
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბიზნესისა და სოციალური 

მეცნიერებების ფაკულტეტის დეკანის 

გელა ალადაშვილის 

2021 წლის საქმიანობის ანგარიში 

 

 

შპს გურამ  

თავართქილაძის  

სახელობის   

თბილისის  

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

თბილისი 

2022 წელი 



• უზრუნველყოფს ფაკულტეტზე სასწავლო-სამეცნიერო საქმიანობის ეფექტიან 

ორგანიზაციას;  

 

• თავმჯდომარეობს ფაკულტეტის საბჭოს სხდომებს;  

2021 წლის განმავლობში ფაკულტეტზე ჩატარდა საბჭოს  15 სხდომა (ონლაინ ფორმატში), 

განხილული იყო  41  საკითხი (იხილეთ ფაკულტეტის საბჭოს ოქმები). 

 

• შეიმუშავებს წინადადებებს ცალკეულ საგანმანათლებლო კერძო ბიზნეს-კომპანიებთან და 

სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებთან ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ,  

მიმდინარეობს მოლაპარაკება თეგეტა მოტორსთან ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ 

შეთანხმებაზე;  

 

• რექტორს წარუდგენს წინადადებებს სტუდენტთა მობილობის, მათთვის მატერიალური 

დახმარების ან სხვა სახის შეღავათების გაწევის შესახებ;  

2021 წლის მარტის საგაზაფხულო მობილობის ფარგლებში ჩაირიცხა 4 და გადავიდა 7 

სტუდენტი.   (ბრძანება #01-03/18 26.02.2021)  

საშემოდგომო სემესტრის მობილობის ფარგლებში ჩაირიცხა 15 და გადავიდა 5  

სტუდენტი. (ბრძანება #01-03/24  06.03.2021) 

 

შეღავათი განესაზღვრა 37 სტუდენტს:  

        თანადაფინანსებით დედმამიშვილების სტატუსით ისარგებლა 4 სტუდენტმა. 

(ბრძანება #01-03/116  11.10.2021) 

        გთ-უნის შიდა გრანტით ისარგებლა 33 სტუდენტმა. (ბრძანება #01-03/121  11.10.2021) 

 

 

• ფაკულტეტის საბჭოს წარუდგენს სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების ანალიზს და 

სპეციალობების არჩევის შესახებ ინფორმაციას. 

ბრძანება 0103/84 – 27 ივლისი 2021 

ბრძანება 0103/85 – 27 ივლისი 2021 

ბრძანება 0103/86 – 27 ივლისი 2021 

ბრძანება 0104/46 – 27 ივლისი 2021 

სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების ანალიზი   (დანართი 1, გაზაფხულის სემესტრი) 

 

• რექტორს წარუდგენს დასამტკიცებლად საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების 

თემატიკას. 

ბაკალავრიატი - ბრძანება 01-03/12    25.02.2021  

მაგისტრატურა - ბრძანება 01-04/06    25.02.2021  

 

 

ასევე, საბაკალავრო/სამაგისტრო ნაშრომების თემებს და პრაქტიკის  ხელმძღვანელებს 

დასამტკიცებლად. 

ბრძანება  #01-03/25   04.03.2021 



ბრძანება  #01-04/14   04.03.2021 

 

საგაზაფხულო სემესტრში პრაქტიკაზე დაშვებული იყო ბაკალავრიატში  51  სტუდენტი  

და მაგისტრატურაში 2  სტუდენტი;  

საშემოდგომო  სემესტრში პრაქტიკაზე დაშვებული იყო ბაკალავრიატში  13 სტუდენტი  და 

მაგისტრატურაში 14  სტუდენტი;   

საგაზაფხულო სემესტრში სადიპლომო ნაშრომზე  დაშვებული იყო ბაკალავრიატში  51 

სტუდენტი  და მაგისტრატურაში 13  სტუდენტი;  

საშემოდგომო  სემესტრში სადიპლომო ნაშრომზე  დაშვებული იყო ბაკალავრიატში  16 

სტუდენტი  და მაგისტრატურაში 5  სტუდენტი;   

 

• სასწავლო წლის ბოლოს ფაკულტეტის საბჭოზე განხილვის შემდეგ სასწავლო პროცესის 

მართვისა და მეცნიერების სამსახურს გადასცემს, ფაკულტეტის წლიური სასწავლო 

გეგმებს, პროფესორ-მასწავლებელთა აკადემიურ დატვირთვებს, სასწავლო მეცადინეობის 

განრიგის პროექტს. 

 

• სტუდენტის სტატუსის აღდგენის, შეჩერების, შეწყვეტის მიზნით წარდგინებით 

მიმართავს უნივერსიტეტის რექტორს; 

 2021 წლის საგაზაფხულო სემესტრში სტატუსი შეიჩერა 37-მა სტუდენტმა და აღიდგინა 

19-მა სტუდენტმა, ხოლო სტუდენტის სტატუსი შეუწყდა 20 სტუდენტს. 

საშემოდგომო სემესტრში სტუდენტის სტატუსი შეიჩერა 44-მა სტუდენტმა, აღიდგინა 34-

მა სტუდენტმა. ხოლო სტუდენტის სტატუსი შეუწყდა 5 სტუდენტს. 

 

• ფაკულტეტის დეკანი, პროგრამის ხელმძღვანელებთან ერთად შეიმუშავებს პროექტს  

საგანმანათლებლო პროგრამების რეკლამირებასა და სტუდენტების მოზიდვისთვის 

სხვადასხვა ღონისძიებების შესახებ და წარუდგენს  უნივერსიტეტის მარკეტინგის 

სამსახურს.  

