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ბიზნესის სკოლა(ESM) 

 

პროგრამის სახელწოდება 

ბიზნესის ადმინისტრირება ოპერაციების მენეჯმენტში 

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი ოპერაციების მენეჯმენტში 

 

სწავლების მოცულობა კრედიტებით 

120 ECTS 

 

სწავლების ენა 

ქართული 

 

სამაგისტრო პროგრამის მიზანი 

პროგრამის მიზანიამოამზადოს პროფესიონალები, რომელებსაც შეეძლებათ რთულ და სწრაფად ცვალებად 
ბიზნესის გარემოში სწორი გადაწყვეტილებების მიღება. პროგრამა არის მორგებული რკინიგზის ბიზნესის 
საჭიროებებს. სტუდენტები მიიღებენ ცოდნას, ანალიტიკურ და ლიდერულ უნარებს, რომლებიც მისცემენ 
მათ საშუალებას ეფექტიანად უპასუხონ გამოწვევებს ბიზნესის მართვის ყველა სფეროში. განსაკუთრებული 
ყურადღება ეთმობა ოპერაციების მართვას ორგანიზაციაში. ხშირად, პრაქტიკული სიტუაციების გარჩევისას 
გამოიყენება რკინიგზის გადაზიდვების ბიზნესი.ეს კი განხორციელდება სასწავლო პროგრამის საშუალებით, 
რომელშიც ინტეგრირებულია ბიზნესის მართვის თეორია და ბიზნესის საუკეთესო პრაქტიკა.  

 

შესაძლო დასაქმების სფეროები 

სამაგისტროპროგრამისდასრულებისშემდეგკურსდამთავრებულსსაშუალებაექნებაიმუშაოს:  
- კერძოსექტორი (საკუთარიბიზნესი, პროექტი). მათ შეუძლიათ დაიკავონ პოზიციები 

კომპანიის დირექტორატში, ოპერაციულ მენეჯმენტში, ლოჯისტიკაში და ბიზნესის სხვა 
ფუნქციონალურ არეებში; 

სახელმწიფო და საერთაშორისო ორგანიზაციებში ოპერაციების ფუნქციონალურ სფეროებში 

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

სამაგისტრო პროგრამაზე დაიშვება პირი, რომელსაც აქვს ბაკალავრის კვალიფიკაცია. სამაგისტრო 
პროგრამაზე ჩარიცხვა ხდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით. სამაგისტრო პროგრამაზე 
ჩარიცხვისთვის აუცილებელია მაგისტრანტრობის კანდიდატმა წარმატებით ჩააბაროს საერთო სამაგისტრო 
გამოცდები, აგრეთვე შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდები. საგანმანათლებლო პროგრამაზე პირი შეიძლება 
ჩაირიცხოს მობილობის წესით, კანონმდებლობით დადგენილი რეგულაციების გათვალისწინებით. საერთო 
სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლა დასაშვებია საქართველოს 
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით და დადგენილ ვადებში: 
ა) მაგისტრანტობის კანდიდატებისთვის, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს შესაბამისი უმაღლესი 



თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი F r e e    U n i v e r s i t y    o f    T b i l i s i 
	
განათლების აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი;  
ბ) პირებისთვის (გარდა ერთობლივი პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა), რომლებიც 
სწავლობენ/სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ კრედიტები/კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის 
კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულების მაგისტრატურაში;  
გ) მაგისტრანტობის კანდიდატებისთვის, რომლებიც უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 
ჩაირიცხნენ უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის 52-ე მუხლის მე-3 პუნქტით დადგენილი 
წესით.  
საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლა საერთო სამაგისტრო გამოცდის გავლის გარეშე დასაშვებია იმ 
პირისათვის, რომელმაც გადალახა შესაბამისი ზღვარი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროს მიერ დამტკიცებული საერთაშორისო გამოცდების ჩამონათვალით გათვალისწინებულ 
გამოცდაში.  

