პროგრამის მიზნებისა და სწავლის შედეგების რუკა

პროგრამის მიზნები

სწავლის შედეგები
დარგობრივი ცოდნა

მისცეს

ფუნდამენტური

ცონდა

ბიზნესის

ადმინისტრირების

განვითარების თავისებურებების შესახებ, კომპანიების ეფექტიანი
მართვის კომპლექსური თეორიებისა და ფულად-საკრედიტო და

განსაზღვროს
ბიზნესის
ადმინისტრირების
სფეროსათვის
დამახასიათებელი თეორიებისა და პრინციპების კომპლექსური
საკითხები

სავალუტო ურთიერთობებათა სისტემის ფუნქციონირების ძირითად
პრინციპებსა და მიმართულებებზე
დარგობრივი უნარები
პროგრამა მიზნად ისახავს სტუდენტს:
შესძინოს

პროფესიის

დაუფლებისათვის

პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტს შეეძლება:
საჭირო

ზოგადი/ტრანსფერული უნარები
გამოუმუშაოს ბიზნესის ადმინისტრირების დომინანტი პარადიგმების
იდენტიფიცირებისა და მათი პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

პროგრამის ფარგლებში გამომუშავებული ტრანსფერული უნარების
რეალურ გარემოში გამოყენება; სფეროსათვის დამახასიათებელი
ამოცანების თვისებრივი და რაოდენობრივი ანალიზი, მათემატიკური
მეთოდებისა და მოდელების გამოყენება
ბიზნესის ადმინისტრირების ყველა მდგენელის - მეწარმეობის
ორგანიზაციულ-სამართლებრივი
კორპორაციული
მენეჯმენტის,

ეთიკისა

და

მარკეტინგის,

ფორმების,
სოციალური

ფულისა

და

გარემოს,

პასუხიმგებლობის,
ფულად-საკრედიტო

სისტემის, საფინანსო აღრიცხვის, რისკების მართვის და დაზღვევის,
საგადასახადო რეგულირების პრაქტიკული საკითხების ანალიზი
შესძინოს ფინანსების, კორპორაციული ფინანსებისა და ფინანსური
ინდიკატორების განმსაზღვრელი კრიტერიუმების შეფასებისა და
ფინანსების მართვის ოპტიმალური მეთოდების შერჩევის უნარები

კორპორაციული ფინანსების და ფინანსური ინდიკატორების
განმსაზღვრელი კრიტერიუმების შეფასება, ფინანსების მართვის
ოპტიმალური მეთოდების შერჩევა და მათი პრაქტიკაში გამოყენება

პრობლემების გადასაჭრელად
უზრუნველყოს სწავლის პერიოდში დაგროვებული თეორიული და

ბიზნესის

ადმინისტრირების

სფეროსათვის

დამახასიათებელი

პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე საბაკალავრო პროგრამის
სპეციფიკით გათვალისწინებული მცირე ფორმატის კვლევითი
სამუშაოს ჩატარება (საბაკალავრო ნაშრომი) და საწარმოო პრაქტიკის
კურსის გავლა.
ზოგადი უნარები
პროგრამა მიზნად ისახავს სტუდენტს:

პრაქტიკული

ხასიათის

პროექტის

განხორციელება

წინასწარ

განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად
ზოგადი უნარები
პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტს შეეძლება:

გამოუმუშაოს ინფორმაციის ქართულ და ინგლისურ ენებზე (B2

კომუნიკაცია ინგლისურ ენაზე (B2 დონეზე), ინფორმაციის ქართულ

დონეზე) მოძიების, ზეპირი და წერილობითი ფორმით კომუნიკაციის

და ინგლისურ ენაზე მოძიება და ზეპირი და წერილობითი ფორმით

უნარი

გადაცემა თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო

და

თანამედროვე

საინფორმაციო

და

საკომუნიკაციო

ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენების უნარი

ტექნოლოგიების გამოყენებით

გამოუმუშაოს
სხვადასხვა
ინფორმაციული
წყაროების
და
ფაქტობრივი მასალების ანალიზის საფუძველზე საფინანსო და
ფისკალური
სექტორების
საქმიანობის
შესახებ
მონაცემების
განზოგადების და დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი
გამოუმუშაოს სწავლისა და ცოდნის განახლების შეფასებისა და
შემდგომი საჭიროებების დადგენის უნარი

საფინანსო და ფისკალური სექტორების საქმიანობის ანალიზი,
შეფასება და დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება

გამოუმუშაოს კორპორაციული ეთიკისა და სოციალური

ეთიკურ და სოციალურ ფასეულობათა შეცნობა და თანამედროვე
ბიზნესის სფეროში მოქმედი პროფესიული ღირებულებების
ფორმირების პროცესში მონაწილეობა

პასუხისმგებლობის პრინციპების და ნორმების გათვალისწინებით
პროფესიული ღირებულებების ფორმირების პროცესში
მონაწილეობის უნარი

ბიზნესის განვითარების ტენდენციების შეფასება და შემდგომი
სწავლის საჭიროების დადგენა

