კურსის ცვლილება არ აისახება სწავლის საფასურზე

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

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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6

ადგილების რ-ბა
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0710117 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა ოსურენოვანთათვის
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სავალუტო კურსის ცვლილება არ აისახება სწავლის საფასურზე

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

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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2250

6

ადგილების რ-ბა
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085 შპს - ალტე უნივერსიტეტი (ყოფილი ღია სასწავლო უნივერსიტეტი)
მისამართი:

ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. N2

ტელეფონი:

+995 322402946

ვებგვერდი:

www.alte.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@alte.edu.ge
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“ალტე უნივერსიტეტი”
თითოეულ სტუდენტს სთავაზობს:
•
•
•
•
•
•
•

„უნივერსიტეტის ფონდის“ მიერ სწავლის დაფინანსების შესაძლებლობას;
დასაქმებისა და პრაქტიკის ხელშეწყობას 200-ზე მეტ პარტნიორ ორგანიზაციაში
„სტუდენტთა წარმატების სამსახურის“ აქტიური ჩართულობით;
ჩინური ენის უფასო კურსებს „კონფუცის ინსტიტუტში“;
გაცვლით პროგრამებს ევროპისა და აზიის სხვადასხვა წამყვან უნივერსიტეტში;
აქტიურ სტუდენტურ ცხოვრებას: კულტურულ და შემეცნებით კლუბებს,
იდეების კლუბს, ლიდერების კლუბს, ენების კლუბს, დებატების კლუბს,
სამაგიდო თამაშების კლუბს, Alumni კლუბს და სხვა;
კამპუსს თანამედროვე ინფრასტრუქტურით;
Start-up გარაჟში იდეების გენერირებისა და საკუთარი ბიზნესის
დაწყების შესაძლებლობას.
(ყოფილი თბილისის ღია უნივერსიტეტი)

„ალტე უნივერსიტეტი“ ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში 20 წლიანი
გამოცდილებისა და ისტორიის მქონე სრულად ავტორიზებული უმაღლესი
სასწავლებელია, რომელიც 13 ქვეყნის 2 100-ზე მეტ სტუდენტს
აერთიანებს 4 სკოლაში: ბიზნესის სკოლა, მედიცინის
საერთაშორისო სკოლა, სამართლის სკოლა და ჰუმანიტარულ და
სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა.

საკონტაქტო ინფორმაცია
თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. #2
Alte University • ალტე უნივერსიტეტი
www.alte.edu.ge
info@alte.edu.ge
032 2 40 29 46/48
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0850101 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 10%-სა

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3950

150

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

35%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

5

26%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

22%-ზე მეტი

2

50

ისტორია

4

35%-ზე მეტი

2

100

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0850102 ინგლისური ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოლოგიაში
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 10%-სა

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2450

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

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

90

ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0850103 მედიცინა (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი
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 10%-სა

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
360

ადგილების რ-ბა

4950

50

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

4

უცხოური ენა (ინგ.)

5

20%-ზე მეტი

1

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

2

20%-ზე მეტი

3

16

ფიზიკა

2

25%-ზე მეტი

3

16

ქიმია

2

25%-ზე მეტი

3

18

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0850104 ჟურნალისტიკა
კვალიფიკაცია: ჟურნალისტიკის 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 10%-სა

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2028

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2950

90

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

35%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

26%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

9

ისტორია

3

35%-ზე მეტი

3

54

გეოგრაფია

3

25%-ზე მეტი

3

9

ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

9

სამოქალაქო განათლება

3

25%-ზე მეტი

3

9

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0850105 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 10%-სა

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3500

90

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

35%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

35%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

9

ისტორია

3

35%-ზე მეტი

3

63

გეოგრაფია

3

25%-ზე მეტი

3

9

სამოქალაქო განათლება

3

25%-ზე მეტი

3

9

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0850106 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 10%-სა

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2950

150

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

35%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

26%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

5

20%-ზე მეტი

2

15

ისტორია

5

35%-ზე მეტი

2

95

სამოქალაქო განათლება

5

35%-ზე მეტი

2

40

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0850107 სტომატოლოგია (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული სტომატოლოგი
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 10%-სა

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ინგლისური ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
300

ადგილების რ-ბა

4450

21

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

4

უცხოური ენა (ინგ.)

5

20%-ზე მეტი

1

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

2

20%-ზე მეტი

3

7

ფიზიკა

2

25%-ზე მეტი

3

7

ქიმია

2

25%-ზე მეტი

3

7

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0850108 ტურიზმის და მასპინძლობის მენეჯმენტი
კვალიფიკაცია: ტურიზმის 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 10%-სა

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2030

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3500

150

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

35%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

26%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

15

ისტორია

4

35%-ზე მეტი

3

120

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

3

15

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0850109 ფსიქოლოგია
კვალიფიკაცია: ფსიქოლოგიის 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 10%-სა

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

4950

100

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

35%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

5

26%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

2

20%-ზე მეტი

3

10

ისტორია

2

35%-ზე მეტი

3

80

ბიოლოგია

2

25%-ზე მეტი

3

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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088 შპს - სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი
მისამართი:

საქართველო, თბილისი, 0186, კალისტრატე ქუთათელაძის ქ. № 3

ტელეფონი:

032 2 42 22 42

ვებგვერდი:

www.sabauni.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@sabauni.edu.ge
2021 წლის 2 აპრილის ავტორიზაციის საბჭოს #320271 გადაწყვეტილების თანახმად დაწესებულების სტატუსი გადაკეთდა უნივერსიტეტად,
ნაცვლად სასწავლო უნივერსიტეტისა.
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088
498

0880101 ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

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

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

24

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

56

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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499

0880102 ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3500

10

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

5

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0880103 ტურიზმი
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2023

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

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

8

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

36

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

1

36

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0880104 ფსიქოლოგია
კვალიფიკაცია: ფსიქოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

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

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

9

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

72

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

3

9

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0880105 საერთაშორისო ურთიერთობები
კვალიფიკაცია: საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

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

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

18

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

1

3

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

1

6

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0880106 პოლიტიკის მეცნიერება
კვალიფიკაცია: პოლიტიკის მეცნიერების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

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

18

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

3

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

1

3

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

1

6

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0880107 სოციოლოგია
კვალიფიკაცია: სოციოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

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

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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0880108 თეოლოგია
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი თეოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

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.)

4

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

12

ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

3

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0880109 სამართალი
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2500

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

12

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

84

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

1

24

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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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
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0970101 ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2031

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

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

15

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

15

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0970102 ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამა
კვალიფიკაცია: განათლების მაგისტრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2032

ქართული 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

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

4

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

6

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

097 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
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510

0970103 ინგლისური ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

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

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

10

ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

097 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
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511

0970104 ისტორია
კვალიფიკაცია: ისტორიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

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

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

10

ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

097 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35

512

0970105 სამართალი
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2026

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

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

3

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

20

სამოქალაქო განათლება

3

25%-ზე მეტი

3

7

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

097 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
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513

0970106 საჯარო მმართველობა
კვალიფიკაცია: საჯარო მმართველობის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2031

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.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

6

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

40

გეოგრაფია

3

25%-ზე მეტი

3

7

სამოქალაქო განათლება

3

25%-ზე მეტი

3

7

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

097 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
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514

0970107 ფარმაცია
კვალიფიკაცია: ფარმაციის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-10-2022

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

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

5

20%-ზე მეტი

1

ბიოლოგია

2

25%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

2

20%-ზე მეტი

4

3

ფიზიკა

2

25%-ზე მეტი

4

3

ქიმია

2

25%-ზე მეტი

4

4

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

097 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
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515

0970108 ქართული ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

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

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

8

ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

7

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

097 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35

516

0970109 ქართულ ენაში მომზადება აზერბაიჯანულენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ზოგადი უნარები (აზერ)

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

097 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

10

ადგილების რ-ბა

06.08.2022 10:35

517

0970110 ქართულ ენაში მომზადება აფხაზურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
აფხაზური ენა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

25%-ზე მეტი

1

097 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

2

ადგილების რ-ბა

06.08.2022 10:35

518

0970111 ქართულ ენაში მომზადება ოსურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ოსური ენა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

25%-ზე მეტი

1

097 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

2

ადგილების რ-ბა

06.08.2022 10:35

519

0970112 ქართულ ენაში მომზადება სომხურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა
ზოგადი უნარები (სომხ)

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

097 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

10

ადგილების რ-ბა

06.08.2022 10:35
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098 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია
მისამართი:

თბილისი, 0108, 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

06.08.2022 10:35

521

0980101 არქიტექტურა
კვალიფიკაცია: არქიტექტურის ბაკალავრი
სავალდებულოა შემოქმედებითი ტურის გავლა ხატვაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
249

ადგილების რ-ბა

2250

65

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

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

58

ფიზიკა

7

25%-ზე მეტი

1

7

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

098 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია
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522

0980102 ინტერიერის დიზაინი
კვალიფიკაცია: არქიტექტურის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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

შემოქმედებითი ტური

9

ადგილების რ-ბა

2250

15

ადგილების რ-ბა

1

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
მათემატიკა

1

20%-ზე მეტი

2

13

ფიზიკა

1

25%-ზე მეტი

2

2

098 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

06.08.2022 10:35

523

0980103 გარემოს დიზაინი
კვალიფიკაცია: არქიტექტურის ბაკალავრი
სავალდებულოა შემოქმედებითი ტურის გავლა ხატვაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
250

ადგილების რ-ბა

2250

15

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

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

13

ფიზიკა

7

25%-ზე მეტი

1

2

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

098 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

06.08.2022 10:35

524

0980104 დაზგური ფერწერა
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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.)

1

20%-ზე მეტი

3

შემოქმედებითი ტური

10

098 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

ადგილების რ-ბა

2250

28

ადგილების რ-ბა

1

06.08.2022 10:35

525

0980105 ანიმაცია
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება/ლიტერატურა

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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.)

1

20%-ზე მეტი

3

შემოქმედებითი ტური

10

098 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

ადგილების რ-ბა

2250

10

ადგილების რ-ბა

1

06.08.2022 10:35

526

0980106 დაზგური გრაფიკა
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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.)

1

20%-ზე მეტი

3

შემოქმედებითი ტური

10

098 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

ადგილების რ-ბა

2250

10

ადგილების რ-ბა

1

06.08.2022 10:35

527

0980107 თეატრის მხატვრობა
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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.)

1

20%-ზე მეტი

3

შემოქმედებითი ტური

10

098 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

ადგილების რ-ბა

2250

10

ადგილების რ-ბა

1

06.08.2022 10:35

528

0980108 კინო-ტელე მხატვრობა
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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.)

1

20%-ზე მეტი

3

შემოქმედებითი ტური

10

098 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

ადგილების რ-ბა

2250

10

ადგილების რ-ბა

1

06.08.2022 10:35

529

0980109 პლაკატის დიზაინი
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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.)

1

20%-ზე მეტი

3

შემოქმედებითი ტური

10

098 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

ადგილების რ-ბა

2250

10

ადგილების რ-ბა

1

06.08.2022 10:35

530

0980110 წიგნის დიზაინი და ილუსტრაცია
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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.)

1

20%-ზე მეტი

3

შემოქმედებითი ტური

10

098 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

ადგილების რ-ბა

2250

10

ადგილების რ-ბა

1

06.08.2022 10:35

531

0980111 ქანდაკება
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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.)

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

06.08.2022 10:35

532

0980112 მოდის დიზაინი
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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.)

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

06.08.2022 10:35

533

0980113 ტექსტილის დიზაინი
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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.)

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

06.08.2022 10:35

534

0980114 სამრეწველო დიზაინი
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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.)

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

06.08.2022 10:35

535

0980115 მხატვრული კერამიკა
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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.)

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

06.08.2022 10:35

536

0980116 მხატვრული მინა
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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.)

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

06.08.2022 10:35

537

0980117 ხის მხატვრული დამუშავება და ავეჯის დიზაინი
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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.)

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

06.08.2022 10:35

538

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

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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.)