 

 

სამაგისტრო პროგრამის სწავლის შედეგები (კომპეტენციები) 

საბაკალავროპროგრამისდასრულებისშემდეგკურსდამთავრებულსჩამოუყალიბდებაქვემოთჩამოთვლილიზო
გადიდადარგობრივიკომპეტენციები: 

ცოდნა და გაცნობიერება 

• დიზაინის, დაგეგმვის, კონტროლის და გაუმჯობესების კონცეფციების და ტექნიკების ღრმა და 
სისტემური ცონდა, როგორც საწარმოო ისე მომსახურების ოპერაციებში.          
 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება 
• კროს-ფუნქციონალური ბიზნეს პროცესების შეფასება, შესაბამისი მეტრიკების და მონაცემების 

ანალიზის საფუძველზე;  
• წარმატებული ბიზნესის სტრატეგიების შემუშავება, თითოეული ბიზნესის დისციპლინაში 

ექსპერტიზის და ბიზნესის მართვის მულტიდისციპლინარული გაგების საფუძველზე; 
• მოსალოდნელი ტრენდების და შესაძლებლობების შეფასება და მათზე რეაგირება;  
• ფინანსური, ტექნიკური და ადამიანური რესურსების ეფექტური და ეფექტიანი მართვა; 
• წარმატებული გუნდების ლიდერობა, მართვა და წევრობა; 
• ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედება; 
• კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი გზების ძიება, კვლევის დამოუკიდებლად 

განხორციელება უახლესი მიდგომების გამოყენებით.   
	
 

დასკვნის უნარი: 
• რთული და არასრული ინფორმაციის, მათ შორის, უახლესი კვლევების კრიტიკული  ანალიზის 

საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; 
• უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზისა და შეფასების უნარი; 
• კომპლექსურ სიტუაციებში დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღების უნარი; 
• ღრმა კრიტიკული აზროვნებისა და თვითკრიტიკის უნარი.  

	
	

კომუნიკაციის უნარი: 
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• მშობლიურ ენაზე სრულყოფილი აკადემიური წერისა და კომუნიკაციის უნარი; 
• უცხოურ ენაზე (ინგლისური) აკადემიური წერისა და კომუნიკაციის უნარი; 
• უცხო გარემოში სწრაფი ადაპტირებისა და კვალიფიციურად მოქმედების უნარი; 
• საკუთარი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების კომუნიკაცია აკადემიურ და 

პროფესიულ საზოგადოებასთან;  
• საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სრულყოფილად გამოყენების უნარი. 

 
 
სწავლის უნარი: 

• ინფორმაციის მოძიება/დამუშავება/გამოყენება; 
• სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად წარმართვა; 
• სწავლის პროცესების თავისებურებების გაცნობიერება და მაღალ დონეზე სტრატეგიულად დაგეგმვა; 
• წყაროების ორიგინალში გაცნობა და მათი ღრმა და კვალიფიციური კრიტიკული ანალიზის უნარი. 

	
 
ღირებულებები: 

• განსხვავებული კულტურების პატივისცემისა და გაგების უნარი; კვლევისას ეთიკური ნორმების 
ცოდნა და გაზიარება; 
 

 

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდი 

სწავლის შედეგების მისაღწევად გამოიყენება შემდეგი მეთოდები:  ლექცია, სემინარი, პრაქტიკული 
სიტუაციების ანალიზი და სიმულაციები, მოდულის შემაჯამებელი პრაქტიკუმები,  საქმიანი თამაშები. 
მიღწეული სწავლის შედეგების გაზომვისასგამოიყენება როგორცმაფორმირებელიისეშემაჯამებელი 
შეფასების ფორმები. ესენია: საშინაო დავალებები, ტესტები, ზეპირი და წერითი გამოცდა, პრეზენტაცია, 
ესეები, ქეისის წერითი გარჩევა, ქეისებზე დისკუსია,  ანგარიშები, დღიურები, სადიპლომო პროექტი და სხვა.  
 
სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა 

კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ სილაბუსით დაგეგმილი  სწავლის შედეგების 
მიღწევის შემდეგ, რაც გამოიხატება ერთ-ერთი დადებითი შეფასებით. 

2. სტუდენტის გაწეული შრომის შეფასება გარკვეული შეფარდებით ითვალისწინებს (სილაბუსში უნდა იყოს 
მითითებული შესაბამისი კომპონენტების წონები): 

ა) შუალედურ შეფასებებს; 
ბ) დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. 

3. სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება 100 ქულის ტოლია. 
4. დასკვნითი გამოცდა არ უნდა შეფასდეს 40 ქულაზე მეტით. 
5. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და 

დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით უგროვდება  51 ქულა. 
6. სტუდენტის საბოლოო შეფასების მიზნებისათვის, განისაზღვრება იმ სტუდენტთა დასკვნით გამოცდაზე 

გასვლის ვალდებულების საკითხი, რომელთაც  შუალედური  შეფასებებით მიღებული აქვთ დადებითი 
შეფასებისათვის საკმარისი ქულათა ჯამი. 
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7. შეფასების სისტემა უშვებს: 

ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 
ა.ა) (A) ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი; 
ა.ბ) (B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%; 
ა.გ) (C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%; 
ა.დ) (D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%; 
ა.ე) (E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%; 

ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას: 
ბ.ა) (FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად 

მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით   დამატებით გამოცდაზე  
ერთხელ გასვლის უფლება.  

ბ.ბ) (F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული 
სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი 
 
სასწავლო გეგმა (კურიკულუმი) 

პროგრამისკურიკულუმი 
წარმატებულიბიზნესმენებისმონაწილეობითშეიქმნადამთლიანადპრაქტიკულიუნარებისგანვითარებაზეაორ
იენტირებული. მასშიგათვალისწინებულიადღევანდელობისბიზნეს–
სირთულეებიდამათიდაძლევისგზები.იგი ითვალისწინებს ყველა ბიზნეს ფუნქციის სიღრმისეულ 
შესწავლას. კურიკულუმი იძლევა როგორც ობიექტური გადაწყვეტილებებისთვის საჭირო ტექნიკურ, 
მონაცემებზე დაფუძნებულ, რაოდენობრივ უნარებს ისე ადამიანებთან ეფექტიანი მუშაობისთვის საჭირო 
ინტერპერსონალურ და კომუნიკაციის უნარებს. კურიკულუმიშედგებარამდენიმეკომპონენტისგან-
მოდულისგან: 
 კომპონენტი ECTS  
 მოდული I 23  
 მოდული II 23  
 მოდული III 20  
 მოდული IV 24  
  
 სადიპლომო პროექტი 30  
  120  

 

 
 
საგნის აღწერები 

ეკონომიკა 

ფუნდამენტური იდეები, რომელთაც ეს კურსი მოიცავს, წარმართავენ ადამიანთა ყოველდღიურ საქმიანობას, 
განსაზღვრავენ მათი, როგორც მომხმარებლების, მწარმოებლების, თუ მენეჯერების ქცევასა და 
გადაწყვეტილებებს. საქართველოს ეკონომიკური ძლიერება და ჩვენი ცხოვრების დონის გაუმჯობესება 
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პირდაპირ კავშირშია ჩვენს უნართან, ვაწარმოოთ და ვიყოთ კონკურენტუნარიანნი მსოფლიო 
ბაზარზე.აქედან გამომდინარე, ძირითადი ეკონომიკური კანონების ცოდნასა და ეკონომიკური აზროვნების 
ჩამოყალიბებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება მათთვის, ვინც აპირებს საქმიანობას ადგილობრივსა 
თუ გლობალურ ბიზნესში, ან თუნდაც სახელმწიფო ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავებასა და 
განხორციელებაში. 

 

მოდელირებაექსელში 

 

კურსი შეასწავლის სტუდენტებს MICROSOFT EXCEL – პროგრამასთან  მუშაობის ფუნდამენტურ და 
გაფართოებულ  დონეებს, მისადაგებულს ბიზნეს ამოცანებისათვის. 

კურსი «მოდელირება EXCEL–ში „ (10 შეხვედრა) წარმოადგენს რეალურ ეკონომიკურ სიტუაციებში 
მათემატიკური მოდელების შედგენისას ელექტრონული ცხრილების შექმნისა და EXCEL -ის ძირითადი 
ფუნქციების გამოყენების, პროგრამის შესაძლებლობათა და საშუალებათა შემსწავლელ კურსს.  

