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სასერტიფიკაციო პროგრამა 

 

პროგრამის  სახელწოდება სასერტიფიკაციო პროგრამა / Certification program 

შემუშავებულია სფეროს მარეგულირებელი საქართველოს მოქმედი კანონმდბლობისა და 

ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (ბსფ) განათლების სტანდარტების მოთხოვნების 

გათვალისწინებით. 

მისანიჭებელი სტატუსი სერტიფიცირებული ბუღალტერი / Certified accountant  

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით 24 (ECTS) კრედიტი 700 საათი 

სწავლების ენა ქართული 

პროგრამის ავტორი/ავტორები 

ხელმძღვანელი/ხელმძღვანელები 

საბაური ლევანი - ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, პროფესორი; 

პაპასქუა იური - ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, პრფესორი, აბფმფ აღმასრულებელი 

დირექტორი; 

ჯალაღონია დავით - ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი, აბფმფ განათლების კომიტეტის 

წევრი; 

პროფესიულ სერტიფიცირებაზე დაშვების  

წინაპირობები 

ბაკალავრის ან მათთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;  

საქართველოში ან უცხოეთში  ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებულ საფეხურზე სწავლის 

უფლება; 

ან პროფესიული განათლების V საფეხურის კვალიფიკაცია; 

პროფესიული სერტიფიცირების მიზნებისათვის პირს  გამოცდებზე დასაშვებად  ჩაბარებული 

უნდა ჰქონდეს გამოცდა პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტით განსაზღვრულ ყველა 

საგანში სულ მცირე საშუალო დონეზე (გარდა ეკონომიკისა, რომელშიც კანდიდატის 

კომპეტენცია შეიძლება დადასტურდეს  საბაზო დონეზე).   

პროგრამაში მონაწილეობის მსურველმა განცხადებით უნდა მიმართოს და რეგისტრაცია უნდა 

გაიაროს აბფმფ-ში. რეგისტრირებული პირი, სერტიფიცირებული ბუღალტრის სტატუსის 

მოპოვებამდე იწოდება კანდიდატად. 
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პროგრამის მიზანი 

პროგრამის მიზანია: სერტიფიცირებული ბუღალტრის სტატუსის მაძიებლისთვის შედეგზე 

ორიენტირებული, თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული, ბუღალტერთა საერთაშორისო 

ფედერაციის (ბსფ) განათლების სტანდარტით მოთხოვნილი პროფესიული კომპეტენციის შესაბამისი  

უნარების გამომუშავებისა და გამოვლენის უზრუნველყოფა. 

სასერტიფიკაციო პროგრამის სასწავლო 

კურსები  

სასერტიფიკაციო პროგრამა მოიცავს 5 (ხუთ) სასწავლო კურსს საგნებში: 

ა) „ფინანსური აღრიცხვა და ანგარიშგება“ – ფინანსური აღრიცხვა და ანგარიშგება, ფასს 

სტანდარტების შესაბამისად, კვალიფიკაციის უმაღლეს დონეზე; 

ბ)  „აუდიტი“ – აუდიტი, მარწმუნებელი მომსახურება და პროფესიული უნარები, პროფესიული 

სკეპტიციზმი და პროფესიული განსჯა, ეთიკური პრინციპები, საზოგადოებრივი ინტერესების 

დაცვის მიმართ  ვალდებულება, კვალიფიკაციის უმაღლეს დონეზე; 

გ) „ბიზნესის მართვა და რისკი“ – კორპორაციული მართვა, რისკის მართვა და შიდა კონტროლი, 

კვალიფიკაციის უმაღლეს დონეზე;                                                 

დ) „ბიზნეს სამართალი“ – ბიზნესის მარეგულირებელი კანონმდებლობა, კვალიფიკაციის 

საშუალო დონეზე“; 

ე) „საგადასახადო დაბეგვრა“ - საგადასახადო კანონმდებლობა,  კვალიფიკაციის საშუალო 

დონეზე“; 

სწავლება-სწავლის  მეთოდები 

სასერტიფიკაციო პროგრამის სასწავლო კომპონენტების განსახორციელებლად გამოიყენება 

ლექცია, სემინარი, პრაქტიკული  მეცადინეობა, დამოუკიდებელი მუშაობა, კონსულტაცია.  