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

06.08.2022 10:35

539

0980119 ციფრული მედია
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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

4

შემოქმედებითი ტური

7

ადგილების რ-ბა

2250

30

ადგილების რ-ბა

1

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

2

10

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

2

5

ხელოვნება

3

25%-ზე მეტი

2

15

098 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

06.08.2022 10:35

540

0980120 გრაფიკული დიზაინი
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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

4

შემოქმედებითი ტური

7

ადგილების რ-ბა

2250

10

ადგილების რ-ბა

1

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

2

2

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

2

1

ხელოვნება

3

25%-ზე მეტი

2

7

098 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

06.08.2022 10:35

541

0980121 ფოტოგრაფია
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ბაკალავრი
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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

098 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

ადგილების რ-ბა

2250

10

ადგილების რ-ბა

1

06.08.2022 10:35

542

0980122 ხელოვნების ისტორია და თეორია
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

7

ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

6

ხელოვნება

4

25%-ზე მეტი

3

7

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

098 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

06.08.2022 10:35

543

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

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

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

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

5

ქიმია

4

25%-ზე მეტი

3

3

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0980124 არქიტექტურის რესტავრაცია/კონსერვაცია
კვალიფიკაცია: რესტავრაციის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

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

2

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

3

1

ქიმია

4

25%-ზე მეტი

3

1

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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0980125 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აფხაზურენოვანთათვის

იმ აბიტურიენტებისათვის, რომლებიც ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის გავლით აპირებენ სწავლას სახელოვნებო-შემოქმედებით
საგანმანათლებლო პროგრამაზე სავალდებულოა შემოქმედებითი ტურის გავლა ხატვაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

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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2250

4

ადგილების რ-ბა
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0980126 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აზერბაიჯანულენოვანთათვის

იმ აბიტურიენტებისათვის, რომლებიც ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის გავლით აპირებენ სწავლას სახელოვნებო-შემოქმედებით
საგანმანათლებლო პროგრამაზე სავალდებულოა შემოქმედებითი ტურის გავლა ხატვაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

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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2250

20

ადგილების რ-ბა
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0980127 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა ოსურენოვანთათვის

იმ აბიტურიენტებისათვის, რომლებიც ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის გავლით აპირებენ სწავლას სახელოვნებო-შემოქმედებით
საგანმანათლებლო პროგრამაზე სავალდებულოა შემოქმედებითი ტურის გავლა ხატვაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

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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2250

4

ადგილების რ-ბა
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0980128 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა სომხურენოვანთათვის

იმ აბიტურიენტებისათვის, რომლებიც ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის გავლით აპირებენ სწავლას სახელოვნებო-შემოქმედებით
საგანმანათლებლო პროგრამაზე სავალდებულოა შემოქმედებითი ტურის გავლა ხატვაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

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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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
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•

აბიტურიენტებისათვის დეტალური ინფორმაცია ბათუმის შოთა
რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო
პროგრამების, რესურსებისა და სტუდენტური ცხოვრების შესახებ
იხილეთ ბმულზე: https://bsu.edu.ge/Presentation/

•

ვირტუალური ტურის მეშვეობით შეგიძლიათ, დაათვალიეროთ
უნივერსიტეტის
შენობა,
ლაბორატორიები
და
სასწავლო
რესურსები: https://bsu.edu.ge/360/
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1140101 აგრარული ტექნოლოგიები
კვალიფიკაცია: აგრარულ მეცნიერებათა 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

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

5

ისტორია

6

25%-ზე მეტი

1

35

ქიმია

6

25%-ზე მეტი

1

5

ბიოლოგია

6

25%-ზე მეტი

1

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1140102 არქიტექტურა
კვალიფიკაცია: არქიტექტურის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

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

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

36

ფიზიკა

6

25%-ზე მეტი

1

4

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1140103 ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

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

35%-ზე მეტი

1

100

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1140104 ბიოლოგია
კვალიფიკაცია: ბიოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

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

3

ქიმია

4

25%-ზე მეტი

1

3

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

1

24

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1140105 გეოგრაფია
კვალიფიკაცია: გეოგრაფიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2027

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

3

ისტორია

6

25%-ზე მეტი

1

10

გეოგრაფია

6

25%-ზე მეტი

1

12

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1140106 გერმანული ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი გერმანულ ფილოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

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

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

6

20%-ზე მეტი

1

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

4

ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

1

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

114 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
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1140107 ეკოლოგია
კვალიფიკაცია: ეკოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2025

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

3

ისტორია

6

25%-ზე მეტი

1

10

გეოგრაფია

6

25%-ზე მეტი

1

3

ფიზიკა

6

25%-ზე მეტი

1

3

ქიმია

6

25%-ზე მეტი

1

3

ბიოლოგია

6

25%-ზე მეტი

1

3

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1140108 ეკონომიკა
კვალიფიკაცია: ეკონომიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

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

30%-ზე მეტი

1

114 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
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1140109 ელექტრონიკა, ტელეკომუნიკაცია და ინტერნეტინჟინერია
კვალიფიკაცია: ტელეკომუნიკაციის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

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

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

9

ფიზიკა

6

25%-ზე მეტი

1

1

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

114 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
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1140110 ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო
პროგრამა
კვალიფიკაცია: განათლების მაგისტრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2025

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

5

30%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

25%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

25%-ზე მეტი

2

40

ისტორია

4

30%-ზე მეტი

2

40

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1140111 თურქეთისმცოდნეობა
კვალიფიკაცია: თურქეთისმცოდნეობის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

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

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

6

25%-ზე მეტი

1

9

ლიტერატურა

6

25%-ზე მეტი

1

1

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1140112 თურქული ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი თურქულ ფილოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

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

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

6

20%-ზე მეტი

1

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

4

ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

1

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1140113 ინგლისური ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ინგლისურ ფილოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

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 (ინგ.)

6

40%-ზე მეტი

1

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

90

ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1140114 ისტორია
კვალიფიკაცია: ისტორიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

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

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

6

35%-ზე მეტი

1

45

ლიტერატურა

6

25%-ზე მეტი

1

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1140115 კომპიუტერული მეცნიერება
კვალიფიკაცია: კომპიუტერული მეცნიერების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2032

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

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

30

ფიზიკა

6

25%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

114 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
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1140116 მათემატიკა
კვალიფიკაცია: მათემატიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2027

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

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

20

ფიზიკა

6

25%-ზე მეტი

1

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1140117 მედიცინა
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

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

30%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

30%-ზე მეტი

4

ბიოლოგია

3

35%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

30%-ზე მეტი

1

12

ფიზიკა

3

35%-ზე მეტი

1

12

ქიმია

3

35%-ზე მეტი

1

16

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1140118 მშენებლობა
კვალიფიკაცია: სამოქალაქო ინჟინერიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

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

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

45

ფიზიკა

6

25%-ზე მეტი

1

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1140119 ნავთობისა და გაზის მოპოვების, ტრანსპორტირებისა და შენახვის ტექნიკა და ტექნოლოგიები
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი ნავთობისა და გაზის მოპოვების ტექნოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

14-08-2022

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

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

8

ფიზიკა

6

25%-ზე მეტი

1

1

ქიმია

6

25%-ზე მეტი

1

1

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1140120 რუსული ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი რუსულ ფილოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

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

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

6

20%-ზე მეტი

1

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

4

ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

1

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1140121 საერთაშორისო ურთიერთობები
კვალიფიკაცია: საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

55

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

3

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

6

ისტორია

6

30%-ზე მეტი

1

25

გეოგრაფია

6

25%-ზე მეტი

1

18

სამოქალაქო განათლება

6

25%-ზე მეტი

1

6

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1140122 სამართალმცოდნეობა
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2026

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

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

10

ისტორია

6

35%-ზე მეტი

1

80

სამოქალაქო განათლება

6

25%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1140123 საჯარო მმართველობა
კვალიფიკაცია: საჯარო მმართველობის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

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

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

3

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

20%-ზე მეტი

1

5

ისტორია

6

30%-ზე მეტი

1

10

გეოგრაფია

6

25%-ზე მეტი

1

5

სამოქალაქო განათლება

6

25%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1140124 სტომატოლოგია
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული სტომატოლოგი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

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

35%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

30%-ზე მეტი

1

8

ფიზიკა

3

30%-ზე მეტი

1

8

ქიმია

3

30%-ზე მეტი

1

9

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1140125 ტურიზმი
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2023

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

25

ისტორია

6

30%-ზე მეტი

1

100

გეოგრაფია

6

25%-ზე მეტი

1

25

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1140126 ფარმაცია
კვალიფიკაცია: ფარმაციის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

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
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1140127 ფიზიკა
კვალიფიკაცია: ფიზიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2027

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

2

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

8

20%-ზე მეტი

1

5

ფიზიკა

8

25%-ზე მეტი

1

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1140128 ფიზიკური მედიცინა და სამედიცინო რეაბილიტაცია
კვალიფიკაცია: ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

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

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
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1140129 ფილოსოფია
კვალიფიკაცია: ფილოსოფიის 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

6

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

2

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

11

ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

2

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1140130 ფრანგული ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფრანგულ ფილოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

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

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

6

20%-ზე მეტი

1

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

4

ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

1

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1140131 ფსიქოლოგია
კვალიფიკაცია: ფსიქოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

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

5

ისტორია

6

35%-ზე მეტი

1

35

ბიოლოგია

6

25%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1140132 ქართული ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ქართულ ფილოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

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

6

35%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

2

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

50

ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

30

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1140133 ქიმია
კვალიფიკაცია: ქიმიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2027

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

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

1

ქიმია

4

25%-ზე მეტი

1

7

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

1

2

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1140134 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აზერბაიჯანულენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

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

79

ადგილების რ-ბა
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1140135 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აფხაზურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

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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2250

16

ადგილების რ-ბა
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1140136 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა ოსურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

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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2250

16

ადგილების რ-ბა
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1140137 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა სომხურენოვანთათვის

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

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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2250

79

ადგილების რ-ბა
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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
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590

1150101 ქართული მევენახეობა-მეღვინეობა
კვალიფიკაცია: აგრარული მეცნიერებების ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2490

200

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

120

ქიმია

4

25%-ზე მეტი

3

30

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

3

30

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1150102 სამართალი
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2490

250

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

25

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

150

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

3

75

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1150103 ჟურნალისტიკა
კვალიფიკაცია: ჟურნალისტიკის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2028

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2490

150

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

60

გეოგრაფია

3

25%-ზე მეტი

3

30

ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

20

სამოქალაქო განათლება

3

25%-ზე მეტი

3

25

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1150104 საერთაშორისო ურთიერთობები
კვალიფიკაცია: საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2490

200

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

70

გეოგრაფია

3

25%-ზე მეტი

3

70

სამოქალაქო განათლება

3

25%-ზე მეტი

3

40

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1150105 მედიცინა
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
360

ადგილების რ-ბა

3490

150

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

35%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

45

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

3

45

ქიმია

3

35%-ზე მეტი

3

60

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

115 შპს - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35

595

1150106 სტომატოლოგია
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული სტომატოლოგი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
300

ადგილების რ-ბა

2950

150

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

2

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

45

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

3

45

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

3

60

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1150107 ფარმაცია
კვალიფიკაცია: ფარმაციის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2490

150

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

2

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

45

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

3

45

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

3

60

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1150108 მედიცინა (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

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

25%-ზე მეტი

2

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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1150109 ტურიზმი
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

10-06-2029

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2490

200

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

90

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

3

90

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1150110 მენეჯმენტი
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2490

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

30

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

120

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1150111 ფინანსები
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ფინანსებში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

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

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1
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100

ადგილების რ-ბა
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1150112 ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ინგლისური ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

4490

30

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

15

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

15

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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ამერიკული განათლება
საქართველოში!

#ჩვენვქმნითმომავალს

საფასური
ბიზნესის
ადმინისტრირება

3600 ლ

სამართალი

3600 ლ

დიპლომატია

3600 ლ

ინფორმატიკა (IT)

3200 ლ

მშენებლობა

2700 ლ

ქართული
ფილოლოგია

2350 ლ

ინგლისური
ფილოლოგია

2900 ლ

ისტორია

2350 ლ

მედიცინა

4000 ლ

4,000

TOPგრანტი
აბიტურიენტები, რომლებიც
ერთიანი ეროვნული გამოცდების
საკონკურსო ქულებით
საუკეთესო 1,000-ეულში
მოხვდებიან და აირჩევენ GAU-ს
პირველ ადგილზე, GAU-ში ისწავლიან
სრული დაფინანსებით სწავლის
ოთხივე წლის განმავლობაში.