	

ეფექტურიკომუნიკაციები 

სასწავლო კურსით გათვალისწინებულია მონაწილეთა სოციალურ - ფსიქოლოგიური უნარ ჩვევების 
განვითარება ეფექტური ბიზნეს კომუნიკაციის წარმართვის მიზნით. ბიზნეს კომუნიკაციის კურსს 
საფუძვლად უდევს  კომუნიკაციის თეორიული პრობლემატიკის შესწავლა და შესაბამისი პრაქტიკული 
უნარ-ჩვევების შემუშავება-განვითარება. სტუდენტები გაეცნობიან კომუნიკაციის საფუძვლებს და 
კანონზომიერებს, ორგანიზაციებში არსებულ კომუნიკაციურ არხებს, პიროვნებათაშორისი და გუნდური 
ურთიერთობების თავისებურებებს. ტრენინგზე განხილული ყველა თეორიული საკითხზე შემუშავებულია  
პრაქტიკული აქტივობა. 

ტრენინგსუძღვება ლექტორი, 
რომელიცკონკრეტულითემებისსწავლებასთანერთადუზრუნველყოფსჯგუფისდინამიკისსწორადწარმართვას
. ტრენინგისმეთოდიკამოიცავსშემდეგაქტივობებს: თეორიულიპრეზენტაცია, ჯგუფურიდისკუსია, 
ტვინისშტურმი, სიტუაციისმოდელირება, მუშაობამცირეჯგუფებში, როლურითამაშები, სიმულაცია, 
ტრენერებისადაჯგუფისწევრებისუკუკავშრი. 

ფინანსური მათემატიკა 	

ფინანსური მათემატიკის საგანი მაგისტრანტებს შეასწავლის ისეთ მეთოდებს, რომელიც აქტიურად 
გამოიყენება ბიზნესის საქმიანობაში. თანამედროვეობის ბიზნეში ფინანსური მათემატიკა მნიშნელოვანი 
დისციპლინაა და ფინასების სწორად დაგეგმივსთვის აუცილებელია მისი ეეფქტური გამოყენება. 

ფინანსები 

 

კურსი წარმოადგენს ერთგვარ შესავალს ფინანსური აღრიცხვისა და ფინანსების მართვის სამყაროში. 
მსმენელი გაეცნობა ფინანსების ენას, რომლის ცოდნაც აუცილებელია ფინანსების თვალსაზრისით ბიზნესის 
სამყაროში და მის გარშემო არსებული პრიორიტეტებისა და პრობლემების დადგენაში.  

მენეჯმენტი 
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თანამედროვე ორგანიზაციის ერთ–ერთ კონკურენტულ უპირატესობას წარმოადგენს სწორად  შერჩეული 
ადამიანური რესურსები. ამასთან,  მნიშვნელოვანია ორგანიზაციის ისეთი მართვა, რომ მისი მიზნები 
თანხვდრაში მოვიდეს პერსონალის ინდივიდუალურ ინტერსებთან. კონკურენციის გამძაფრება და 
კატაკლიზმები ბიზნესში უბიძგებს  მენეჯერებს ინოვაციური მართვისკენ. კურსის განმავლობაში მსმენელები 
შეისწავლიან მენეჯერის ძირითად საქმიანობას და გაეცნობიან თუ რა ფუნქციებს ასრულებენ ისინი და 
როგორ პასუხობენ ისინი გარემოს გამოწვევებს. 

 

მარკეტინგი 

მარკეტინგი შეისწავლის მიზნობრივი ბაზრების შერჩევის, მოზიდვის, შენარჩუნების და გაფართოების 
ხელოვნება და მეცნიერება. იგი ითვალისწინებს კლიენტისათვის უმაღლესი ფასეულობის შექმნას, 
მიწოდებასა და კომუნიკაციას. 

 

მონაცემთაანალიზი 

მენეჯერს თავის საქმიანობაში ხშირად უხდება განუზღვრელობის პირობებში გადაწყვეტილების მიღება, რაც 
მოითხოვს მათემატიკური სტატისტიკის მეთოდების გარკვეული სპექტრის ცოდნას. ლექციათა კურსში 
ძირითადი ყურადღება მათემატიკური სტატისტიკის გამოყენებით ასპექტებს ეთმობა. ლექციათა კურსი 
პირობითად შეიძლება დაიყოს სამ ნაწილად: 
1. აღწერითი სტატისტიკა; 
2. ალბათობის თეორია; 
3. სტატისტიკური დასკვნების თეორია. 
 

ფინანსური აღრიცხვა 

ფინანსური აღრიცხვა წარმოადგენს ბიზნესის საინფორმაციო სისტემას, რომელიც უზრუნველყოფს 
ყოველდღიური ფინანსური მონაცემების (ტრანსაქციები) შეგროვებას, დამუშავებას და სასარგებლო 
ფინანსური ინფორმაციის მიწოდებას გადაწყვეტილების მიმღები პირებისთვის. 

