საგანმანათლებლო
დაწესებულების დასახელება
საგანმანათლებლო პროგრამის
დასახელება
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია
პროგრამის მოცულობა
კრედიტებში

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მისამართი:
6010, ქ. ბათუმი ნინოშვილის ქ., №35 ტელ/ფაქსი: (+995 222) 27 17 87 ელ.
ფოსტა: info@bsu.edu.ge
მენეჯმენტი
ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი
მენეჯმენტის საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 240 კრედიტს:
ძირითადი სასწავლო კურსები - 180 კრედიტი
(160 კრედიტი
სავალდებულო და 20 კრედიტი არჩევითი სასწავლო კურსები),
დამატებით სპეციალობა/არჩევითი კურსები- 60 კრედიტი.

პროგრამის განხორციელების მთავარი მიზანია- შესაბამისი ცოდნისა და
საგანმანათლებლო პროგრამის
მიზანი

სწავლის შედეგები
(ზოგადი და დარგობრივი
კომპეტენციები)

შეფასების წესი

საკონტაქტო პირი

უნარ-ჩვევების მქონე მაღალკვალიფიციური მენეჯერების მომზადება,
რომლებიც შესძლებენ ბიზნეს-გარემოში დამოუკიდებელი და აქტიური
მოქმედების უნარის გამოვლინებას, კონკრეტული ბიზნეს სიტუაციების
გაანალიზებას და გადაწყვეტილებების მიღებას.
ზოგადი კომპეტენციები:-აცნობიერებს სფეროს კომპლექსურ საკითხებს;
-შეუძლია სფეროსათვის დამახასიათებელი კვლევითი ან პრაქტიკული
ხასიათის პროექტის განხორციელება.
-შეუძლია სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება,
დაჯგუფება, გაანალიზება და საკითხის გაანალიზებისათვის საჭირო
მეთოდების გამოყენებით დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება.
-შეუძლია: -იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების
შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშების მომზადება და
ინფორმაციის ზეპირად გადაცემა; საკუთარი სწავლის პროცესის
თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება;
დარგობრივი კომპეტენციები -შეუძლია შეიმუშაოს კომპანიებისა და
სახელმწიფო
სტრუქტურების
მართვისა
და
განვითარების
სტრატეგიული გეგმა და დაგეგმვის სისტემის სრულყოფის გზები.
-შეუძლია მმართველობით სისტემაში წარმოშობილი პრობლემების
შესწავლა, გაანალიზება და
შესაბამისი გადაწყვეტილებების გზების
დასახვა.
-შეუძლია: -არგუმენტირებული მსჯელობის წარმართვა ეკონომიკურ და
მმართველობით
პრობლემებთან
დაკავშირებულ
თემებზე;
ორგანიზაცის სისტემაში
კომუნიკაციის ეფექტური მეთოდების
გამოყენება.
- გაცნობიერებული აქვს სწავლის გაგრძელების საჭიროება და ცოდნის
გაღრმავების აუცილებლობა.
-საჯაროდ და საყოველთაოდ აღიარებული სამოქალაქო
და
საზოგადოებრივი ეთიკური ნორმების პატივისცემა.
სტუდენტის შეფასება ხდება შემდეგი სახით:
ა) (A) ფრიადი - 91 ქულა და მეტი; ბ) (B) ძალიან კარგი - 81-90 ქულა; გ)
(C) კარგი - 71-80 ქულა; დ) (D) დამაკმაყოფილებელი - 61-70 ქულა; ე)
(E) საკმარისი - 51-60 ქულა.
(FX) ვერ ჩააბარა - 41-50 ქულის მიღების შემთხვევაში სტუდენტს
უფლება ეძლევა დამატებით გამოცდაზე ერთხელ კიდევ გავიდეს. (F)
ჩაიჭრა - 40 ქულის ან ნაკლების მიღებისას სტუდენტს საგანი ახლიდან
აქვს შესასწავლი.
სრული
პროფესორი:
რეზო
მანველიძე,
577461346,
rezomanvelidze@yahoo.com
ასოცირებული პროფესორი: ირმა ჩხაიძე 568 522586,