სწავლის პროცესში, კონკრეტული სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე, გამოიყენება 

სწავლის შემდეგი მეთოდები, რომელიც მოცემულია სასწავლო კურსის პროგრამებში 

(სილაბუსებში): დისკუსია/დებატები, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL), 

შემთხვევების შესწავლა (Case study),  გონებრივი იერიში (Brain storming), დემონსტრირების, 

ინდუქციის, დედუქციის, ანალიზის, სინთეზის, ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი, ახსნა-

განმარტებითი მეთოდები, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება, ელექტრონული სწავლება (E-

learning). სწავლის ფორმები და მეთოდები აღწერილია და წარმოდგენილია დანართში № 1 

პროგრამის/მისაღწევი სწავლის 

შედეგები 

ცოდნა და გაცნობიერების, პრაქტიკაში გამოყენების, კრიტიკული ანალიზის, შეფასების, დასკვნის, 

კომუნიკაციიის, სწავლის უნარების ათვისება და ფლობა, რომლის მიღწევაც სავალდებულოა 

კანდიდატისთვის/სერტიფიცირებული ბუღალტრის სტატუსის მაძიებლისთვის. 
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სასწავლო კურსების მიხედვით 

ა) „ფინანსური აღრიცხვა და ანგარიშგება“ 

            (უმაღლესი დონე) 

1.  ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების გამოყენება სამეურნეო ოპერაციებთან და სხვა 

მოვლენებთან; 

2.  ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს-ების) სამეურნეო 

ოპერაციებთან და სხვა მოვლენებთან; 

3.  ფინანსური ანგარიშგების მოსამზადებლად გამოყენებული სააღრიცხვო პოლიტიკის 

მიზანშეწონილობის შეფასება; 

4.  ფინანსური ანგარიშგების, მათ შორის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების 

მომზადება ფასს-ების შესაბამისად; 

5. ფინანსური ანგარიშგებისა და შესაბამის განმარტებით შენიშვნებში მოცემული 

ინფორმაციის ინტერპრეტაცია; 

6. არაფინანსური მონაცემების შემცველი ანგარიშების ინტერპრეტაცია.       

ბ)  „აუდიტი“ 

   (უმაღლესი დონე) 

1. ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ჩატარების მიზნებისა და ეტაპების აღწერა; 

2. აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების, შესაფერისი კანონებისა და სხვა ნორმატიული 

აქტების გამოყენება ფინანსური ანგარიშგების აუდიტში; 

3.  ფინანსური ანგარიშგების არსებითი უზუსტობის რისკების შეფასება და აუდიტის 

სტრატეგიაზე მისი გავლენის განხილვა; 

4.  აუდიტორულ გარიგებებში გამოსაყენებელი რაოდენობრივი მეთოდების პრაქტიკული 

გამოყენება; 

5.  მარწმუნებელი გარიგებების ელემენტებისა  და მარწმუნებელი გარიგებების სტანდარტების 

ძირითადი ელემენტების ახსნა. 

გ) „ბიზნესის მართვა“ 

   (უმაღლესი დონე) 

1. ეფექტიანი კორპორაციული მართვის პრინციპების ახსნა, მათ შორის, მესაკუთრეთა, 

ინვესტორებისა და მართვის უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირების უფლებებისა და პა-

სუხისმგებლობების ახსნა. ასევე კორპორაციულ მართვაში, ინფორმაციის გამჟღავნებისა და 

გამჭვირვალობის მოთხოვნებში დაინტერესებულ მხარეთა როლის ახსნა; 

2.  ორგანიზაციის მართვის სტრუქტურის ელემენტების ანალიზი; 

3.  ორგანიზაციის რისკებისა და შესაძლებლობების ანალიზი რისკის მართვის კონცეფციის 

ფარგლებში; 

 4. ფინანსურ ანგარიშგებასთან დაკავშირებული შიდა კონტროლის ანალიზი. 
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დ) „ბიზნეს სამართალი“ 

          (საშუალო დონე) 

1. სხვადასხვა ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის სამეურნეო სუბიექტების საქმიანობის 

მარეგულირებელი და სხვა საკანონმდებლო აქტების ახსნა. 

2.  სერტიფიცირებული ბუღალტრის საქმიანობის გარემოსთან დაკავშირებული კანონებისა და 

სხვა ნორმატიული აქტების  ახსნა. 

ე) „საგადასახადო სამართალი“ 

            (საშუალო დონე) 

1. საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობასთან  შესაბამისობა და  დეკლარირების 

მოთხოვნები. 

2. პირდაპირი და არაპირდაპირი გადასახადების გამოთვლა ფიზიკური პირებისა და 

სამეურნეო სუბიექტებისათვის. 

3. მარტივ საერთაშორისო ოპერაციებთან დაკავშირებული საგადასახადო საკითხების 

ანალიზი. 

