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GIPA-ს ბიზესის ადმინისტრირების კონცეფციის
ავტორები

გიორგი თურქია - პროგრამის ხელმძღვანელი; ბიზნესის და ფინანსების მიმართულების
ხელმძღვანელი; ბიზნესის საფუძვლების სწავლების ერთ-ერთი ფუძემდებელი საქართველოს
განათლების სისტემაში. ESM–ის ბიზნეს სკოლის წამყვანი პროფესორი 16 წლის
განმავლობაში; 

ნიკოლოზ აბუაშვილი - მარკეტინგის და ბიზნესის მიმართულების
ხელმძღვანელი; 15 წელი ESM –ის ბიზნეს სკოლაში, წამყვანი პროფესორი

ლევან ნებიერიძე - ბიზნესის და მენეჯმენტის მიმართულების ხელმძღვანელი, 14 

წელი ESM –ის ბიზნეს სკოლაში

ფრიდონ დვალიშვილი - მათემატიკის საგნების მიმართულების ხელმძღვანელი, 

პედაგოგიური მოღვაწეობის 35 წლიანი გამოცდილება, 12 წელი ESM –ის ბიზნეს
სკოლაში



მრჩეველთა საბჭო

თეა გიგიბერია - საბჭოს თავმჯდომარე. საერთაშორისო 
საფინანსო კორპორაცია (IFC), წარმომადგენელი საქართველოში, 
წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი

კონსტანტინ ბეკოსი - ავსტრიის სავაჭრო პალატის წევრი; 

საკურატორო ქვეყნები - თურქეთი და საქართველო

ოსკარ პუენტესი - მადრიდის უნივერსიტეტის - „United 

International Business School” პროფესორი და
აღმასრულებელი ხელმძღვანელი



მრჩეველთა საბჭო

მაია ხეცურიანი - ფარმაცევტული კომპანია „სერვიე“-ს
საქართველოს წარმომადგენლობის დირექტორი

რუსუდან კბილაშვილი - ვისოლი ჯგუფი

ანა ახალკაცი - საერთაშორისო საფინანსო
კორპორაცია, მსოფლიო ბანკი



მრჩეველთა საბჭო

ლადო რობაქიძე - „ვითიბი ბანკი“ - კორპორატიული
ბიზნესის დირექტორი, დირექტორატის წევრი

დეივიდ ბორგერ - Silk Road Group, პარტნიორი

უმით ჰაკკი აიდოღანი, სს მინა - გენერალური დირექტორი

http://gipa.ge/school-of-government/geo/lecturer/lado+robaqidze/52
http://gipa.ge/school-of-government/geo/lecturer/deivid+borger/108


პარტნიორი ორგანიზაციები



კლასიკური თეორიული საგნების და
პრაქტიკის სინთეზი

პრაქტიკული კურსი საშუალებას მოგცემთ:

სწავლების პირველი დღიდან
ჩაერთოთ ბიზნესის რეალურ

სამყაროში



პირველი კურსიდან:

შეხვედრები ბიზნესის წარმომადგენლებთან

 საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია

 ლოჯისტიკის და სატრანსპორტო კომპანია „ვენგო“

 სასტუმრო „მერიოტი“

 კომპანია „მაიკროსოფტი“

 ფარმაცევტული კომპანია „სერვიე“

 მარკეტინგული კომპანია „ბიზნეს სოლუშენი“

 აუდიტორულ-კონსალტინგური კომპანია „Baker Tilly 

Georgia”



პირველივე კურსიდან:

გაცნობითი ვიზიტები
სხვადასხვა ორგანიზაციაში

პირველი სემესტრში
განხორციელებული ვიზიტები:

 კომპანია „მილკო“

– სამუშაო პრაქტიკა
პრესეილერებთან და
დისტრიბუტორებთან

 ფარმაცევტული კომპანია „სერვიე“

– სამუშაო პრაქტიკა რეგიონალური
პროექტის კოორდინატორებთან, 

სამედიცინო წარმომადგენლებთან



პირველივე კურსიდან:

მეორე სემესტრში დაგეგმილი ვიზიტები და პრაქტიკა

 საქპატენტი

 ზედაზენი

 კოკა-კოლა

 კომპანია დიპლომატი

 პეტ-პრეფორმების კომპანია

 მინის ქსნის ქარხანა



ღონისძიებების ორგანიზება



მეორე კურსიდან:

ონლაინ ბიზნესის
მართვა

კვლევების ჩატარება

გარანტირებული პრაქტიკა



დაფინანსება

გაიგე რა ღირს შენი ცოდნა, გაიგე რა ღირს შენი სწავლა G-coin 
კალკულატორის ლინკი

https://gipa.ge/school-of-government/geo/page/codna/gcoin-codnas-fasi-aqvs.html
https://gipa.ge/apps/gcoin
https://gipa.ge/apps/gcoin
https://gipa.ge/school-of-government/geo/page/codna/gcoin-codnas-fasi-aqvs.html


პირველი სემესტრის
აკადემიური შეფასება

პირველი და მეორე ადგილის
მქონე

სტუდენტების სწავლის
საფასური სემესტრში:

0 ლარი

სემესტრის მიხედვით შედგა
საუკეთესო სტუდენტების რეიტინგი, 

რომელთაც შეუმცირდათ სწავლის
ღირებულება.

A - წარჩინებული
12%

დანარჩენი
69%

F - ჩაჭრილი
19%

პირველი კურსის აკადემიური ნიშნების

პროცენტული გადანაწილება

რეიტინგით I ადგილზე გასული
სტუდენტი: ბექა ცინდელიანი



სწავლა უცხოეთში

GIPA-ს ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო
პროგრამა საქართველოს მენეჯმენტის სკოლასთან
ერთად (Georgian School of Management) სტუდენტებს
აძლევს საშუალებას გააგრძელონ სწავლა უცხოეთში და
GIPA-ს ბიზნეს ადმინისტრირების ბაკალავრის
ხარისხთან ერთად მიიღონ შესაბამისი უმაღლესი
სასწავლებლების ბაკალავრის ხარისხი ბიზნესის
ადმინისტრირებაში. 

სულიკო ქადაგიძე - ESM - თბილისის დამფუძნებელი. GSOM,

საქართველოს მენეჯმენტის სკოლის თანადამფუძნებელი.

მანანა უგულავა GSOM- საქართველოს მენეჯმენტის სკოლის
თანადამფუძნებელი.



სწავლა უცხოეთში

GIPA-ს დაფინანსებით სამი წარჩინებული სტუდენტი
სწავლას გააგრძელებს:

• ეკონომიკის ევროპულ სკოლაში (European School of Economics – ESE ლონდონი / 

ESE ნიუ-იორკი / ESE რომი / ESE ფლორენცია / ESE მილანი / ESE მადრიდი)

• ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების სკოლაში (School of business and Social 

Sciences – ESERP - ბარსელონა, მადრიდი). 

• სწავლის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში ორმაგი დიპლომი ბიზნესის
ადმინისტრირებაში. 

• ეკონომიკის ევროპული სკოლის არჩევის შემთხევაში ასევე ბუკინგემის უნივერსიტეტის
ბაკალავრის დიპლომი: ESE + GIPA + The university of Buckingham



დააფასე შენი ცოდნა

ვიდეოები აბიტურიენტებისთვის

გაიგე რა ღირს შენი ცოდნა, გაიგე რა ღირს შენი სწავლა

რას გთავაზობთ

ჩვენი ხედვა

https://www.youtube.com/watch?v=sj9AAjM_j-c
https://www.youtube.com/watch?v=sj9AAjM_j-c
https://www.youtube.com/watch?v=IWqC-jXi-Jk
https://www.youtube.com/watch?v=lDjiAZR7xEs
https://www.youtube.com/watch?v=IWqC-jXi-Jk
https://www.youtube.com/watch?v=lDjiAZR7xEs