ფინანსური აღრიცხვისკურსში ისწავლება ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS) 
მიხედვით ფინანსური ინფორმაციის მომზადების წესები, მეთოდები და ძირითადი მიდგომები. 
მნიშვნელოვანი ყურადღება ექცევა ძირითად ფინანსურ დოკუმენტებში, ბალანსში, მოგება-ზარალისა და 
ფულისა და კაპიტალის ცვლილებათა ანგარიშგებებში წარმოდგენილი ინფორმაციის წაკითხვის,  
ინტერპრეტირების და ანალიზის უნარის გამომუშავებას.  

 

 

 

მენეჯერული აღრიცხვა 

მენეჯერული აღრიცხვა წარმოადგენს სააღრიცხვო სისტემას, რომელიც აანალიზებს ფინანსური 
აღრიცხვიდან, ხარჯთაღრიცხვიდან, ბიუჯეტირების პროცესიდან და გადახრების ანალიზიდან მიღებულ 
ინფორმაციას და უზრუნველყოფს მენეჯმენტს ორგანიზაციის ტაქტიკური თუ სტრატეგიული 
გადაწყვეტილებების მისაღებად საჭირო სააღრიცხვო ინფორმაციით. 
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ოპერაციების მართვა 

 

ოპერაციების მართვა შეისწავლის ოპერაციებს მომსახურების და საწარმოო ორგანიზაციებში. ეს არის 
კრიტიკული ფუნქცია, რომლის კოორდინირება უნდა ხდებოდეს მარკეტინგთან, ფინანსებთან, ადამიანურ 
რესურსებთან და სხვა ფუნქციებთან, რათა მიღწეულ იქნას ბიზნესის სტრატეგიის მიზნები. ოპერაციების 
მენეჯერებმა უნდა ეფექტურად და რაციონალურად შექმნან და მიაწოდონ მომხმარებელს ნაწარმი და 
მომსახურება, და იმავდროულად დააბალანსონ კონფლიქტური მოთხოვნები. ოპერაციების ფუნქციის 
როლის და ფირმის კონკურენტუნარიანობაზე მისი გავლენის გაგება წარმოადგენს მენეჯერის მომზადების 
მნიშვნელოვან ნაწილს. ოპერაციულ საკითხებს მიეკუთვნება შენობა-ნაგებობების და პროცესების დიზაინი, 
შეძენა, წარმართვა და შენახვა; ნედლეულის შესყიდვა; ხარისხის უზრუნველყოფა; ვერტიკალური 
ინტეგრაცია; პროექტების მართვა; კონტროლი და მარაგების მართვა; სათანადო ადამიანური რესურსებით 
უზრუნველყოფა, რათა იწარმოოს ისეთი საქონელი ან მომსახურება, რომელიც დააკმაყოფილებს 
მომხმარებლის მოლოდინს.      

პროდუქტის განვითარება 

ეს საგანი განიხილავს ძირითად კონცეფციებს, პრინციპებს და პრობლემებს, რომლებიც გვხდება პროდუქტის 
განვითარების სფეროში. პროდუქტის განვითარება მოიცავს გადაწყვეტილებებს რომლებიც არაინ 
ოპერაციების,მარკეტინგის, ინჟინერიის და ფინანსების სფეროებს. ასევე განიხილავს პროდუქტის, როგორც 
საგნის ისემომსახურების, განვითარების როლს კომპანიის წარმატებისთვის. განიხილება პროდუქტის 
განვითარებისთვისდამახასიათებელი და მნიშვნელოვანი როგორც ტექნიკური, ისე მენეჯერული ასპექტები. 
სტუდენტები გაიგებენ,როგორ გავლენას ახდენს პროდუქტის განვითარება ღირებულების შექმნის ყველა 
სეგმენტზე. 
 
ბიუჯეტირება 

 

ბიუჯეტირება აღრიცხვიდან, ხარჯთაღრიცხვიდან და გადახრების ანალიზიდან მიღებული ინფორმაციის 
საფუძველზე შეიმუშავებს ისეთ დოკუმენტებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ მენეჯმენტს დეტალური 
ფინანსური თუ არაფინანსური მონაცემებით ორგანიზაციის სამოქმედო გეგმისა და საბოლოო შედეგების 
შესახებ. 