4.  გადასახადების დაგეგმვას, კანონიერი გზებით გადასახადების შემცირებასა და 

გადასახადების უკანონო მეთოდებით დამალვას ან შემცირებას შორის განსხვავების ახსნა. 

სასწავლო კურსების შინაარსი იხ. დანართი №2 

შეფასების სისტემა 

კურსის დამთავრების შემდეგ კანდიდატები აბარებენ გამოცდას, რაც სასერტიფიკაციო პროცესის 

აუცილებელია ეტაპია. საგამოცდო პროცესს ახორციელებს ბაფ-ის საგამოცდო ცენტრი, რომელშიც 

საგამოცდოდ კურსდამთავრებული იგზავნება მიმართვის საფუძველზე. შეფასება ხდება 

წერილობითი გამოცდის ჩატარებით. საგამოცდო ბილეთებს ამზადებს საგამოცდო ცენტი. წერითი, 

გამოცდისთვის განკუთვნილია 4 საათი. შეფასება წარმოებს 100 ქულიანი სისტემით. გამოცდა 

ჩაბარებულად ჩაითვლება კანდიდატის მიერ 50 ქულის ან მეტის მიღების შემთხვევაში. 

შეფასების სისტემა უშვებს:  

ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას:  

     (A) ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა; 

     (B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;  

     (C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა; 

     (D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;  

     (E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 50-60 ქულა.  

ბ) ერთი სახის უარყოფით შეფასებას:  

     (FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 0 - 49 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ კანდიდატის მიერ 
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ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

სილაბუსებში აღწერილია კონკრეტული შეფასების ფორმები და მეთოდები, სასწავლო კურსის 

სპეციფიკიდან გამომდინარე. კანდიდატის მიერ გამომუშავებული უნარ-ჩვევები დასტურდება 

აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროში 3-წლიანი პრაქტიკული გამოცდილების 

დაგროვებით. 

დანარჩენი რეგულაციები მოცემულია სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ წესში (იხ. დანართი 

№3) 

საგამოცდო პროცესი 

სასერტიფიკაციო პროგრამა/საგამოცდო პროცესი მოიცავს 5  (ხუთ) სასერტიფიკაციო გამოცდას, 

მათ შორის: 

ა) „ფინანსური აღრიცხვა და ანგარიშგება“ – ფინანსური აღრიცხვა და ანგარიშგება, ფასს 

სტანდარტების შესაბამისად, კვალიფიკაციის უმაღლეს დონეზე; 

ბ) „აუდიტი“ – აუდიტი, მარწმუნებელი მომსახურება და პროფესიული უნარები, 

პროფესიული სკეპტიციზმი და პროფესიული განსჯა, ეთიკური პრინციპები, საზოგადოებრივი 

ინტერესების დაცვის მიმართ  ვალდებულება, კვალიფიკაციის უმაღლეს დონეზე; 

გ) „ბიზნესის მართვა“ – კორპორაციული მართვა, რისკის მართვა და შიდა კონტროლი, 

კვალიფიკაციის უმაღლეს დონეზე;                                                 

დ) „ბიზნეს სამართალი“ – ბიზნესის მარეგულირებელი კანონმდებლობა, კვალიფიკაციის 

საშუალო დონეზე“; 

ე) „საგადასახადო სამართალი“ - საგადასახადო კანონმდებლობა,  კვალიფიკაციის საშუალო 

დონეზე“; 

საგამოცდო პროცესი ხორციელდება ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 

ზედამხედველობის სამსახურის მიერ აღიარებული სპეციალიზებული გამოცდების 

განმახორციელებელი ორგანოს მიერ. ასეთად მოიაზრება საქართველოს პროფესიონალ 

ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის გამოცდების განმახორციელებელი ორგანო 

(მხარეთა შორის თანამშრომლობის თაობაზე 2018 წლის 12 მარტის მემორანდუმის შესაბამისად).  
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გამოცდისგან განთავისუფლება 

დასაშვებია კანდიდატის პროფესიული სერტიფიცირებისთვის აუცილებელი სასწავლო 

კურსების ცალკეული გამოცდისაგან გათავისუფლება. კანდიდატის გამოცდისაგან 

განთავისუფლების ინსტრუმენტად გამოიყენება ჩათვლა.  

 სასწავლო კურსებში ჩათვლის მიღების უფლება აქვთ იმ პირებს, რომელთაც უმაღლესი 

განათლება მიღებული აქვთ  ბიზნესის ადმინისტრირების  მიმართულებებით – ბუღალტრული 

აღრიცხვა, მენეჯმენტი, ფინანსები და სოციალური მიმართულებით ეკონომიკის დარგში და 

კვალიფიკაცია მინიჭებული აქვთ: 

1. 2005 წლის ჩათვლით. ასეთი კანდიდატები გამოცდაზე დაიშვებიან მხოლოდ 2021 წლამდე 

უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (დიპლომის) საფუძველზე.  

