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საგანმანათლებლო პროგრამის
დასახელება

ფინანსები

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია
პროგრამის მოცულობა
კრედიტებში

საგანმანათლებლო პროგრამის
მიზანი

სწავლის შედეგები
(ზოგადი და დარგობრივი
კომპეტენციები)

შეფასების წესი

საკონტაქტო პირი

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი
ფინანსების საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 240 კრედიტს:
ძირითადი სასწავლო კურსები - 180 კრედიტი (165 კრედიტი
სავალდებულო და 15 კრედიტი არჩევითი სასწავლო კურსები),
დამატებით სპეციალობა/არჩევითი კურსები- 60 კრედიტი.
ფინანსების საბაკალავრო პროგრამის მიზანია ბიზნესის
ადმინისტრირების ისეთი სპეციალისტის მომზადება, რომელიც
• შეძლებს თანამედროვე სამეწარმეო სუბიექტების და მათი
ორგანიზაციული ქვედანაყოფების ეფექტიან ფინანსურ მართვას
და ადმინისტრირებას;
• შეისწავლის ფინანსური ეკონომიკის, საფინანსო, საბანკო და
სადაზღვევო საქმის მართვის პროცესის ბუნებას, ძირითად
კანონზომიერებებსა და ტექნოლოგიებს, ფინანსების თანამედროვე
კონცეფციებს და მიდგომებს, ფინანსური გადაწყვეტილებების
მიღებისათვის საჭირო მეთოდებს და წესებს, საერთაშორისო
ფინანსებისა
და
საფონდო
ბირჟების
ფუნქციონირების
საფუძვლებს;
• ექნება თეორიული და სპეციალური ცოდნა ფინანსების, საბანკო
და სადაზღვევო სფეროში.
აქვს:
1. ცოდნა ფინანსების, ფულის მიმოქცევის და კრედიტის, საბანკო
საქმის, ინვესტიციებისა და დაზღვევის სფეროში;
2. ეკონომიქსის, ბიზნესის, მარკეტინგისა და მენეჯმენტის საფუძვლების, ფინანსების მართვის ინსტრუმენტების, ფინანსური
დაგეგმვისა და პროგნოზირების მოდელების ცოდნა;
3. საგადასახადო საქმის, საბუღალტრო აღრიცხვის, კონტროლის,
აუდიტის, სამეურნეო საქმიანობის და ფინანსური ანალიზის, სტატისტიკის, ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელირების მეთოდების
ცოდნა.
შეუძლია:
1. ფინანსური დოკუმენტების ინტერპრეტაცია, ფინანსური ინფორმაციის თავმოყრა, ანალიზი, ანგარიშების მომზადება და წარდგენა;
2. ორგანიზაციის ან ფუნქციონალური სფეროს წინაშე მდგარი
პრობლემის გადასაჭრელად შესაბამისი მეთოდების გამოყენება,
მათი დასაბუთება და დაცვა;
3. შეასრულოს კვლევითი სამუშაო წინასწარ შეთანხმებული
რეკომენდაციების და/ან ინსტრუქციების მიხედვით ხელმძღვანელის მეთვალყურეობით;
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.
ვლადიმერ ღლონტი,
სრული
პროფესორი,
პროგრამის
ხელმძღვანელი, glonti74@gmail.com