(+995 32) 220 65 20

ამერიკული განათლება
საქართველოში
აკადემიური თავისუფლება
თეორიისა და პრაქტიკის
სინთეზი
მაღალანაზღაურებადი
კურსდამთავრებულები

GAUგრანტი
ინფორმატიკა

GAU
I ადგილზე

+

+

ინგლისური
ფილოლოგია

სახელმწიფო
გრანტი

=

400

ლარიანი
გრანტი

*მითითებული პროგრამებისთვის GAUგრანტის მიღება
დამოკიდებულია ერთიან ეროვნულ გამოცდებში
სახელმწიფო გრანტის მიღებაზე

info@gau.ge

დასაქმების
მაჩვენებელი

სემესტრული
დაფინანსება

საუკეთესო აკადემიური მოსწრების
სტუდენტებისთვის მოქმედებს
სემესტრული დაფინანსებები,
რომელიც სრულად ან ნაწილობრივ
ფარავს სემესტრის საფასურს.

100%

70%

50%

www.gau.edu.ge
საერთაშორისო
გამოცდილების მქონე
ქართველი და უცხოელი
პროფესორები
ამერიკული სტანდარტის,
თანამედროვე სასწავლო
პროგრამები
სწავლის საფასურის გადახდის
მოქნილი სისტემა
604

1200101 ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3600

100

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

60

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

40

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

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3600

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

40

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

30

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

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3600

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

6

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

40

სამოქალაქო განათლება

3

25%-ზე მეტი

3

14

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1200104 საერთაშორისო ურთიერთობები და დიპლომატია
კვალიფიკაცია: საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3600

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

8

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

45

გეოგრაფია

3

25%-ზე მეტი

3

12

სამოქალაქო განათლება

3

25%-ზე მეტი

3

15

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1200105 ინფორმატიკა
კვალიფიკაცია: ინფორმატიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3200

80

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

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1200106 მშენებლობა
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი მშენებლობაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2700

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

30

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1200107 ინგლისური ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ინგლისური ფილოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2900

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

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

40

ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1200108 ქართული ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ქართული ფილოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2350

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

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

10

ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1200109 ისტორია
კვალიფიკაცია: ისტორიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2350

20

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

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

17

ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

3

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1200110 დიპლომირებული მედიკოსი (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
360

ადგილების რ-ბა

4000

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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ტელეფონი:

2552222

ვებგვერდი:

www.ug.edu.ge
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1210101 არქეოლოგია
კვალიფიკაცია: არქეოლოგიის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2030

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

34%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

5

24%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

3

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

10

ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

2

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1210102 არქიტექტურა და ინტერიერის დიზაინი
კვალიფიკაცია: არქიტექტურის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3250

80

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

39%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

29%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

7

29%-ზე მეტი

1

72

ფიზიკა

7

25%-ზე მეტი

1

8

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1210103 აღმოსავლეთმცოდნეობა
კვალიფიკაცია: ახლო ან შუა აღმოსავლეთის კვლევების ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

24-06-2029

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

34%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

5

24%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

10

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1210104 ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3500

150

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

34%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (ინგ.)

5

29%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

24%-ზე მეტი

3

100

ისტორია

3

29%-ზე მეტი

3

50

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1210105 ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

4950

10

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

6

73%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

24%-ზე მეტი

2

5

ისტორია

3

29%-ზე მეტი

2

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1210106 ეკონომიკა
კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი ეკონომიკაში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

34%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

29%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

5

29%-ზე მეტი

1

121 შპს - საქართველოს უნივერსიტეტი
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2500

30

ადგილების რ-ბა
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1210107 ელექტრონული ინჟინერია
კვალიფიკაცია: ელექტრონული ინჟინერიის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

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

29%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

3

29%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

29%-ზე მეტი

1

15

ფიზიკა

6

29%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

121 შპს - საქართველოს უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35

623

1210108 ინგლისური ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2030

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2550

25

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

29%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (ინგ.)

6

59%-ზე მეტი

1

ისტორია

2

25%-ზე მეტი

3

15

ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

3

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1210109 ინგლისური ფილოლოგია (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ინგლისურ ფილოლოგიაში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3150

10

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (ინგ.)

7

74%-ზე მეტი

1

ისტორია

2

25%-ზე მეტი

3

5

ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

3

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1210110 ინფორმატიკა
კვალიფიკაცია: ინფორმატიკის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2025

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

3

29%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

29%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

5

29%-ზე მეტი

1

30

ფიზიკა

5

29%-ზე მეტი

1

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1210111 ინფორმაციული ტექნოლოგიები (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: ინფორმატიკის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2025

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

6950

5

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

4

39%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

5

29%-ზე მეტი

1

3

ფიზიკა

5

29%-ზე მეტი

1

2

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1210112 ისტორია
კვალიფიკაცია: ისტორიის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2030

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

34%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

24%-ზე მეტი

3

ისტორია

5

29%-ზე მეტი

1

22

ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

3
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1210113 მათემატიკა
კვალიფიკაცია: მათემატიკის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2027

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

3

29%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (ინგ.)

3

24%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

6

74%-ზე მეტი

1

5

ფიზიკა

6

74%-ზე მეტი

1

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1210114 მედიცინა (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

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

3

74%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

3

74%-ზე მეტი

1

ბიოლოგია

3

74%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

74%-ზე მეტი

4

3

ფიზიკა

3

74%-ზე მეტი

4

3

ქიმია

3

74%-ზე მეტი

4

4

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1210115 პოლიტიკის მეცნიერებები
კვალიფიკაცია: პოლიტიკის მეცნიერებების ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3500

20

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

39%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

29%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

2

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

14

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

3

2

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

3

2

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1210116 ჟურნალისტიკა
კვალიფიკაცია: სოციალურ მეცნიერებათა ბაკალავრი ჟურნალისტიკაში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2028

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3500

70

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

34%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (ინგ.)

4

24%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

7

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

42

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

3

7

ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

7

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

3

7
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1210117 საერთაშორისო ურთიერთობები
კვალიფიკაცია: საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

4000

70

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

39%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

29%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

7

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

49

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

3

7

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

3

7

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1210118 საექთნო საქმე
კვალიფიკაცია: საექთნო საქმის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

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

49%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

3

49%-ზე მეტი

1

ბიოლოგია

3

49%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

49%-ზე მეტი

4

5

ფიზიკა

3

49%-ზე მეტი

4

5

ქიმია

3

49%-ზე მეტი

4

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1210119 სამართალმცოდნეობა
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

350

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

34%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

24%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

35

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

245

სამოქალაქო განათლება

3

25%-ზე მეტი

3

70

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1210120 საჯარო მმართველობა
კვალიფიკაცია: საჯარო მმართველობის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

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

34%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (ინგ.)

5

29%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

6

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

34

გეოგრაფია

3

25%-ზე მეტი

3

14

სამოქალაქო განათლება

3

25%-ზე მეტი

3

6
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1210121 სტომატოლოგია (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული სტომატოლოგი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

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

3

64%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

3

64%-ზე მეტი

1

ბიოლოგია

3

64%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

64%-ზე მეტი

4

3

ფიზიკა

3

64%-ზე მეტი

4

3

ქიმია

3

64%-ზე მეტი

4

4

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

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2028

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

4000

100

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

39%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (ინგ.)

4

29%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

70

ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

10

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

3

10
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1210123 ტურიზმი
კვალიფიკაცია: ტურიზმის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2030

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2990

50

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

29%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (ინგ.)

4

29%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

8

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

27

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

3

15

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1210124 ფარმაცია
კვალიფიკაცია: ფარმაციის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

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

29%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

3

34%-ზე მეტი

1

ბიოლოგია

3

29%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

29%-ზე მეტი

4

5

ფიზიკა

3

29%-ზე მეტი

4

5

ქიმია

3

29%-ზე მეტი

4

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1210125 ფსიქოლოგია
კვალიფიკაცია: ფსიქოლოგიის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

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

34%-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

80

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

3

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1210126 ქართული ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2030

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

6

39%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

24%-ზე მეტი

2

ისტორია

2

25%-ზე მეტი

3

15

ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

3

15

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1210127 ხელოვნებათმცოდნეობა
კვალიფიკაცია: ხელოვნებათმცოდნეობის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2030

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2550

10

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

34%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

24%-ზე მეტი

2

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

5

ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

2

ხელოვნება

3

25%-ზე მეტი

3

3
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1210128 ჯანდაცვის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია: მენეჯმენტის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2031

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

4800

25

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

29%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (ინგ.)

4

39%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

24%-ზე მეტი

3

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

15

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

ქ. თბილისი, პაატა სააკაძის N1

ტელეფონი:

2377777

ვებგვერდი:

www.cu.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@cu.edu.ge
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122

CUკამპუსი
ვირტუალურ
რეალობაში

სიახლეკავკასიისუნივერსიტეტში
პირველად საქართველოში
ერთობლივი3წლიანისაბაკალავრო პროგრამები

ბიზნესისადმინისტრირება-რენისბიზნესისსკოლასთანერთად (
საფრანგეთი)
კიბერუსაფრთხოება-ნიუჯერსისითიუნივერსიტეტთანერთად (
აშშ)

მასპინძლობისმენეჯმენტი(
Hos
pi
t
al
i
t
yManagement
)-ფერლიდიკინსონისუნივერსიტეტთანერთად (
აშშ)

პროგრამებისტუდენტსუნიკალურ შესაძლებლობასაძლევსმიიღოსორიუნივერსიტეტისერთობლივიხარისხი3წელიწადშიდა
ისწავლოსროგორცსაქართველოში,
ისემისფარგლებსგარეთ.

სწავლაუფასოდ
ტოპ501

კავკასიისუნივერსიტეტიაბიტურიენტებსუფასოდ სწავლისშესაძლებლობასაძლევს.
ესუნიკალურიშეთავა
ზებასრულად უფინანსებსსწავლასმათ,ვინც:
პირველ პრიორიტეტად აირჩევსკავკასიისუნივერსიტეტისნებისმიერ საბა
კალავრო
პროგრამას
მოხვდებაქვეყნისმასშტაბით საუკეთესო 501აბიტურიენტსშორის,ერთიანი
ეროვნულიგამოცდებისსა
კონკურსო ქულებით
ისწავლისუფასოდ სრულიპროგრამისგანმავლობაში

01
9წლიდანდღემდე,ტოპ501
ისსრულიდაფინანსებით 5
2სტუდენტისარგებლობს
2

სტუდენტებისსწავლისსრულად დაფინანსებისთვისკავკასიისუნივერსიტეტისმიერ
დღემდეგანხორციელდა7
00000ლარისინვესტიცია
2
02
1წლისერთიანიეროვნულიგამოცდებისშედეგებისმიხედვით,501საუკეთესო
აბიტურიენტსშორისმოხვდნენაბიტურიენტები,რომელთასა
კონკურსო ქულა
2
1
07
.
6დან2
2
7
1
.
6მდემერყეობდა

CUპროგრამები
სწავლისსაფასური
დაფინანსება

სწავლათანადაფინანსებით
CUგრანტი

კავკასიისუნივერსიტეტიაბიტურიენტებსთანადაფინანსებით სწავლის
შესაძლებლობასაძლევს.
ესშეთავა
ზებანაწილობრივუფინანსებსსწავლასმათ,ვინც:

პირველ პრიორიტეტად აირჩევსკავკასიისუნივერსიტეტისნებისმიერ საბა
კალავრო
პროგრამას
მოიპოვებს1
00%იანან7
0%იანსახელმწიფო გრანტს

მიიღებსშიდასაუნივერსიტეტო დაფინანსებასსრულიპროგრამისგანმავლობაში
01
5წლიდანდღემდე,CUგრანტისდაფინასნებით 5
96სტუდენტისარგებლობს
2

CUგრანტით სტუდენტებისსწავლისდაფინანსებისთვისკავკასიისუნივერსიტეტის
მიერ დღემდეგანხორციელდა5000000ლარისინვესტიცია