2. 2005 წლის შემდეგ, მაგრამ არაუგვიანეს 2019 წლის პირველი იანვრისა. ასეთი კანდიდატების 

სასერტიფიკაციო გამოცდებზე დაშვება მოხდება დაშვებისათვის გათვალისწინებული სასწავლო 

კურსის/საგნის ჩათვლის საფუძველზე, რომელიც განხორციელდება დიპლომის დანართში 

ასახული ჩათვლილი/ჩაბარებული სასწავლო კურსის/საგნის შესაბამისად. 

3. 2019 წლის პირველი იანვრის შემდეგ.   ასეთი კანდიდატების სასერტიფიკაციო გამოცდებზე 

დაშვება მოხდება დაშვებისათვის გათვალისწინებული სასწავლო კურსის/საგნის ჩათვლის 

საფუძველზე, რომელიც განხორციელდება ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და 

აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ აღიარებული, საგანმანათლებლო საქმიანობის 

განმახორციელებელი პირის ცალკეული დისციპლინების (საგნების) ფარგლებში სწავლის 

შედეგების მიხედვით, საათების მინიმალური მოცულობის გათვალისწინებით. 

საგანმანათლებლო საქმიანობის განმახორციელებელი პირის დისციპლინების (საგნის) ჩათვლა 

ხორციელდება სამსახურის მიერ აღიარებული, საგანმანათლებლო საქმიანობის 

განმახორციელებელი პირის ცალკეული დისციპლინების (საგნების) ფარგლებში სწავლის 

შედეგების მიხედვით, საათების მინიმალური მოცულობის გათვალისწინებით.  

პირი უფლებამოსილია ჩაითვალოს უცხოეთში საგანმანათლებლო დაწესებულებებაში 

დასრულებული საგანი/სასწავლო კურსი, სამსახურის მიერ გაცემული ნებართვის საფუძველზე. 

კანდიდატისათვის სასწავლო კურსის ჩათვლა მოიცავს ასევე შესაბამისი გამოცდისაგან 

გათავისუფლებას.  

პროგრამის სტრუქტურა იხ. დანართი № 4 

სწავლის შედეგების რუკა იხ. დანართი № 5 
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პროგრამის ანალოგი 

წარმოდგენილი სასერტიფიკაციო პროგრამის ზუსტი ანალოგი არ არსებობის. პროგრამა ეფუძნება 

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონს, 

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 2017 

წლის 25 სექტემბრის  №ნ-16 ბრძანებით დამტკიცებულ „პროფესიული სერტიფიცირების 

სტანდარტისა და სასერტიფიკაციო პროგრამებისა და საგამოცდო პროცესის აღიარების წესს“ 

აგრეთვე, ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (ბსფ) განათლების სტანდარტების 

მოთხოვნებს, განგრძობითი განათლების პროგრამაზე პროფესიული ორგანიზაციების მუშაობისა 

და სწავლების პროცესის გამოცდილებას. 

სერტიფიცირებულ ბუღალტეთა დასაქმების 

სფეროები 

სერტიფიცირებულ ბუღალტეთა დასაქმების სფეროა აუდიტორული კომპანიები, კერძო, საჯარო და 

არასამთავრობო სექტორის საწარმოები და ორგანიზაციები. 

ინფორმაცია სასერტიფიკაციო პროგრამის 

განხორციელებისათვის აუცილებელი 

ადამიანური რესურსების შესახებ 

ლექტორები/ინსტრუქტორები/ექსპერტები 

გორბატკოვი კონსტანტინე - ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, საგადასახადო ექსპერტი; 

გორდელაძე ირინა - იურიდიულ მეცნიერებათა მაგისტრი, ბიზნესის ადმინისტრატორი, იურისტი; 

პაპასქუა იური - ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, აბფმფ აღმასრულებელი 

დირექტორი; 

საბაური ლევანი - ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, თსუ პროფესორი; 

ჯალაღონია დავითი - ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, აბფმფ განათლების კომიტერის 

წევრი; 

ინფორმაცია ლექტორების/ინსტრუქტორების/ექსპერტების განათლებისა და გამოცდილების 

შესახებ  (CV) - იხ. დანართი 6. 