(იხილეთ დანართი 2. საშემოდგომო სემესტრის სტუდენტური ღონისძიებების პროექტი) 

 

• ახორციელებს საგაზაფხულო და საშემოდგომო სემესტრში ფაკულტეტზე საბაკალავრო და 

სამაგისტრო ნაშრომების  და პროფესიული პრაქტიკის დაცვის ორგანიზებას, რის 

შედეგედაც სტუდენტებს ენიჭებათ შესაბამისი აკადემიური ხარისხი.  

საგაზაფხულო სემეტრი: 

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი მიენიჭა 50 სტუდენტს, ხოლო მაგისტრის აკადემიური 

ხარისხი მიენიჭა 7 სტუდენტს.  

პროფესიული პრაქტიკა დაიცვა ბაკალავრიატში 47  სტუდენტმა 

პროფესიული პრაქტიკა დაიცვა მაგისტრატურაში 3  სტუდენტმა 

საბაკალავრო ნაშრომი დაიცვა 50  სტუდენტმა 

სამაგისტრო  ნაშრომი დაიცვა 7  სტუდენტმა 

 

2020-2021 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრის საბაკალავრო, სამაგისტრო 

ნაშრომების და პროფესიული პრაქტიკის დაცვა განხორციელდა  2021 იანვარში:   



 

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი მიენიჭა 29 სტუდენტს და მაგისტრის აკადემიური 

ხარისხი მიენიჭა 1 სტუდენტს.  

პროფესიული პრაქტიკა დაიცვა ბაკალავრიატში 24  სტუდენტმა 

პროფესიული პრაქტიკა დაიცვა მაგისტრატურაში 14  სტუდენტმა 

საბაკალავრო ნაშრომი დაიცვა 29  სტუდენტმა 

სამაგისტრო  ნაშრომი დაიცვა 1  სტუდენტმა 

 

• საშემოდგომო სემესტრში ბაკალავრების და მაგისტრანტების ჩარიცხვა: 

ბრძ. #01-03/96   20.09.2021 

ბრძ. #01-04/68   08.10.2021 

 

საბაკალავრო პროგრამა ბიზნესის ადმინისტრირება (მარკეტინგი, მენეჯმენტი) – 9 

სტუდენტი 

საბაკალავრო პროგრამა ბიზნესის ადმინისტრირება (ფინანსები) – 3  სტუდენტი 

საბაკალავრო პროგრამა ტურიზმი - 4 სტუდენტი  

საბაკალავრო პროგრამა ჟურნალისტიკა - 5  სტუდენტი  

საბაკალავრო პროგრამა ფსიქოლოგია - 19 სტუდენტი  

სამაგისტრო პროგრამა საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი  -  15 სტუდენტი 

სამაგისტრო პროგრამა მასობრივი კომუნიკაცია  3 სტუდენტი 

 

•   2021 წელს ფაკულტეტზე გამოცხადდა 2 კადემიური კონკურსი, რის საფუძველზეც 

მოხდა აკადემიური პერსონალის განახლება.  

          ბრძანება  #01-01/39   29.07.2021 

          ბრძანება  #01-01/70   24.11.2021 

          ბრძანება  #01-01/71   24.11.2021 

          ბრძანება  #01-01/72   24.11.2021 

 

 

• უნივერსიტეტში მოქმედი სახელობითი და ჩვეულებრივი სტიპენდიის დანიშვნის წესის 

შესაბამისად, ყოველი სემესტრის აკადემიური შედეგების მიხედვით ხდება ფაკულტეტზე 

ერთი სემესტრი განმავლობაში სტიპენდიის მინიჭება.  

საგაზაფხულო სემესტრი  - 3 სტუდენტი 

სახელობითი სტიპენდია: მარიამ არაბიძე (ფსიქოლოგიის პროგრამის მეოთხე წლის   

                                                  სტუდენტი) 

ჩვეულებრივი სტიპენდია: რეზო გაზაშვილი (ფინანსების სპეციალობის მესამე წლის   



                                                   სტუდენტი) 

                                                   ლევან ყაულაშვილი (ჟურნალისტიკის პროგრამის მეორე  

                                                   წლის სტუდენტი) 

 

 

საშემოდგომო სემესტრი  - 2 სტუდენტი 

სახელობითი სტიპენდია: თათია უნერმარკი (ფსიქოლოგიის პროგრამის მეოთხე წლის  

                                                სტუდენტი) 

 

ჩვეულებრივი სტიპენდია: რეზო გაზაშვილი  (ფინანსების სპეციალობის მეოთხსე წლის   

                                                   სტუდენტი) 

 

 

ფონდი „გურული დღიურების“ მხარდაჭერით ფაკულტეტის 3 წარჩინებულ სტუდენტს 

ერთი წლის განმავლობაში დაენიშნა სტიპენდია თვეში  100 ლარის ოდენობით.  

ლევან ყაულაშვილი -  (ჟურნალისტიკა, III კურსი),  

ნინო ჯანაშვილი (ფსიქოლოგია, IV კურსი),  

მარიამ სისაური (ფსიქოლოგია, IV კურსი).  

 

• ფაკულტეტზე ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან და პროგრამის 

ხელმძღვანელებთან ერთად მიმდინარეობს მუშაობა რამდენიმე ახალ პროგრამაზე: 

გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა,  

ტურიზმის ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამა, 

ბიზნესის ადმინისტრირების  ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამა.  

 

 

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების   

ფაკულტეტის დეკანი, 

პროფესორი                                                                                                        გ. ალადაშვილი 