*
CUდაფინანსებაარ ვრცელდებაერთობლივპროგრამებზე,
646
რომლებიცხორციელდებაპარტნიორ უნივერსიტეტებთანერთად

1220101 ბიზნესის ადმინისტრირება (სპეციალობები: ფინანსები; მარკეტინგი; მენეჯმენტი; საბუღალტრო აღრიცხვა) (ქ. თბილისი)
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

31-12-2024

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

7990

260

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

210

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

50

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1220102 ბიზნესის ადმინისტრირება (კონცენტრაციები: ფინანსები; მარკეტინგი; მენეჯმენტი; საბუღალტრო აღრიცხვა) (ინგლისურენოვანი) (ქ.
თბილისი)
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

31-12-2024

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

8900

50

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

40

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1220103 ბიზნესის ადმინისტრირების ერთობლივი პროგრამა (ინგლისურენოვანი) (ქ. თბილისი)
კვალიფიკაცია: მენეჯმენტის 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

31-12-2024

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
184

ადგილების რ-ბა

21500

25

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

22

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

3

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1220104 ჯანდაცვის მენეჯმენტი (ქ. თბილისი)
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

31-12-2024

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

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

25

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1220105 დიპლომირებული მედიკოსი (ინგლისურენოვანი) (ქ. თბილისი)
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

31-12-2027

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
360

ადგილების რ-ბა

7990

60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

4

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

1

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

20

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

3

20

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

3

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1220106 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

01-07-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

6100

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

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

13

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

97

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

2

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1220107 ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია (ქ. თბილისი)
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

01-07-2028

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

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

20

გეოგრაფია

3

25%-ზე მეტი

3

10

ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

10

სამოქალაქო განათლება

3

25%-ზე მეტი

3

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1220108 PR (პიარი) და კომუნიკაცია (ქ. თბილისი)
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

01-07-2028

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

6900

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

15

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

65

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

3

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1220109 არქიტექტურა (ქ. თბილისი)
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

31-12-2026

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

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

45

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

2

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1220110 ელექტრონიკა და კომპიუტერული ინჟინერია (ქ. თბილისი)
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

31-12-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3990

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

40

ფიზიკა

5

25%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1220111 კომპიუტერული მეცნიერება (ქ. თბილისი)
კვალიფიკაცია: კომპიუტერული მეცნიერების 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

31-12-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

4900

130

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

115

ფიზიკა

5

25%-ზე მეტი

1

15

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1220112 კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) (ქ. თბილისი)
კვალიფიკაცია: კომპიუტერული მეცნიერების 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

31-12-2025

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

5900

25

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

22

ფიზიკა

5

25%-ზე მეტი

1

3

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1220113 კიბერუსაფრთხოების ერთობლივი პროგრამა (ინგლისურენოვანი) (ქ. თბილისი)
კვალიფიკაცია: მეცნიერების ბაკალავრი კომპიუტერულ მეცნიერებაში
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

31-12-2025

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
200

ადგილების რ-ბა

15500

25

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

22

ფიზიკა

5

25%-ზე მეტი

1

3

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1220114 გრაფიკული დიზაინი (ქ. თბილისი)
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ბაკალავრი გრაფიკულ დიზაინში
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

26-06-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
180

ადგილების რ-ბა

6100

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

20

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

20

ხელოვნება

5

25%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1220115 დიპლომატია და საერთაშორისო ურთიერთობები (ქ. თბილისი)
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

31-12-2028

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

6100

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

8

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

40

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

3

24

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

3

8

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1220116 დიპლომატია და საერთაშორისო ურთიერთობები (ინგლისურენოვანი) (ქ. თბილისი)
კვალიფიკაცია: საერთაშორისო ურთიერთობების 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

31-12-2028

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

6900

25

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (ინგ.)

6

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

3

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

11

გეოგრაფია

3

25%-ზე მეტი

3

8

სამოქალაქო განათლება

3

25%-ზე მეტი

3

3

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1220117 საჯარო მმართველობა (ქ. თბილისი)
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

31-12-2024

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 (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

5

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

25

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

3

10

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

3

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1220118 1. ქართული ფილოლოგია 2. ისტორია (ქ. თბილისი)
კვალიფიკაცია: 1. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ქართულ ფილოლოგიაში; 2. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ისტორიაში
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

28-02-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2990

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

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

20

ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1220119 ინგლისური ფილოლოგია (ქ. თბილისი)
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ინგლისურ 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

28-02-2030

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 (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

20

ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1220120 ევროპისმცოდნეობა (ქ. თბილისი)
კვალიფიკაცია: ევროპისმცოდნეობის 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

31-12-2028

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 (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

27

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1220121 სოციოლოგია (ქ. თბილისი)
კვალიფიკაცია: სოციოლოგიის 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

31-12-2028

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

4100

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

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

27

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1220122 ფსიქოლოგია (ქ. თბილისი)
კვალიფიკაცია: ფსიქოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

4100

130

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

13

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

104

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

3

13

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1220123 ფსიქოლოგია (ინგლისურენოვანი) (ქ. თბილისი)
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

31-12-2028

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

4900

50

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

5

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

40

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

2

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1220124 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

01-07-2030

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3990

60

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

15

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

30

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

2

15

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1220125 მასპინძლობის მენეჯმენტის ერთობლივი პროგრამა (ინგლისურენოვანი) (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

01-07-2030

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
200

ადგილების რ-ბა

15500

25

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

5

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

15

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

2

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1220126 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

31-12-2028

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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1220127 ეკონომიკა (ინგლისურენოვანი) (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

31-12-2028

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.)

5

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

5

20%-ზე მეტი

1
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1220128 ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის (I-VI კლასები) მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამა
(ქ. თბილისი)
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

01-07-2025

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.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

12

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

18

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

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
360

ადგილების რ-ბა

4800

75

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

25

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

2

25

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

2

25

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1290102 დიპლომირებული მედიკოსი (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლის საფასური არ შეიცვლება. სწავლის საფასურია 5500 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარი.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
360

ადგილების რ-ბა

17051

15

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

4

უცხოური ენა (ინგ.)

3

75%-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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1290103 სტომატოლოგია
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული სტომატოლოგი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლის საფასური არ შეიცვლება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
300

ადგილების რ-ბა

3200

90

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

30

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

2

30

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

2

30

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1290104 ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია
კვალიფიკაცია: ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლის საფასური არ შეიცვლება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3200

90

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

30

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

2

30

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

2

30

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1290105 ჯანდაცვის ეკონომიკა და მენეჯმენტი
კვალიფიკაცია: ბიზნეს ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლის საფასური არ შეიცვლება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2800

45

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

25

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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130 სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი
მისამართი:

ბათუმი 6000, ზ. გორგილაძის/ვაჟა-ფშაველას ქ. N19/32

ტელეფონი:

(422)279895

ვებგვერდი:

www.batu.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@batu.edu.ge
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1300101 არქიტექტურა
კვალიფიკაცია: არქიტექტურის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება
არქიტექტურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩაბარებისას აბიტურიენტი ვალდებულია ეროვნული გამოცდების დაწყებამდე გაიაროს შემოქმედებითი ტური ხაზვაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2000

15

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

13

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

1

2

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1300102 დიზაინი (ტექსტილის დიზაინი; სამოსის დიზაინი)
კვალიფიკაცია: დიზაინის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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

130 სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

1500

20

ადგილების რ-ბა

1
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1300103 აუდიოვიზუალური ხელოვნება (კინორეჟისურა; ტელერეჟისურა)
კვალიფიკაცია: აუდიოვიზუალური ხელოვნების ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება/ლიტერატურა

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2030

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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1500

7

ადგილების რ-ბა

1
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1300104 სამსახიობო ხელოვნება (დრამისა და კინოს სამსახიობო; დრამისა და თოჯინების თეატრის სამსახიობო)
კვალიფიკაცია: თეატრალური ხელოვნების ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება/ლიტერატურა

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2030

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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12

ადგილების რ-ბა

1
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1300105 სამუსიკო შემსრულებლობა (ფორტეპიანო; აკადემიური სიმღერა; აკადემიური გუნდის დირიჟორობა; საორკესტრო)
კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება/ლიტერატურა

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

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

17

ადგილების რ-ბა

1
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1300106 ხელოვნებათმცოდნეობა
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

1500

12

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

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

8

ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

2

ხელოვნება

4

25%-ზე მეტი

1

2

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1300107 კულტურის მენეჯმენტი
კვალიფიკაცია: მენეჯმენტის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2031

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

1800

12

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

2

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1300108 კულტურული ტურიზმი
კვალიფიკაცია: ტურიზმის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2030

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

1800

12

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

2

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

8

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

3

2

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1300109 ტელე-რადიო ჟურნალისტიკა
კვალიფიკაცია: მასობრივი კომუნიკაციის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2028

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

1800

12

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

2

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

6

ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

2

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

3

2

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1300110 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აფხაზურენოვანთათვის
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება
იმ აბიტურიენტებისათვის, რომლებიც ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის გავლით აპირებენ სწავლა გააგრძელონ სახელოვნებო-შემოქმედებით
საგანმანათლებლო პროგრამაზე, სავალდებულოა შემოქმედებითი ტურის გავლა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

10-06-2029

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

25%-ზე მეტი

1

აფხაზური ენა
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2250

1

ადგილების რ-ბა
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1300111 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აზერბაიჯანულენოვანთათვის
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება
იმ აბიტურიენტებისათვის, რომლებიც ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის გავლით აპირებენ სწავლა გააგრძელონ სახელოვნებო-შემოქმედებით
საგანმანათლებლო პროგრამაზე, სავალდებულოა შემოქმედებითი ტურის გავლა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

10-06-2029

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

ზოგადი უნარები (აზერ)
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2250

7

ადგილების რ-ბა

06.08.2022 10:35

692

1300112 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა ოსურენოვანთათვის
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება
იმ აბიტურიენტებისათვის, რომლებიც ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის გავლით აპირებენ სწავლა გააგრძელონ სახელოვნებო-შემოქმედებით
საგანმანათლებლო პროგრამაზე, სავალდებულოა შემოქმედებითი ტურის გავლა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

10-06-2029

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

25%-ზე მეტი

1

ოსური ენა
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2250

1

ადგილების რ-ბა
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1300113 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა სომხურენოვანთათვის
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება
იმ აბიტურიენტებისათვის, რომლებიც ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის გავლით აპირებენ სწავლა გააგრძელონ სახელოვნებო-შემოქმედებით
საგანმანათლებლო პროგრამაზე, სავალდებულოა შემოქმედებითი ტურის გავლა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

10-06-2029

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
60

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

12

30%-ზე მეტი

1

ზოგადი უნარები (სომხ)
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ადგილების რ-ბა

2250

7

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

ქ. თბილისი, 0144, 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 (პილოტი)
კვალიფიკაცია: საჰაერო ხომალდის მართვის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფრენოსნო მომზადების ფაკულტეტის სტუდენტთათვის სწავლების საფასური გაიზრდება, საწვავ-საპოხი მასალებისა და
სათადარიგო ნაწილების არანაკლებ 10%-ით გაძვირების შემთხვევაში.
მოითხოვება I კლასის სამედიცინო სერთიფიკატი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

16500

80

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

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

70

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

2

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1310102 საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია
კვალიფიკაცია: საავიაციო ინჟინერიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3000

120

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

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

100

ფიზიკა

6

25%-ზე მეტი

1

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1310103 საფრენი აპარატების დაპროექტება და წარმოება
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი მექანიკის ინჟინერიასა და ტექნოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3000

100

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

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

80

ფიზიკა

6

25%-ზე მეტი

1

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1310104 საჰაერო მოძრაობის მართვის სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაცია
კვალიფიკაცია: საავიაციო ინჟინერიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3000

100

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

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

80

ფიზიკა

6

25%-ზე მეტი

1

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1310105 ინფორმაციული სისტემები ავიაციაში
კვალიფიკაცია: ინფორმაციული სისტემების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3000

80

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

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

70

ფიზიკა

6

25%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1310106 საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტი
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

24-06-2029

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3000

200

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

170

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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133 სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
მისამართი:

გორი. ჭავჭავაძის 53

ტელეფონი:

0370272413;0370275389

ვებგვერდი:

www.gu.edu.ge

ელ.ფოსტა:

contact@gu.edu.ge
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1330101 ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2031

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

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

50

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1330102 ბიოლოგია
კვალიფიკაცია: ბიოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

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

ქიმია

4

25%-ზე მეტი

3

5

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

3

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1330103 ეკონომიკა
კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

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
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1330104 ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო
პროგრამა
კვალიფიკაცია: განათლების მაგისტრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
300

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

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

20

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

40

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1330105 ინგლისური ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2030

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 (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

2

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

25

ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1330106 ინფორმაციული ტექნოლოგიები
კვალიფიკაცია: ინფორმატიკის 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

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

25

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

3

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1330107 ისტორია
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ისტორიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2030

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

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

25

ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1330108 მათემატიკა
კვალიფიკაცია: მათემატიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

არ ფინანსდება

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

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

3

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1330109 ჟურნალისტიკა
კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი

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

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

6

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

3

3

ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

6

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

3

3

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1330110 სამართალი
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2026

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

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

12

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

85

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

3

13

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1330111 სასტუმროს მენეჯმენტი
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2023

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

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

5

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

15

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

3

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1330112 საჯარო მმართველობა
კვალიფიკაცია: საჯარო მმართველობის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

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

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

55

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

3

15

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

3

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1330113 სპორტი
კვალიფიკაცია: სპორტის ბაკალავრი
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2030

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

შემოქმედებითი ტური

4

133 სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ადგილების რ-ბა

2250

30

ადგილების რ-ბა

3
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1330114 ტურიზმი
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2030

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

15

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

3

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1330115 ფსიქოლოგია
კვალიფიკაცია: ფსიქოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

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

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

17

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

3

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1330116 ქართული ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2030

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

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

10

ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1330117 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აზერბაიჯანულენოვანთათვის

იმ აბიტურიენტებისათვის, რომლებიც ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის გავლით აპირებენ სწავლა გააგრძელონ სასპორტო საგანმანათლებლო
პროგრამაზე, სავალდებულოა შიდა სპორტული ტურის გავლა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

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

06.08.2022 10:35
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1330118 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აფხაზურენოვანთათვის

იმ აბიტურიენტებისათვის, რომლებიც ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის გავლით აპირებენ სწავლა გააგრძელონ სასპორტო საგანმანათლებლო
პროგრამაზე, სავალდებულოა შიდა სპორტული ტურის გავლა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

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

06.08.2022 10:35
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1330119 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა ოსურენოვანთათვის

იმ აბიტურიენტებისათვის, რომლებიც ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის გავლით აპირებენ სწავლა გააგრძელონ სასპორტო საგანმანათლებლო
პროგრამაზე, სავალდებულოა შიდა სპორტული ტურის გავლა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

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

06.08.2022 10:35
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1330120 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა სომხურენოვანთათვის

იმ აბიტურიენტებისათვის, რომლებიც ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის გავლით აპირებენ სწავლა გააგრძელონ სასპორტო საგანმანათლებლო
პროგრამაზე, სავალდებულოა შიდა სპორტული ტურის გავლა.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2029

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

06.08.2022 10:35
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140 შპს - ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი
მისამართი:

ქ. ბათუმი, თამარ მეფის გამზირი N38

ტელეფონი:

593 44 22 85

ვებგვერდი:

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

ელ.ფოსტა:

info@bntu.edu.ge

140 შპს - ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი
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1400101 საზღვაო ნავიგაცია
კვალიფიკაცია: საზღვაოსნო მეცნიერებების ბაკალავრი
1. საზღვაო საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ ჯანმრთელობის ცნობა (ფორმა 100), მიღებული საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს
მიერ აღიარებულ სამედიცინო დაწესებულებაში (კლინიკა ,,საგიტარიუსი", ქ. ბათუმი, ზურაბ გორგილაძის ქ. N91);
2. ბნსუ-ში სწავლის პერიოდში სავალდებულოა უნიფორმის ტარება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

4500

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

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

20

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

2

15

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

2

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

140 შპს - ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი
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1400102 გემის მექანიკა
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი საზღვაო ინჟინერიაში
1. საზღვაო საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ ჯანმრთელობის ცნობა (ფორმა 100), მიღებული საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს
მიერ აღიარებულ სამედიცინო დაწესებულებაში (კლინიკა ,,საგიტარიუსი", ქ. ბათუმი, ზურაბ გორგილაძის ქ. N91);
2. ბნსუ-ში სწავლის პერიოდში სავალდებულოა უნიფორმის ტარება.

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

4500

25

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

20

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

2

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

140 შპს - ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი
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1400103 საერთაშორისო გადაზიდვების ორგანიზაცია და მართვა
კვალიფიკაცია: ტრანსპორტის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2500

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

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

15

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

2

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

140 შპს - ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი
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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

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

ადგილების რ-ბა

2250

54

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

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

20

ქიმია

4

25%-ზე მეტი

2

9

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

2

15

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

142 ა(ა)იპ "საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი"
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1420102 ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

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

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

5

20%-ზე მეტი

1

56

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

56

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

142 ა(ა)იპ "საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი"
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1420103 ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო - სამაგისტრო საგანმანათლებლო
პროგრამა
კვალიფიკაცია: განათლების მაგისტრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

21-10-2022

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
300

ადგილების რ-ბა

2250

112

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

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"

06.08.2022 10:35

730

1420104 ისტორია
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

54

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

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

30

ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

24

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

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

06.08.2022 10:35

731

1420105 მათემატიკა
კვალიფიკაცია: მათემატიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

54

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

30

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

3

24

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

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

06.08.2022 10:35

732

1420106 ჟურნალისტიკა
კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

54

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

20

გეოგრაფია

5

25%-ზე მეტი

1

10

ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

15

სამოქალაქო განათლება

5

25%-ზე მეტი

1

4

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

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

06.08.2022 10:35
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1420107 სამართალი
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

09-03-2023

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

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

5

20%-ზე მეტი

1

31

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

50

სამოქალაქო განათლება

5

25%-ზე მეტი

1

31

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

142 ა(ა)იპ "საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი"
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1420108 საჯარო მმართველობა
კვალიფიკაცია: საჯარო მმართველობის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

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

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

5

20%-ზე მეტი

1

12

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

50

გეოგრაფია

5

25%-ზე მეტი

1

25

სამოქალაქო განათლება

5

25%-ზე მეტი

1

25

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

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

06.08.2022 10:35
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1420109 ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

54

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

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

27

ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

27

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

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

06.08.2022 10:35
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1420110 ხელოვნებათმცოდნეობა
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

54

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

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

25

ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

15

ხელოვნება

5

25%-ზე მეტი

1

14

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

142 ა(ა)იპ "საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი"
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737

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

საქართველო, თბილისი, 0101, 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"

06.08.2022 10:35

738

1430101 ბიზნესის ადმინისტრირება (მარკეტინგი; მენეჯმენტი).
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მარკეტინგში, ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

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

143 შპს "გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი"

06.08.2022 10:35
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1430102 ბიზნესის ადმინისტრირება (ფინანსები)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ფინანსებში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

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.)

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

06.08.2022 10:35
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1430103 სამართალი
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2026

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

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

15

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

110

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

3

25

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

143 შპს "გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი"
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1430104 ჟურნალისტიკა
კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი ჟურნალისტიკაში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2028

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.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

8

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

12

გეოგრაფია

3

25%-ზე მეტი

3

14

ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

14

სამოქალაქო განათლება

3

25%-ზე მეტი

3

12

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

143 შპს "გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი"
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1430105 ტურიზმი
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2030

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

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

8

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

30

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

3

22

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

143 შპს "გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი"
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1430106 ფსიქოლოგია
კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი ფსიქოლოგიაში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

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.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

7

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

46

ბიოლოგია

3

25%-ზე მეტი

3

7

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

143 შპს "გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი"

06.08.2022 10:35

744

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

თბილისი, 0179, ილია ჭავჭავაძის გამზირი 53ა

ტელეფონი:

2258243

ვებგვერდი:

www.sangu.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@sangu.edu.ge

145 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
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746

1450101 სამართალი
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2026

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

6

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

10

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

70

სამოქალაქო განათლება

3

25%-ზე მეტი

3

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

145 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
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1450102 ფსიქოლოგია
კვალიფიკაცია: ფსიქოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

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

15

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

60

ბიოლოგია

3

25%-ზე მეტი

3

15

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

145 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
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1450103 კომპიუტერული მეცნიერება
კვალიფიკაცია: კომპიუტინგის 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

70

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

63

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

2

7

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

145 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
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1450104 მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა (ისტორია-გეოგრაფია-მოქალაქეობა)
კვალიფიკაცია: განათლების მაგისტრი (საბაზო და საშუალო საფეხურის მასწავლებელი ისტორიაში, გეოგრაფიასა და მოქალაქეობაში)

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
300

ადგილების რ-ბა

2250

70

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

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

8

ისტორია

7

25%-ზე მეტი

1

62

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

145 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
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1450105 ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

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

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

20

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

40

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

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

06.08.2022 10:35

751

1450106 საერთაშორისო ურთიერთობები
კვალიფიკაცია: საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

20-07-2023

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

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

5

20%-ზე მეტი

1

8

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

40

გეოგრაფია

5

25%-ზე მეტი

1

12

სამოქალაქო განათლება

5

25%-ზე მეტი

1

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1450107 ისტორია
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ისტორიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2030

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

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

35

ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1450108 ტურიზმის ბიზნესი
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2023

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

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

6

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

24

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

3

30

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1450109 ქართული ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის ბაკალავრი (სპეციალიზაცია: ქართული ფილოლოგია)

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-02-2030

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

6

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

3

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

5

ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

35

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1450110 მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო - სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა (ქართული ენა და ლიტერატურა;
ინგლისური ენა; ქართული როგორც მეორე ენა)
კვალიფიკაცია: განათლების მაგისტრი (საბაზო და საშუალო საფეხურის მასწავლებელი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, ინგლისურ ენასა და ქართულში, როგორც მეორე
ენაში)

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

27-07-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
300

ადგილების რ-ბა

2250

70

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (ინგ.)

2

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

5

20%-ზე მეტი

2

8

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

2

62

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1520101 ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2990

397

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

357

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1520102 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

ადგილების რ-ბა

2990

37

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

4

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

33

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1520103 მედიცინა (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
360

ადგილების რ-ბა

7770

37

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

2

75%-ზე მეტი

4

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

2

12

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

2

12

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

2

13

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1520104 მენეჯმენტი
კვალიფიკაცია: მენეჯმენტის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2031

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2990

207

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

21

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

186

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1520105 ჟურნალისტიკა
კვალიფიკაცია: ჟურნალისტიკის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2028

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2990

157

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

16

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

77

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

1

16

ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

32

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

1

16

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1520106 საერთაშორისო ურთიერთობები
კვალიფიკაცია: საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

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

26

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

177

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

2

27

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

2

27

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1520107 სამართალი
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2990

607

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

61

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

485

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

1

61

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1520108 ტურიზმი
კვალიფიკაცია: ტურიზმის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2030

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2990

307

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

31

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

207

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

1

69

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

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2031

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
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2990

97

ადგილების რ-ბა

06.08.2022 10:35

767

1520110 ფსიქოლოგია
კვალიფიკაცია: ფსიქოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2990

397

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

40

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

317

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

1

40

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1530101 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

31-12-2023

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

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

20

ისტორია

4

90%-ზე მეტი

3

5

ლიტერატურა

4

90%-ზე მეტი

3

5

ხელოვნება

4

25%-ზე მეტი

3

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1530102 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

31-12-2024

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

4500

75

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

40

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

35

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1530103 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

31-12-2028

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

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3
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ადგილების რ-ბა

3600

30

ადგილების რ-ბა
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1530104 პოლიტიკის მეცნიერებები
კვალიფიკაცია: პოლიტიკის მეცნიერების 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

31-12-2028

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3600

30

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (ინგ.)

4

30%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

5

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

15

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

3

5

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

3

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1530105 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

31-12-2028

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

7

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

25

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

3

13

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

3

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1530106 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

01-07-2026

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

35

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

3

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1530107 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

31-12-2028

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

4200

50

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (ინგ.)

