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საგანმანათლებლო 

პროგრამის 

დასახელება 

ტურიზმის მენეჯმენტი 

მისანიჭებელი 

კვალიფიკაცია 

ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრი ტურიზმის მენეჯმენტში 

პროგრამის 

მოცულობა 

კრედიტებში 

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 

სემესტრების რაოდენობა: 4 

კრედიტების განაწილება: 

კომპონენტი კრედიტები 

ტურიზმის მენეჯმენტი 

ტურიზმის მდგრადობა 

კვლევითი უნარები 

ინგლისური ენა 

არჩევითი დისციპლინები 

პრაქტიკა 

სამაგისტრო ნაშრომი 
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ჯამში 120 
 

საგანმანათლებლო 

პროგრამის მიზანი 
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია მოამზადოს პროფესიონალი, რომელიც:  

- არის ტურიზმის და ტურიზმის მართვის სფეროში თანამედროვე, ღრმა და 

სისტემური ცოდნით აღჭურვილი მენეჯერი, ეფექტიანი ლიდერი და გუნდის 

წევრი;  

- გადაჭრის რთულ მმართველობით პრობლემებს; 

- თავის გადაწყვეტილებებს აფუძნებს კვლევებზე, მდგრადობის, საქმიანი და 

აკადემიური ეთიკის პრინციპებზე. 
სწავლის შედეგები საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრი: 

- მსჯელობს კრიტიკულად, სიღრმისეულად და სისტემატიზებულად ტურიზმის დარგში 

მოქმედი ორგანიზაციის ან მისი ქვედანაყოფის მართვის კონცეფციების შესახებ. 

- განხილავს ტურიზმის და ტურიზმის დარგში მოქმედი ორგანიზაციის ან მისი 

ქვედანაყოფის მართვის თანამედროვე ტენდენციებს, წარმატებულ და წარუმატებელ 

შემთხვევებს, ფუნდამენტური და გამოყენებითი კვლევების უახლეს მიღწევებს. 

- გადაჭრის ტურიზმის დარგში მოქმედი ორგანიზაციის ან მისი ქვედანაყოფის მართვის 

პრობლემას ორიგინალური, ინოვაციური, თანამედროვე, სტრატეგიული, კომპლექსური, 

კვლევაზე დაფუძნებული გზით. 

- იკვლევს ტურიზმის და ტურიზმის დარგში მოქმედი ორგანიზაციის ან მისი ქვედანაყოფის 

მართვის პრობლემას თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით. 

- ეყრდნობა თანამედროვე ტექნოლოგიებს, მდგრადობის, საქმიანი და აკადემიური ეთიკის 

პრინციპებს. 

- წარუდგენს ტურიზმის და ტურიზმის დარგში მოქმედი ორგანიზაციის ან მისი 

ქვედანაყოფის მართვის პრობლემის პრაქტიკულ გადაჭრასთან ან კვლევასთან 

დაკავშირებულ დასკვნებს, არგუმენტებს და შედეგებს საქმიან და აკადემიურ 

საზოგადოებას ქართულ და უცხოურ ენებზე. 

- მართავს დამოუკიდებლად ან გუნდურად, ეფექტიანი გუნდის მეშვეობით, ტურიზმის 

დარგში მოქმედ ორგანიზაციას ან მის ქვედანაყოფს პასუხისმგებლობით საკუთარი 

კომპეტენციის ფარგლებში. 

- წარმართავს საკუთარი და გუნდის წევრების სწავლისა და პროფესიული განვითარების 

პროცესს. 

შეფასების წესი 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. 

საკონტაქტო პირები პროგრამის ხელმძღვანელები:  

როსტომ ბერიძე მობ.: 577 71 62 63 e-mail: beridze.rostom@bsu.edu.ge 

პაატა ჩაგანავა მობ.: 577545490 e-mail: chaganava.paata@bsu.edu.ge  
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