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ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი
ბიზნესის ადმინისტრირების საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 240კრედიტს:
მათ შორის 180 კრედიტი ძირითადი სპეციალობა, 60 კრედიტი დამატებითი
სპეციალობა, ან თავისუფალი კრედიტები. ძირითადი სპეციალობის კურსები
მოიცავს ზოგადი მოდულის 105 კრედიტს, მათ შორის პროფესიული პრაქტიკა 5
კრედიტი და საბაკალავრო ნაშრომის შესრულება 10 კრედიტი. სწავლების
მეოთხე სემესტრიდან სტუდენტმა უნდა აირჩიოს საბაკალავრო პროგრამით
განსაზღვრული ოთხი სპეციალიზაციის მოდულიდან ერთ-ერთი: მენეჯმენტი;
საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმე; საბუღალტრო აღრიცხვა და
საგადასახადო საქმე; მარკეტინგი. სპეციალიზაციის მოდულის საერთო
მოცულობა შეადგენს 75 კრედიტს. სპეციალიზაციის თითოეულ მოდულში
გათვალისწინებულია არჩევითი კომპონენტი 10 კრედიტის მოცულობით.
ბიზნესის ადმინისტრირების საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია ისეთი
სპეციალისტის მომზადება, რომელსაც ექნება თეორიული და სპეციალური
ცოდნა ფინანსების, მენეჯმენტის, მარკეტინგის, საბუღალტრო აღრიცხვასა და
გადასახადების სფეროში. აღჭურვილი იქნება ბიზნესის საქმიანობისთვის საჭირო
ინსტრუმენტების ეფექტიანი გამოყენების უნარებით; შეიძენს პრაქტიკულ
უნარებს, რომლებიც მას მისცემს კარიერული და პიროვნული ზრდის, საქმიანი
ურთიერთობების
ფორმირების
შესაძლებლობას.
აღჭურვილი
იქნება
ინდივიდუალური და ჯგუფური მუშაობის პრაქტიკული უნარ-ჩვევებით;
ექნება გააზრებული ბიზნესის ადმინისტრირების, როგორც სისტემის და მისი
ძირითადი ფუნქციონალური მიმართულებების - სოციალურ-ეკონომიკური და
ეთიკურ-სამართლებრივი მნიშვნელობა.
შეუძლია ბიზნეს პროცესების იდენტიფიცირება, ბიზნეს იდეის საქმიან
მდგომარეობამდე მიყვანისათვის საჭირო სამუშაოების შესრულება და
კონკრეტული ღონისძიებების დასახვა. კომპანიების ფულადი ნაკადების
შეფასება, ფინანსური დოკუმენტების ინტერპრეტაცია, ფინანსური ინფორმაციის
თავმოყრა, ანალიზი, ანგარიშების მომზადება და წარდგენა;
-შეუძლია შეიმუშაოს კომპანიებისა და სახელმწიფო სტრუქტურების მართვისა
და განვითარების სტრატეგიული გეგმა და დაგეგმოს სისტემის სრულყოფის
გზები. აქვს კომერციული ბანკის ოპერაციების შესრულების, კომერციული ბანკის
პორტფელის ანალიზის უნარი.
შეუძლია ცალკეული სადაზღვევო პროდუქტის საჭიროების დასაბუთება,
მოსალოდნელი რისკების
კლასიფიცირება და შესაბამისი სადაზღვევო
პირობების შერჩევა, სადაზღვევო პორტფელის აქტუარული შეფასება;
აქვს ბუღალტრული ბალანსის შედგენის,
კერძო და საჯარო სექტორის
ფინანსური ინფორმაციის დამუშავების, ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისა
და ბუღალტრული აღრიცხვის კომპიუტერული პროგრამა „ორისის“ გამოყენების
უნარი.
შეუძლია მარკეტინგული საქმიანობის ანალიზი, მარკეტინგული სტრატეგიების
განსაზღვრა,
ბაზრის
სეგმენტირებისა
და
მარკეტინგული
კვლევის
დამოუკიდებლად განხორციელება, ინფორმაციის დამუშავება, ანალიზი,
მარკეტინგულ საქმიანობაში სწორი პრიორიტეტების გამოკვეთა, ლოგისტიკური
პროცესების დაგეგმვა და სასაქონლო ნაკადების მართვა;
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;

საკონტაქტო
პირი

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.
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