 

ოპერაციათა კვლევა-გადაწყვეტილებათა მიღება და ანალიზი 

 

თანამედროვე ბიზნეს–გარემოში, მძაფრი კონკურენციის პირობებში, სწორი გადაწყვეტილების მისაღებად 
საკმარისი არაა მხოლოდ მენეჯერის ინტუიცია. საჭიროა  პრობლემის დამატებითი ანალიზი თანამედროვე 
კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით. კურსი მოიცავს ბიზნესში წარმოშობილი მნიშვნელოვანი 
პრობლემების გადაწყვეტისათვის საჭირო კლასიკურ და თანამედროვე რაოდენობრივ მეთოდებისა და 
ტექნიკების შესწავლას. 

 

ოპერაციათა კვლევა- პრობლემების სტრუქტურირება, მოდელირება და ოპტიმიზაცია 
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თანამედროვე ბიზნეს–გარემოში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სწორი გადაწყვეტილებების მიღებას. 
ტექნიკური პროგრესი საშუალებას იძლევა ბიზნესში გადაწყვეტილებების მიღების მხარდაჭერისთვის 
ჩატარდეს მონაცემთა ანალიზი და მოხდეს მოდელირება კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით. კურსი 
მოიცავს ბიზნესში წარმოშობილი მნიშვნელოვანი პრობლემების გადაწყვეტილებისათვის საჭირო კლასიკურ 
და თანამედროვე რაოდენობრივ მეთოდებსა და ტექნიკებს. ყურადღება ექცევა კომპიუტერის გამოყენებასა და 
პრაქტიკულ პრობლემებს. 

 

ოპერაციათა კვლევა- სიმულაცია და რისკების ანალიზი 

 

რთული და განუზღვრელობის მატარებელი პრობლემების გადაწყვეტა ბიზნესის აუცილებელი ელემენტია. 
როგორ გავაანალიზოთ ამოცანები? შევაფასოთ რისკი? კურსი მოიცავს  რისკების ანალიზისათვის 
აუცილებელი რაოდენობრივი მეთოდების შესწავლასა და მათი პრაქტიკული ამოცანების გადაწყვეტისათვის 
გამოყენების საკითხებს. კურსი აგებულია ე.წ. სიმულაციური  და Excel-ის გარსების პარამეტრების, 
ანიმაციისა და მათი გამოყენების მოდელების/დეტალების სირთულეებზე, სტრატეგიული დაგეგმარების, 
ფინანსური გადაწყვეტილებების, ოპერაციული და პროექტების მენეჯმენტის და სხვა ბიზნეს-ამოცანების 
გადაწყვეტის პროცესში. 

 

ადამიანური რესურსების მართვა 

 

კურსი მოიცავს ლექცია-სემინარებს  ადამიანური ფაქტორების გავლენაზე ოპერაციების  მართვაში. 
მსმენელბი შეისწავლიან ადამიანური რესურსის შესაძლებლობების ( capability) სწორად გამოყენებას;  
მაღალშედეგიანი სამუშაო სისტემის (High Performing Work Environment)  შექმნას;; რესურსის დაგეგმვასა და 
სამუშაოს დიზაინს (capacity building); ინდივიდუალური შესრულების იდენტიფიკატორების განსაზღვრას; 
რესურსის ოპტიმიზაციისა და სამუშაოების რეორგანიზაციის (Business process reengineering) მექანიზმებს 
საოპერაციო ეფექტურობის მიღწევის მიზნით. 

 

სტრატეგიული მენეჯმენტი 

 

საგანი შეისწავლის ბიზნესში სტრატეგიების მთავარ ელემენეტებს.  რას ნიშნავს სტრატეგიული მენეჯმენტი 
ბიზნესში, რა სისტემები ახდენენ გავლენას  ბიზნესში სტრაგიულ მართვაზე. როგორ უნდა განვითატღდეს 
ბიზნესი სტრატეგიულად, რომ იყოს მომგებიანი და პროგრესული. რა შესაძლებლობები უნდა გამოიყენოს 
განვითარებისთვის, ჯანსაღი კონკურენციისთვის.  
 
