
 უნივერსიტეტი აკადემიური საფეხური მიმართულება 
მობილობის 

ხანგრძლივობა 

1 
University of Salzburg - 

ავსტრია 

 აკადემიური პერსონალი  

 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

7 დღე 

2 

 

University of Ruse Angel 

Kanchev - 

ბულგარეთი/Bulgaria 

 ბაკალავრი 

 აკადემიური პერსონალი 

 ადმინისტრაციული პერსონალი 

--------------------------- 

   მაგისტრანტი 

   აკადემიური პერსონალი 

   ადმინისტრაციული       

   პერსონალი 

------------------------ 

 ბაკალავრიატი 

 მაგისტრატურა  

 დოქტორანტურა 

 აკადემიური პერსონალი 

 ადმინისტრაციული     პერსონალი 

განათლება 

 

--------------------- 

 

ენები 

------------------------ 

 

საინფორმაციო და 

საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიები 

4 თვე 

7 დღე (მინ. 8 სასწ. საათი) 

7 დღე 

------------------- 

4 თვე 

7 დღე (მინ. 8 სასწ. საათი) 

7 დღე 

------------------------- 

 

5 თვე (თითოეულ 

საფეხურზე) 



3 
 

University of Jena - გერმანია 

 

 ბაკალავრიატი 

 

 მაგისტრატურა 

----------------------------- 

 

 აკადემიური პერსონალი 

გერმანული 
ლიტერატურა და 

ლინგვისტიკა; 
ბიოლოგია; 

გერმანული, როგორც 
უცხო ენა; 

არქეოლოგია და 
ანტიკური 

მეცნიერებები; 
ეკონომიკა; 

კავკასიური და 
სლავური 

მეცნიერებები; 

 

5 თვე 

 

 

--------------------------- 

                   15 დღე 

4 
Universidad de Alcala -

ესპანეთი 

ბაკალავრიატი 

მაგისტრატურა 

დოქტორანტურა 

--------------------- 

აკადემიური პერსონალი 

ეკონომიკა 8-9 თვე 

 

 

---------------------------- 

        7 დღე 

5 

Universitat Politecnica De 

Valencia -ესპანეთი 

 

ბაკალავრიატი საინჟინრო 

გარემოს დაცვა 

ენები და 

ტექნოლოგიები 

5 თვე 



6 

 

Mugla Sitki Kocman 

University - თურქეთი 

 

ბაკალავრიატი  

მაგისტრატურა  

--------------------------------- 

აკადემიური პერსონალი 

ლიტერატურა და 

ლინგვისტიკა 

სამთო ინჟინერია 

საინფორმაციო და 

საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიები 

პოლიტიკური და 

სოციალური 

მეცნიერებები 

ბიზნესი და 

ადმინისტრირება 

ტურიზმი 

5 თვე 

 

----------------------- 

5 დღე 

8 

Mykolas Romeris University – 

ლიტვა 

 

ბაკალავრიატი/მაგისტრატურა 

----------------------- 

 აკადემიური პერსონალი 

------------------------ 

 ადმინისტრაციული პერსონალი  

სამართალი 5 თვე 

----------------------------- 

7 დღე(მინიმუმ 8 საათი) 

------------------------------- 

7 დღე 

7 

International School of Law and 

Business ( Tarptautine Teises ir Verslo 

Aukstoki Mokykla  )- ლიტვა 

 ადმინისტრაციული პერსონალი 

 

ტურიზმი 5 დღე 

9 
Jagiellonian University - 

პოლონეთი 

ბაკალავრიატი 

მაგისტრატურა 

ფსიქოლოგია 10 თვე 



10 

Politechnika Bialostocka - 

პოლონეთი 

 

 მაგისტრატურა 

------------------------------- 

აკადემიური პერსონალი 

 ადმინისტრაციული პერსონალი  

ბიზნეს 

ადმინისტრირება 

5 თვე 

------------------- 

7 დღე 

11 
Politechnika Slaska - 

პოლონეთი 

ბაკალავრიატი 

მაგისტრატურა 

დოქტორანტურა 

--------------------------- 

 აკადემიური პერსონალი 

 ადმინისტრაციული პერსონალი 

ბიზნეს 

ადმინისტრირება; 

გარემოს დაცვა; 

მათემატიკა და 

სტატისტიკა; 

საინფორმაციო 

ტექნოლოგიური 

მეცნიერებები; 

5 თვე 

 

--------------------------- 

7 დღე 

12 
University Stefan Cel Mare 

Sueceava - რუმინეთი 

 

 აკადემიური პერსონალი 

 ადმინისტრაციული პერსონალი 

  

 

ბიზნესის და 

ადმინისტრირება 

 

7 დღე 

13 

Aristotle University of 

Thessaloniki- 

საბერძნეთი 

  

 სამივე საფეხური 

-------------------- 

 აკადემიური პერსონალი 

---------------------------- 

 ადმინისტრაციული პერსონალი  

ყველა მიმართულება 3 თვე 

---------------------- 

10 დღე 

------------------------- 

5 დღე 



14 

Universita Degli Studi 

Dell'Aquila 8 Alma Mater 

Studiorum –იტალია 

 

ბაკალავრიატი 

მაგისტრატურა 

------------------------------------ 

აკადემიური პერსონალი 

მათემატიკა, ფიზიკა, 

ინფორმატიკა, 

საინფორმაციო და 

საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიები, 

ელექტრო-ინჟინერია, 

ბიოტექნოლოგიები 

 

6 თვე 

----------------------- 

15 დღ 

15 
The University College of 

Southeast - ნორვეგია 

   

16 
University of Szczecin -                                           

პოლონეთი 

   

17 

University College of Enterprise 

and Administration - 

პოლონეთი 

   

18 
Wyzsza Szkola Bankowa we 

Wroclawiu - პოლონეთი 

   

19 
University of Łódź - 

პოლონეთი 

   



 

 

 

20 
University of Montpellier - 

საფრანგეთი 

   

21 
Universita Di Bologna - 

იტალია 

   

22 
Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego - პოლონეთი 

   


