პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების გეგმა

პროგრამის კომპონენტების კომპტენციები

დარგობრივი კომპეტენციები

ინგლისური ენა1
კალკულუსი
აკადემიური წერა
ბიზნესის საფუძვლები
მიკროეკონომიკა
ინფორმატიკა
ინგლისური ენა 2
მაკროეკონომიკა
მათემატიკა ბიზნესისათვის
ბიზნესის ორაგანიზაცია, მართვა, დაგეგმვა
მა,3მართვა, დაგეგმვა
ორგანიზაციაენა
ინგლისური
მენეჯმენტის საფუძვლები
მარკეტინგის საფუძვლები
ფინანსების საფუძვლები
ინგლისური ენა 4
მარკეტინგის კომპლექსი
კორპორაციული მენეჯმენტი
სტატისტიკა ეკონომიკასა და ბიზნესში
სტრატეგიული მენეჯმენტი
ეკონომიკური პოლიტიკა
კორპორაციული ფინანსები
საერთაშორისო ბიზნესი
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი
ბუღალტრული აღრიცხვა
საჯარო ფინანსები
ინვესტიციების საფუძვლები
აუდიტი
საბანკო საქმე
საგადასახადო საქმე
ორგანიზაციული ქცევა

სასწავლო კურსები
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დარგობრივი ცოდნა
სტუდენტს შეეძლება:

შედეგი 1
განსაზღვროს
ბიზნესის
ადმინისტრირების
სფეროსათვის
დამახასიათებელი თეორიებისა და პრინციპების კომპლექსური
საკითხები
დარგობრივი უნარები
სტუდენტს შეეძლება:

შედეგი 2
პროგრამის ფარგლებში გამომუშავებული ტრანსფერული უნარების
რეალურ გარემოში გამოყენება; სფეროსათვის დამახასიათებელი
ამოცანების თვისობრივი და რაოდენობრივი ანალიზი, მათემატიკური
მეთოდებისა და მოდელების გამოყენება

1

შედეგი 3
ბიზნესის ადმინისტრირების ყველა დეტერმინანტის მენეჯმენტის, მარკეტინგის და საფინანსო აღრიცხვის პრაქტიკული
საკითხების ანალიზი

შედეგი 4
კორპორაციული ფინანსების და ფინანსური ინდიკატორების
განმსაზღვრელი კრიტერიუმების შეფასება, ფინანსების მართვის
ოპტიმალური მეთოდების შერჩევა და მათი პრაქტიკაში გამოყენება

შედეგი 5
ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროსათვის დამახასიათებელი
პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ
განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად
ზოგადი კომპეტენციები
სტუდენტს შეეძლება:
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შედეგი 6
კომუნიკაცია ინგლისურ ენაზე (B2 დონეზე), ინფორმაციის ქართულ
და ინგლისურ ენებზე მოძიება და ზეპირი და წერილობითი
ფორმით გადაცემა თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების გამოყენებით

შედეგი 7
საფინანსო და ფისკალური სექტორების საქმიანობის ანალიზი,
შეფასება და დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება

შედეგი 8
ბიზნესის განვითარების ტენდენციების შეფასება და შემდგომი
სწავლის საჭიროების დადგენა

შედეგი 9
ეთიკურ და სოციალურ ფასეულობათა შეცნობა და თანამედროვე
ბიზნესის სფეროში მოქმედი პროფესიული ღირებულებების
ფორმირების პროცესში მონაწილეობა
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