 

სერვისის მენეჯმენტი 

 



თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი F r e e    U n i v e r s i t y    o f    T b i l i s i 
	
ეს საგანი განიხილავს  ძირითად კონცეფციებს, პრინციპებს და პრობლემს, რომლების გვხდება მომსახურების 
სფეროში. ასევე განიხილავს მომსახურების კომპანიის წარმატების პოტენციურ განზომილებებს. განიხილება 
მომსახურების ინდუსტრიისთვის დამახასიათებელი და მნიშვნელოვანი როგორც ტექნიკური ისე 
მენეჯერული ასპექტები. სტუდენტები გაიგებენ როგორი გავლენას ახდენს სრულყოფილი მომსახურება 
ღირებულების შექმნის ყველა სეგმენტზე.  

 

 

 

წარმოების მენეჯმენტი 

 

ეს საგანი განიხილავს  ძირითად კონცეფციებს, პრინციპებს და პრობლემს, რომლების გვხდება წარმოების 
სფეროში. ასევე განიხილავს წარმოების კომპანიის წარმატების პოტენციურ განზომილებებს. განიხილება 
წარმოების ინდუსტრიისთვის დამახასიათებელი და მნიშვნელოვანი როგორც ტექნიკური ისე მენეჯერული 
ასპექტები. სტუდენტები გაიგებენ როგორი გავლენას ახდენს სრულყოფილი წარმოება ღირებულების შექმნის 
ყველა სეგმენტზე.  

 

პროექტების მართვა 

პროექტის მენეჯმენტი უკანასკნელ წლებში ერთი, როგითი მიმზიდველი მიდგომიდან, რომლის გამოყენებაც 
შეეძლოთ ორგანიზაციებს, იქცა უმნიშვნელოვანეს ბიზნეს პროცესად, რომელიც აუცილებელია 
ორგანიზაციის წარმატებული საქმიანობისათვის. დრამატულად ცვალებადი გარემო და მძაფრი კონკურენცია 
აიძულებს ორგანიზაციებს სწრაფად მოერგონ ცვლილებებს და დახვეწონ მართვის სისტემები. პროექტის 
მენეჯმენტი სწორედ ამ მიზნების მიღწევაში ეხმარება მათ. კურსი ეფუძნება ამ სფეროში ყველაზე 
ავტორიტეტული ორგანიზაციის, პროექტების მართვის ინსტიტუტის (Project Management Institute),მიერ 
შემუშავებულ მეთოდოლოგიას, მოიცავს დისციპლინაში შემავალ ყველა ძირითად სფეროს და მიზნად 
ისახავს სტუდენტებისთვის პროექტის მენეჯმენტის პრინციპების, მეთოდებისა და ტექნიკების შესწავლას. 

 

რეინჯინირინგი 

კურსში განხილულია თანამედროვე საქმიან ორგანიზაციაში ცვლილებების განხორციელების აქტუალური 
საკითხები.  გაანალიზებულია ცვლილებების პროცესში წარმატების მომტანი უმნიშვნელოვანესი 
მენეჯერული მოქმედებები და გამოწვევები. 

 

ხარისხის მართვა 

 

ხარისხის მართვა შეისწავლის ხარისხის მართვის სისტემებს და მექანიზმებს ორგანიზაციაში. ხარისხი ერთ-
ერთი უმნიშვნელოვანესი გასათვალისწინებელი ფაქტორია გლობალურ ბაზარზე შესაღწევად, ხარისხის 
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მნიშვნელობის შეგნება და მისი დანერგვა/შენარჩუნებისადმი ერთგულება უმაღლესი მენეჯმენტის მიერ, 
ეფექტური გუნდური მუშაობა და ნათლად გამოკვეთილი ლიდერების არსებობა კომპანიაში წარმატების 
განმაპირობებელი ფაქტორია. ხარისხის მართვის მეთოდოლოგიების ცოდნა, მათი მიზანმიმართული 
გამოყენების ჩვევები წარმოადგენს ხარისხის მენეჯერების მომზადების საფუძველს, ერთიანი ხარისხის 
მართვის საკითხებს მიეკუთვნება ხარისხის დაგეგმვა, სისტემის დიზაინის შემუშავება, ხარისხის აუდიტი და 
თვითშეფასება, ხარისხის გაუმჯობესების ტექნიკის და ინსტრუმენტების გამოყენება პრაქტიკაში.   

 