4

30%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

20

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

20

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

3

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

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

06.08.2022 10:35

776

1530108 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

31-12-2028

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3600

30

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (ინგ.)

4

30%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1530109 ფსიქოლოგია
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

31-12-2028

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3950

50

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (ინგ.)

4

30%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

35

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

3

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1530110 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

01-07-2028

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

5000

35

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

10

ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

3

10

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

3

5

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

ქ. თბილისი. 0102, უზნაძის ქ.68

ტელეფონი:

2951040

ვებგვერდი:

tamariuni.edu.ge

ელ.ფოსტა:

sainttamariuni@gmail.com
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1540101 საექთნო საქმე
კვალიფიკაცია: საექთნო საქმის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
242

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
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1540102 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
კვალიფიკაცია: ბაკალავრი საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
243

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
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1540103 ფარმაცია
კვალიფიკაცია: ფარმაციის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
245

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
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1540104 ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია
კვალიფიკაცია: ბაკალავრი ფიზიკურ მედიცინასა და რეაბილიტაციაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
248

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

06.08.2022 10:35

784

1540105 ფსიქოლოგია
კვალიფიკაცია: ბაკალავრი ფსიქოლოგიაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

არ ფინანსდება

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

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

10

ბიოლოგია

6

25%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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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
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1550101 თავდაცვა და უსაფრთხოება
კვალიფიკაცია: თავდაცვისა და უსაფრთხოების ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება.
შესარჩევი ტური: ფიზიკური შესაბამისობის ტესტირება, ფსიქოლოგიური შერჩევა, სამედიცინო შემოწმება. 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

31-12-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
255

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

25%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

35

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

3

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1550102 ინფორმატიკა
კვალიფიკაცია: ინფორმატიკის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება.
შესარჩევი ტური: ფიზიკური შესაბამისობის ტესტირება, ფსიქოლოგიური შერჩევა, სამედიცინო შემოწმება. 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

31-12-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
260

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

25%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

25%-ზე მეტი

3

25

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

3

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1550103 მენეჯმენტი
კვალიფიკაცია: მენეჯმენტის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება.
შესარჩევი ტური: ფიზიკური შესაბამისობის ტესტირება, ფსიქოლოგიური შერჩევა, სამედიცინო შემოწმება. 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

31-12-2024

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
259

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

25%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

25%-ზე მეტი

3

25

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1550104 მექანიკის ინჟინერია
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი მექანიკის ინჟინერიაში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება.
შესარჩევი ტური: ფიზიკური შესაბამისობის ტესტირება, ფსიქოლოგიური შერჩევა, სამედიცინო შემოწმება. 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

31-12-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
260

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

25%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

25%-ზე მეტი

3

25

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

3

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1550105 ქართულ ენაში მომზადება აფხაზურენოვანთათვის
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება.
შესარჩევი ტური: ფიზიკური შესაბამისობის ტესტირება, ფსიქოლოგიური შერჩევა, სამედიცინო შემოწმება. 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

31-12-2022

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

06.08.2022 10:35
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1550106 ქართულ ენაში მომზადება აზერბაიჯანულენოვანთათვის
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება.
შესარჩევი ტური: ფიზიკური შესაბამისობის ტესტირება, ფსიქოლოგიური შერჩევა, სამედიცინო შემოწმება. 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

31-12-2022

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

06.08.2022 10:35
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1550107 ქართულ ენაში მომზადება ოსურენოვანთათვის
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება.
შესარჩევი ტური: ფიზიკური შესაბამისობის ტესტირება, ფსიქოლოგიური შერჩევა, სამედიცინო შემოწმება. 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

31-12-2022

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

06.08.2022 10:35
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1550108 ქართულ ენაში მომზადება სომხურენოვანთათვის
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება.
შესარჩევი ტური: ფიზიკური შესაბამისობის ტესტირება, ფსიქოლოგიური შერჩევა, სამედიცინო შემოწმება. 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

31-12-2022

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

06.08.2022 10:35
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1710101 დიპლომირებული მედიკოსი
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
360

ადგილების რ-ბა

4500

130

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

39

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

2

39

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

2

52

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1710102 დიპლომირებული მედიკოსი (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
360

ადგილების რ-ბა

17160

10

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

4

უცხოური ენა (ინგ.)

3

80%-ზე მეტი

2

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

1

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
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1710103 სტომატოლოგია
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული სტომატოლოგი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
300

ადგილების რ-ბა

3500

60

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

18

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

2

18

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

2

24

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1710104 სტომატოლოგია (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული სტომატოლოგი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
300

ადგილების რ-ბა

12480

10

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

4

უცხოური ენა (ინგ.)

3

80%-ზე მეტი

2

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

1

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
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1710105 ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

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

15

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

15

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1710106 ინფორმატიკა
კვალიფიკაცია: ინფორმატიკის 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

30

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

20

ფიზიკა

5

25%-ზე მეტი

1

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1710107 ტურიზმი
კვალიფიკაცია: ტურიზმის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2030

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

15

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

3

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1710108 საერთაშორისო ურთიერთობები
კვალიფიკაცია: საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

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 (ინგ.)

5

80%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

5

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

15

გეოგრაფია

3

25%-ზე მეტი

3

5

სამოქალაქო განათლება

3

25%-ზე მეტი

3

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1710109 სამართალი
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2026

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

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

5

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

15

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

3

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1710110 ფსიქოლოგია
კვალიფიკაცია: ფსიქოლოგიის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

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

35

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

3

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1710111 საბაზო/საშუალო საფეხურის მათემატიკის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული (საბაკალავრო-სამაგისტრო) საგანმანათლებლო
პროგრამა
კვალიფიკაცია: განათლების მაგისტრი (საბაზო/საშუალო საფეხურის მათემატიკის მასწავლებელი)

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2025

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

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

27

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

3

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1710112 საბაზო/საშუალო საფეხურის ფიზიკის, ქიმიის და ბიოლოგიის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული (საბაკალავრო-სამაგისტრო)
საგანმანათლებლო პროგრამა
კვალიფიკაცია: განათლების მაგისტრი (საბაზო/საშუალო საფეხურის ფიზიკის, ქიმიის და ბიოლოგიის მასწავლებელი)

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

10-06-2026

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

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

2

20%-ზე მეტი

4

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

1

27

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

1

3

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

2

10 (მათემატიკა - 9; ისტორია - 1)

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

2

10 (მათემატიკა - 9; ისტორია - 1)

ბიოლოგია

3

25%-ზე მეტი

2

10 (ისტორია - 1; მათემატიკა - 9)

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

ერთ-ერთი შემდეგი დამატებითი სავალდებულო საგნებიდან
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1710113 ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
კვალიფიკაცია: ვეტერინარიის მაგისტრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

21-06-2026

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
300

ადგილების რ-ბა

3500

55

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

ქიმია

4

25%-ზე მეტი

1

17

ბიოლოგია

4

25%-ზე მეტი

1

18

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

საქართველო, ქ. თბილისი, 0178, შატილის ქ. 4; საქართველო, ქ. თბილისი, 0158, ი. ენუქიძის ქ. 6

ტელეფონი:

(+995 32) 2 48 01 41

ვებგვერდი:

www.eeu.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@eeu.edu.ge
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1720101 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

31-12-2026

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

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

30

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

3

15

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

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2031

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.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

20

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

40

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1720103 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

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

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 (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

6

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

13

გეოგრაფია

3

25%-ზე მეტი

3

5

სამოქალაქო განათლება

3

25%-ზე მეტი

3

6

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1720104 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

01-07-2026

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

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

50

სამოქალაქო განათლება

3

25%-ზე მეტი

3

15

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

172 შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35

813

1720105 ფსიქოლოგია
კვალიფიკაცია: ფსიქოლოგიის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლის წლიური საფასური არ შეიცვლება საბაკალავრო პროგრამით გათვალისწინებული 4 აკადემიური წლის განმავლობაში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

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

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (ინგ.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

3

10

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

28

ბიოლოგია

3

25%-ზე მეტი

3

12

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

ქ. თბილისი, ჭყონდიდელის ქუჩა N 56

ტელეფონი:

592111100

ვებგვერდი:

newuni.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@newuni.edu.ge
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1810101 ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

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

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

5

20%-ზე მეტი

1

60

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

40

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1810102 საერთაშორისო ურთიერთობები
კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი საერთაშორისო ურთიერთობებში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

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

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

5

20%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

30

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

2

30

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

2

30

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1810103 ტურიზმი
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში

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

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

4

20%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

5

20%-ზე მეტი

1

20

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

40

გეოგრაფია

5

25%-ზე მეტი

1

40

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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183 ა(ა)იპ - ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი
მისამართი:

თბილისი, 0159, ბოხუას ქ. 11

ტელეფონი:

995322424440

ვებგვერდი:

www.newvision.ge

ელ.ფოსტა:

info@newvision.ge
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183 მსოფლიოს აღმოსაჩენად
აკადემიური პერსონალი
მსოფლიოს 12 ქვეყნიდან

ყალიბდები ლიდერად

გამოკვეთ მომავალ
პროფესიას

სწავლა სწავლებით

სტუდენტები
82 ქვეყნიდან

თანმიმდევრულად
იღრმავებ ცოდნას

ც ო დ ნა

ეტაპობრივად იუმჯობესებ
პრაქტიკულ უნარებს

ქმნი პროფესიული
განვითარების საფუძველს

სწავლა კეთებით
უნა რ ე ბ ი

სახელმწიფო გრანტის მოპოვების ან ნიუ ვიჟენ სასკოლო ოლიმპიადაში
წარმატების შემთხვევაში.

შეიძინე ცოდნა და კომპეტენციები მათი
პრაქტიკული მნიშვნელობის თანაზომიერად

ღ ი რ ე ბ ულ ე ბ ე ბ ი

ისწავლე სრული დაფინანსებით ყველაზე
საერთაშორისო უნივერსიტეტში

კვლევაზე დაფუძნებული
სწავლება

რწმუნდები არჩევანის
სისწორეში

დასაქმდი როგორც სწავლის პერიოდში ისე მის შემდგომ ნიუ ვიჟენ
უნივერსიტეტსა და პარტნიორ კომპანიებში – იყავი დამოუკიდებელი
სწავლის პირველივე დღიდან
გაცვლითი და სტაჟირების
პროგრამები 100-ზე მეტ
პარტნიორ ორგანიზაციაში
მსოფლიოს 25 ქვეყნიდან

დერბის კამპუსი, დიდი ბრიტანეთი

ეკო კამპუსი, საქართველო

დაგეგმე საინფორმაციო ტური ყველაზე მწვანე კამპუსში
www.newvision.ge

info@newvision.ge

+0322424440

გაიგე მეტი
820

1830101 ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

12250

30

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

6

70%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

2

20

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

2

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1830102 მედიცინის საგანმანათლებლო პროგრამა (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
360

ადგილების რ-ბა

17500

20

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

4

უცხოური ენა (ინგ.)

4

70%-ზე მეტი

1

ბიოლოგია

3

50%-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
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1830103 პოლიტიკის მეცნიერება და საერთაშორისო ურთიერთობები (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი პოლიტიკის მეცნიერებაში ან საერთაშორისო ურთიერთობებში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2028

ინგლისური 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

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

6

70%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

2

3

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

2

15

გეოგრაფია

3

25%-ზე მეტი

2

9

სამოქალაქო განათლება

3

25%-ზე მეტი

2

3

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1830104 საექთნო საქმე (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: საექთნო საქმის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

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

50%-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
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1830105 სამართალი
კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

01-07-2026

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

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

6

50%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

2

5

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

2

17

სამოქალაქო განათლება

3

25%-ზე მეტი

2

8

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

183 ა(ა)იპ - ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35

825

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

06.08.2022 10:35

826

1860101 ფიზიკური აღზრდა და სპორტი (მწვრთნელი)
კვალიფიკაცია: სპორტის ბაკალავრი
სპორტულ ტურზე რეგისტრაციის მიზნით აბიტურიენტმა უნივერსიტეტს უნდა მიმართოს არაუგვიანეს 2022 წლის მაისისა. საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის
აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა/ისტორია

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2030

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

ადგილების რ-ბა

2250

122

ადგილების რ-ბა

1

186 სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35

827

1860102 ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია
კვალიფიკაცია: ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

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

1

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)

3

20%-ზე მეტი

2

ბიოლოგია

3

25%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

3

20%-ზე მეტი

4

15

ფიზიკა

3

25%-ზე მეტი

4

15

ქიმია

3

25%-ზე მეტი

4

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

186 სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35

828

1860103 ბიზნესის ადმინისტრირება და სპორტის მენეჯმენტი
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტში

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

06-12-2023

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

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

3

4

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

36

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

186 სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35

829

1860104 ქართულ ენაში მომზადება აზერბაიჯანულენოვანთათვის

ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის (მწვრთნელი) საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების მსურველებმა სპორტულ ტურზე რეგისტრაციის მიზნით უნივერსიტეტს
უნდა მიმართოს არაუგვიანეს 2022 წლის მაისისა

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

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

12

ადგილების რ-ბა

06.08.2022 10:35

830

1860105 ქართულ ენაში მომზადება სომხურენოვანთათვის

ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის (მწვრთნელი) საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების მსურველებმა სპორტულ ტურზე რეგისტრაციის მიზნით უნივერსიტეტს
უნდა მიმართოს არაუგვიანეს 2022 წლის მაისისა

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

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

12

ადგილების რ-ბა

06.08.2022 10:35

831

1860106 ქართულ ენაში მომზადება აფხაზურენოვანთათვის

ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის (მწვრთნელი) საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების მსურველებმა სპორტულ ტურზე რეგისტრაციის მიზნით უნივერსიტეტს
უნდა მიმართოს არაუგვიანეს 2022 წლის მაისისა

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

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

2

ადგილების რ-ბა

06.08.2022 10:35

832

1860107 ქართულ ენაში მომზადება ოსურენოვანთათვის

ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის (მწვრთნელი) საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების მსურველებმა სპორტულ ტურზე რეგისტრაციის მიზნით უნივერსიტეტს
უნდა მიმართოს არაუგვიანეს 2022 წლის მაისისა

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2022

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

2

ადგილების რ-ბა

06.08.2022 10:35

833

192 შპს ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი
მისამართი:

ბათუმი, ფრიდონ ხალვაშის გამზირი 237

ტელეფონი:

+995 568941600

ვებგვერდი:

bauinternational.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@bauinternational.edu.ge

192 შპს ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი

06.08.2022 10:35

834

1920101 მედიცინა (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

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

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

3

70%-ზე მეტი

2

ბიოლოგია

5

30%-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

06.08.2022 10:35

835

1920102 სტომატოლოგია (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული სტომატოლოგი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2027

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
300

ადგილების რ-ბა

7000

6

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

3

70%-ზე მეტი

2

ბიოლოგია

5

30%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

2

25%-ზე მეტი

4

2

ფიზიკა

2

25%-ზე მეტი

4

2

ქიმია

2

25%-ზე მეტი

4

2

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

192 შპს ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი

06.08.2022 10:35
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195 შპს - ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი
მისამართი:

საქართველო, თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. №82

ტელეფონი:

(+995 32) 2 195 015

ვებგვერდი:

www.btu.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@btu.edu.ge
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მიიღე მეტი, აირჩიე 195

BTU-ში ფუნქციონირებს შემდეგი
ლაბორატორიები და ცენტრები

ბიზნესის ადმინისტრირება მენეჯმენტი

ციფრული მარკეტინგი

ერთიანი ეროვნული გამოცდების

ერთიანი ეროვნული გამოცდების

მეწარმეობის ცენტრი

ხელოვნური ინტელექტის ლაბორატორია

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი და

გადამზადების ცენტრი

კიბერუსაფრთხოების ლაბორატორია

კოდი: 1950101

და კვალიფიკაცია:

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი
მენეჯმენტში (BBA in Management)

პროგრამის მოცულობა: 240 კრედიტი (ECTS)
პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი: აკრედიტებული

კოდი: 1950103

კვალიფიკაცია: მარკეტინგის ბაკალავრი
(Bachelor of Marketing)
პროგრამის მოცულობა:

ბლოკჩეინ ლაბორატორია

კარიერული განვითარების ცენტრი
საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური
Android & IoS ლაბორატორია

განახლებადი ენერგიების ლაბორატორია
ინდუსტრია 4.0 ლაბორატორია

240 კრედიტი (ECTS)

პროგრამის საფასური: 2650 ლარი

პროგრამის სტატუსი: აკრედიტებული

ბიზნესის ადმინისტრირება ფინანსები

საინფორმაციო ტექნოლოგიები

ერთიანი ეროვნული გამოცდების

BTU საქართველოში მცხოვრებ ყველა აბიტურიენტს საჩუქრად მთელი წლის განმავლობაში

ერთიანი ეროვნული გამოცდების

კურსებს,

კოდი: 1950104

სთავაზობს:

კოდი: 1950102

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი
და კვალიფიკაცია:

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი და
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი

ფინანსებში (BBA in Finance)

ინფორმატიკაში (Bachelor of

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის მოცულობა: 240 კრედიტი (ECTS)

Engineering in Informatics)

პროგრამის სტატუსი: აკრედიტებული

პროგრამის სტატუსი: აკრედიტებული

ტრენინგებს

და

სხვადასხვა

პროექტში

მონაწილეობას

სრულიად

უფასოდ

მათემატიკის ახალი ოლიმპიადა მოსწავლეებისთვის და მათი მასწავლებლებისთვის
ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის მოსამზადებელი ტრენინგი მათემტიკაში
ტრენინგები პირველი ბიზნესის/სტარტაპის დასაწყებად

გადამზადების სასერთიფიკატო კურსი ციფრულ მედია მარკეტინგში
პროფესიული ორიენტაციის კურსები
და სხვ.

www.btu.edu.ge

+995 32 2 195 015

ელ.ფოსტა: info@btu.edu.ge
marketing@btu.edu.ge

მისამართი: თბილისი 0162,

საქართველო ი.ჭავჭავაძის გამზირი N82

838

1950101 ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

350

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

235

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

115

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1950102 ბიზნესის ადმინისტრირება (ფინანსები)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ფინანსებში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

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

06.08.2022 10:35
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1950103 ციფრული მარკეტინგი
კვალიფიკაცია: მარკეტინგის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2650

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

100

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

3

50

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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1950104 საინფორმაციო ტექნოლოგიები
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი ინფორმატიკაში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2025

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

2250

450

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

405

ფიზიკა

4

25%-ზე მეტი

3

45

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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197 სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
მისამართი:

ქუთაისი, 4600, ახალგაზრდობის გამზირი, მე-5 შესახვევი, K კორპუსი

ტელეფონი:

555118040

ვებგვერდი:

kiu.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@kiu.edu.ge

197 სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

06.08.2022 10:35

843

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

ადგილების რ-ბა

2250

20

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

3

50%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

8

50%-ზე მეტი

1

18

ფიზიკა

8

50%-ზე მეტი

1

2

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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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

ადგილების რ-ბა

2250

200

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

1

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

3

50%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

8

45%-ზე მეტი

1

180

ფიზიკა

8

45%-ზე მეტი

1

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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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

ადგილების რ-ბა

2250

150

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

3

50%-ზე მეტი

2

მათემატიკა

6

40%-ზე მეტი

1

135

ისტორია

6

70%-ზე მეტი

1

15

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
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198 შპს მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი „ალტერბრიჯი“
მისამართი:

ქ. თბილისი, ბაგები წყნეთის გზატკეცილი N 67

ტელეფონი:

555554093

ვებგვერდი:

www.alterbridge.edu.ge

ელ.ფოსტა:

info@alterbridge.edu.ge

198 შპს მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი „ალტერბრიჯი“

06.08.2022 10:35
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1980101 საზოგადოებრივი ურთიერთობები
კვალიფიკაცია: მასობრივი კომუნიკაციის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

4900

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

5

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

15

ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

5

სამოქალაქო განათლება

3

25%-ზე მეტი

3

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

198 შპს მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი „ალტერბრიჯი“

06.08.2022 10:35
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1980102 ფსიქოლოგია
კვალიფიკაცია: ფსიქოლოგიის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

28-03-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

3500

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

6

ისტორია

3

25%-ზე მეტი

3

48

ბიოლოგია

3

25%-ზე მეტი

3

6

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

198 შპს მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი „ალტერბრიჯი“
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1980103 მასობრივი კომუნიკაცია
კვალიფიკაცია: მასობრივი კომუნიკაციის ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

29-07-2023

ქართული ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

4900

50

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

ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

5

სამოქალაქო განათლება

3

25%-ზე მეტი

3

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

198 შპს მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი „ალტერბრიჯი“
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1980104 ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: საფასურის ცვლილება არ იგეგმება
ინგლისური ენის B2 დონის ტესტი (ან დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატი)

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

სწავლების ენა

დაფინანსება

აკრედიტებული

31-12-2024

ინგლისური ენა

ფინანსდება

გამოცდა

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

5900

20

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

5

75%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

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

თბილისი, დიდი დიღომი, მე-3 მკრ. ვეფხისტყაოსნის ქ. 92

ტელეფონი:

574299933

ვებგვერდი:

https://britishuni.edu.ge/

ელ.ფოსტა:

info@britishuni.edu.ge

199 შპს „ბრიტანული სასწავლო უნივერსიტეტი საქართველოში“

06.08.2022 10:35
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1990101 ბიზნესი და მენეჯმენტი (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ინგლისური ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

29550

50

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

6

75%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

30

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

199 შპს „ბრიტანული სასწავლო უნივერსიტეტი საქართველოში“
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1990102 პოლიტიკის მეცნიერება (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: პოლიტიკის მეცნიერების ბაკალავრი

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ინგლისური ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

29550

50

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

25%-ზე მეტი

3

უცხოური ენა (ინგ.)

6

75%-ზე მეტი

1

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

10

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

20

გეოგრაფია

4

25%-ზე მეტი

2

10

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

2

10

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

199 შპს „ბრიტანული სასწავლო უნივერსიტეტი საქართველოში“

06.08.2022 10:35
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202 უსფ - ვებსტერ უნივერსიტეტის, ინკ.-ის ფილიალი საქართველოში
მისამართი:

ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის 82, შენობა 3, სართული მე-5

ტელეფონი:

+995 550000584

ვებგვერდი:

www.webster.edu.ge

ელ.ფოსტა:

tbilisi@webster.edu

202 უსფ - ვებსტერ უნივერსიტეტის, ინკ.-ის ფილიალი საქართველოში

06.08.2022 10:35
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Webster University, a premier U.S.-based university,
has been officially opened a campus in Tbilisi,
Georgia. Webster University offers a tremendous
opportunity to pursue your degree and obtain a
Webster diploma now in Georgia. Webster University
Georgia plans to open its doors for students in
2022. Students enrolled in the Georgian Campus
will also have an opportunity to spend one or more
semesters at any Webster University Campuses (50
in total) of their choice and enjoy all the benefits the
university offers to international students.

BS IN BUSINESS ADMINISTRATION
Program Code for Unified National Exam
(citizens of Georgia only): 202 01 01
Available places: 50
Subjects for Unified National Exam:
Georgian
English Language
Mathematics (30)/History (20)

UNIVERSITY CODE: 202

ამერიკული ვებსტერის უნივერსიტეტის ფილიალი
საქართველოში,
თბილისში
ოფიციალურად
გაიხსნა. ვებსტერის უნივერსიტეტის დიპლომის
აღება ახლა უკვე საქართველოშია შესაძლებელი!
ვებსტერის
უნივერსიტეტი
საქართველოში
სტუდენტებს 2022 წელს მიიღებს. საქართველოს
ფილიალში ჩარიცხულ სტუდენტებს აგრეთვე
ექნებათ შესაძლებლობა ერთი ან რამდენიმე
სემესტრი გაატარონ ვებსტერის უნივერსიტეტის
მათთვის სასურველ კამპუსში, მსოფლიოს 50-მდე
ლოკაციაზე და ისარგებლონ ყველა იმ ბენეფიტით,
რასაც აღნიშნული უნივერსიტეტი საერთაშორისო
სტუდენტებს სთავაზობს.

ბიზნეს ადმინისტრირების
საბაკალავრო პროგრამა
პროგრამის კოდი: 202 01 01
პროგრამაზე მისაღები
სტუდენტების რაოდენობა: 50
საგნები ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის:
ქართული ენა
ინგლისური
მათემატიკა (30)/ ისტორია (20)

BA IN MEDIA STUDIES

მედია სწავლების
საბაკალავრო პროგრამა

Program Code for Unified National Exam
(citizens of Georgia only): 202 01 02
Available places: 50
Subjects for Unified National Exam:

პროგრამის კოდი: 202 01 02
პროგრამაზე მისაღები
სტუდენტების რაოდენობა: 50
საგნები ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის:

Georgian
English Language
Mathematics (20)/ Georgian Literature (5)
/History (20)/Civil Education (5)

ქართული ენა
ინგლისური
მათემატიკა (20)/ ლიტერატურა (5)
/ისტორია (20)/ სამოქალაქო განათლება(5)

BA IN INTERNATIONAL RELATIONS

საერთაშორისო ურთიერთობების
საბაკალავრო პროგრამა

Program Code for Unified National Exam
(citizens of Georgia only): 202 01 03
Available places: 50
Subjects for Unified National Exam:

პროგრამის კოდი: 202 01 03
პროგრამაზე მისაღები
სტუდენტების რაოდენობა: 50
საგნები ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის:

Georgian
English Language
Mathematics (20)/ Geography (10)/ History (15)
/Civil Education (5)

ქართული ენა
ინგლისური
მათემატიკა (20)/ გეოგრაფია (10)
/ისტორია (15)/ სამოქალაქო განათლება (5)

856

2020101 ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: მეცნიერების ბაკალავრი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: ლარის კურსის ცვლილებამ შესაძლოა გამოიწვიოს სწავლის საფასურის ცვლილება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ინგლისური ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

24490

50

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (ინგ.)

3

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

5

20%-ზე მეტი

1

30

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

20

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

202 უსფ - ვებსტერ უნივერსიტეტის, ინკ.-ის ფილიალი საქართველოში

06.08.2022 10:35
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2020102 მედიაკომუნიკაცია/მასკომუნიკაცია (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარული მეცნიერებების ბაკალავრი მასობრივ კომუნიკაციაში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: ლარის კურსის ცვლილებამ შესაძლოა გამოიწვიოს სწავლის საფასურის ცვლილება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ინგლისური ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

24490

50

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

25%-ზე მეტი

1

უცხოური ენა (ინგ.)

3

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

4

20%-ზე მეტი

2

20

ისტორია

4

25%-ზე მეტი

2

20

ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

5

სამოქალაქო განათლება

4

25%-ზე მეტი

2

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

202 უსფ - ვებსტერ უნივერსიტეტის, ინკ.-ის ფილიალი საქართველოში

06.08.2022 10:35
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2020103 საერთაშორისო ურთიერთობები (ინგლისურენოვანი)
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარული მეცნიერებების ბაკალავრი საერთაშორისო ურთიერთობებში
ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: ლარის კურსის ცვლილებამ შესაძლოა გამოიწვიოს საფასურის ცვლილება

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის ვადა

არააკრედიტებული
გამოცდა

სწავლების ენა

დაფინანსება

ინგლისური ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
240

ადგილების რ-ბა

24490

50

კოეფიციენტი

მინ. ზღვარი

პრიორიტეტი

ადგილების რ-ბა

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

25%-ზე მეტი

2

უცხოური ენა (ინგ.)

3

20%-ზე მეტი

3

მათემატიკა

5

20%-ზე მეტი

1

20

ისტორია

5

25%-ზე მეტი

1

15

გეოგრაფია

5

25%-ზე მეტი

1

10

სამოქალაქო განათლება

5

25%-ზე მეტი

1

5

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

202 უსფ - ვებსტერ უნივერსიტეტის, ინკ.-ის ფილიალი საქართველოში

06.08.2022 10:35
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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 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!
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173 ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქო გრემის სასულიერო სემინარია
მისამართი:

ყვარლის რაიონი, სოფელი გრემი, 4806

ტელეფონი:

555993399

ვებგვერდი:

seminaria.ge

ელ.ფოსტა:

g.nekresi@yahoo.com

173 ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქო გრემის სასულიერო სემინარია

25.02.2022 12:41
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1730101 თეოლოგია
კვალიფიკაცია: თეოლოგიის ბაკალავრი
ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მინიმალური კომპეტენციის გადალახვის შემდეგ (ქართულ ენასა და ლიტერატურაში მაქსიმალური ქულის 25% - ზე მეტი) აბიტურიენტი
აბარებს შიდა გამოცდებს:
1. ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლები (კატეხიზმო) (ზეპირი ან წერითი ფორმით);
2. ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლებში (კატეხიზმოში) დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში აბიტურიენტი გადის გასაუბრებას საგამოცდო კომისიასთან.
საბაკალავრო პროგრამაზე ჩარიცხვა ხორციელდება შიდა საგამოცდო კომისიის მიერ დამტკიცებული საგამოცდო (მათ შორის გასაუბრების) შედეგების გათვალისწინებით.

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
15

25.02.2022 12:41
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1730102 ქრისტიანული ხელოვნებათმცოდნეობა
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ბაკალავრი
ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მინიმალური კომპეტენციის გადალახვის შემდეგ (ქართულ ენასა და ლიტერატურაში მაქსიმალური ქულის 25% - ზე მეტი) აბიტურიენტი
აბარებს შიდა გამოცდებს:
1. ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლები (კატეხიზმო) (ზეპირი ან წერითი ფორმით);
2. ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლებში (კატეხიზმოში) დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში აბიტურიენტი გადის გასაუბრებას საგამოცდო კომისიასთან.
საბაკალავრო პროგრამაზე ჩარიცხვა ხორციელდება შიდა საგამოცდო კომისიის მიერ დამტკიცებული საგამოცდო (მათ შორის გასაუბრების) შედეგების გათვალისწინებით.

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
15

25.02.2022 12:41
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174 ა(ა)იპ - მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის გელათის სასულიერო აკადემია და
სემინარია
მისამართი:

ქ. ქუთაისი, დვალიშვილის ქ. №17

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

25.02.2022 12:41
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1740101 თეოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა
კვალიფიკაცია: თეოლოგიის ბაკალავრი
ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ეროვნული გამოცდის გარდა ბარდება შიდა მისაღები გამოცდები.

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

25.02.2022 12:41
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1740102 ქრისტიანული ხელოვნებათმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ბაკალავრი
ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ეროვნული გამოცდის გარდა ბარდება შიდა მისაღები გამოცდები.

აკრედიტაცია

სწავლების ენა

დაფინანსება

არააკრედიტებული

ქართული ენა

არ ფინანსდება

კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური
286

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

25.02.2022 12:41
866

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

25.02.2022 12:41

867

1750101 თეოლოგია
კვალიფიკაცია: თეოლოგიის ბაკალავრი
ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე მინიმალური კომპეტენციის გადალახვის შემდეგ (ქართულ ენასა და ლიტერატურაში მაქსიმალური ქულის 25% - ზე მეტი) აბიტურიენტი
აბარებს შიდა გამოცდებს:
1.ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლები (კატეხიზმო(ზეპირი);
2.საქართველოს ისტორია (ზეპირი);
3.უცხო ენა არჩევით (ინგლისური ენა, გერმანული ენა, ფრანგული ენა, რუსული 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

25.02.2022 12:41

868

1750102 მონუმენტური ხატწერის რესტავრაცია
კვალიფიკაცია: ხელოვნების ნიმუშთა რესტავრაციის ბაკალავრი
ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე მინიმალური კომპეტენციის გადალახვის შემდეგ (ქართულ ენასა და ლიტერატურაში მაქსიმალური ქულის 25% - ზე მეტი) 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, გერმანული ენა, ფრანგული ენა, რუსული 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
10

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

25.02.2022 12:41

869

1750103 საეკლესიო არქიტექტურა (ხუროთმოძღვრება)
კვალიფიკაცია: არქიტექტურის ბაკალავრი
ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე მინიმალური კომპეტენციის გადალახვის შემდეგ (ქართულ ენასა და ლიტერატურაში მაქსიმალური ქულის 25% - ზე მეტი) 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, გერმანული ენა, ფრანგული ენა, რუსული 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
10

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

25.02.2022 12:41

870

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

25.02.2022 12:41

871

1750105 ქრისტიანული ხელოვნებათმცოდნეობა
კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარული მეცნიერებების ბაკალავრი ხელოვნების ისტორიასა და თეორიაში
ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე მინიმალური კომპეტენციის გადალახვის შემდეგ (ქართულ ენასა და ლიტერატურაში მაქსიმალური ქულის 25% - ზე მეტი) აბიტურიენტი
აბარებს შიდა გამოცდებს:
1.ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლები (კატეხიზმო(ზეპირი);
2.საქართველოს ისტორია (ზეპირი);
3.უცხო ენა არჩევით (ინგლისური ენა, გერმანული ენა, ფრანგული ენა, რუსული 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

25.02.2022 12:41

872

1750106 ხატწერა
კვალიფიკაცია: ხატწერის ბაკალავრი
ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე მინიმალური კომპეტენციის გადალახვის შემდეგ (ქართულ ენასა და ლიტერატურაში მაქსიმალური ქულის 25% - ზე მეტი) 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, გერმანული ენა, ფრანგული ენა, რუსული 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
10

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

25.02.2022 12:41

873

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

25.02.2022 12:41
874

1770101 საეკლესიო მუსიკა
კვალიფიკაცია: ქართული ხალხური და საეკლესიო გუნდის დირიჟორი (ლოტბარი-რეგენტი)
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

25.02.2022 12:41
875

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

25.02.2022 12:41
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1840101 თეოლოგია
კვალიფიკაცია: თეოლოგიის ბაკალავრი
დამატებითი მოთხოვნებია შიდა გამოცდები:
1. კატეხიზმო
2. საქართველოს ისტორია
3. უცხო ენა

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

130

25.02.2022 12:41
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194 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს ახალციხის წმინდა გრიგოლ ხანძთელის სახელობის სასულიერო
სემინარია
მისამართი:

ქ. ახალციხე, 0800. 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

25.02.2022 12:41
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1940101 თეოლოგია
კვალიფიკაცია: თეოლოგიის ბაკალავრი
ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მინიმალური კომპეტენციის გადალახვის შემდეგ (ქართულ ენასა და ლიტერატურაში მაქსიმალური ქულის 25% - ზე მეტი) აბიტურიენტი
აბარებს შიდა გამოცდებს:
1. ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლები (კატეხიზმო) (ზეპირი ან წერითი ფორმით);
2. ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლებში (კატეხიზმოში) დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში აბიტურიენტი გადის გასაუბრებას საგამოცდო კომისიასთან.
საბაკალავრო პროგრამაზე ჩარიცხვა ხორციელდება შიდა საგამოცდო კომისიის მიერ დამტკიცებული საგამოცდო (მათ შორის გასაუბრების) შედეგების გათვალისწინებით.

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

10

25.02.2022 12:41
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1940102 ქრისტიანული ხელოვნებათმცოდნეობა
კვალიფიკაცია: ქრისტიანული ხელოვნებათმცოდნეობის ბაკალავრი
ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მინიმალური კომპეტენციის გადალახვის შემდეგ (ქართულ ენასა და ლიტერატურაში მაქსიმალური ქულის 25% - ზე მეტი) აბიტურიენტი
აბარებს შიდა გამოცდებს:
1. ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლები (კატეხიზმო) (ზეპირი ან წერითი ფორმით);
2. ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლებში (კატეხიზმოში) დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში აბიტურიენტი გადის გასაუბრებას საგამოცდო კომისიასთან.
საბაკალავრო პროგრამაზე ჩარიცხვა ხორციელდება შიდა საგამოცდო კომისიის მიერ დამტკიცებული საგამოცდო (მათ შორის გასაუბრების) შედეგების გათვალისწინებით.

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

10

25.02.2022 12:41
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