საჭიროების შემთხვევაში, დამატებით იქნებიან მოწვეულები ლექტორები, ინსტრუქტორები, და  

ექსპერტები შერჩევის საფუძველზე. 
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მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა 

სასერტიფიკაციო პროგრამის განსახორციელებლად საქართველოს აუდიტორთა, ბუღალტერთა 

და ფინანსურ მენეჯერთა ფედერაციას სერტიფიცირებული ბუღალტრის სტატუსის 

მაძიებელთათვის შექმნილი აქვთ მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი და კომფორტული პირობები. 

ესაა შესაბამისი სასწავლო ინვენტარით უზრუნველყოფილი აუდიტორიები, საპრეზენტაციოდ 

აუცილებელი აუდიო და ვიდეო ტექნიკა, ინტერნეტის ქსელში ჩართული კომპიუტერული 

კლასები, უწყვეტი ელექტროენერგია, გათბობის სისტემა, სველი წერტილები. საბიბლიოთეკო 

ფონდი, რომელიც კანდიდატებს უზრუნველყოფს სასწავლო კურსების პროგრამის 

(სილაბუსების) მიხედვით აუცილებელი ბეჭდური და ელექტრონული სახელმძღვანელოებით. 

მიმდინარეობს სახელმძღვანელოების ეტაპობრივი შევსება. სწავლების პროცესში კანდიდატებს 

ლექტორებისაგან სისტემატიურად ეგზავნებათ ელექტრონული სასწავლო მასალა. 

პროგრამის ეფექტიანი მართვის და მაღალხარისხიანი სწავლების უზრუნველყოფის მიზნით, 

ყოველ ეტაპზე შესაძლებელია 40 კანდიდატის მიღება. 

პროგრამის დამტკიცების აქტი იხ დანართი №7 

პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა 

დაფინანსება ხორციელდება საქართველოს აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ მენეჯერთა 

ფედერაციას ბიუჯეტებიდან, აგრეთვე სერტიფიცირებული ბუღალტრის სტატუსის მაძიებელთა 

სწავლების გადასახადისგან  

სასერტიფიკაციო პროგრამის ხარისხის 

კონტროლის უზრუნველყოფის სისტემის 

სათანადო პოლიტიკა და პროცედურები 

ხარისხის კონტროლის უზრუნველყოფის სისტემა მოიცავს სასერტიფიკაციო პროგრამასთან 

დაკავშირებულ ყველა ასპექტს, მათ შორის, სწავლებასა და სწავლას, ხელმძღვანელობას და  

ადმინისტრირებას. ხარისხის კონტროლის უზრუნველყოფის სისტემა იძლვა საკმარის 

ანალიტიკურ ინფორმაციას პროგრამის განხორციელებაში მონაწილე პირებისათვის, რათა  

მუდმივად ხდებოდეს სასერტიფიკაციო პროგრამის ხარისხის განვითარება. 
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პროგრამის ხარისხის გაუმჯობესების 

მექანიზმები 

სასერტიფიკაციო პროგრამების/სასწავლო კურსის/ცალკეული დისციპლინების (საგნების) 

სილაბუსები ექვემდებარებიან განახლებას არაუგვიანეს 3 წლის ვადაში, საკანონმდებლო და სხვა  

მარეგულირებელ ნორმებში (სტანდარტებში) განხორციელებული ცვლილებების   შესაბამისად. 

პროფესიული ორგანიზაცია ხარისხის უზრუნველყოფისათვის იყენებს შიდა და გარე შეფასების 

მექანიზმებს, მათ შორის, თვითშეფასების ანგარიშს;  პროგრამების შეფასების ფორმასა და კრიტე-

რიუმებს. ყოველწლიურად ახორციელებს ამ კრიტერიუმების შესაბამისად პროგრამის შიდა 

შეფასებას, შეიმუშავებს პროგრამის სრულყოფის, მოდიფიცირებისა და განახლების თაობაზე 

რეკომენდაციებს; უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესის (საგანმანათლებლო პროგრამის განხორ-

ციელების) და მასში ჩართული პერსონალის (საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელე-

ბელთა) ყოველწლიურ შეფასებასა და მონიტორინგს; ლექტორების, ინსტრუქტორებისა და 

ექსპერტების ანგარიშების მომზადებასა და მონიტორინგს; კანდიდატთა გამოკითხვის კითხვარის 

შემუშავებასა და გამოკითხვის ორგანიზებას სასწავლო კურსისა და საგამოცდო პროცესის ყოველ 

ეტაპზე; სწავლების თანამედროვე მეთოდების დანერგვას, მათ თაობაზე თემატური სემნარების 

ორგანიზებას და უცხოური პრაქტიკის შესწავლას. 
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                                                                                                                                                                                  დანართი №4 

პროგრამის სტრუქტურა 

N 

სასწავლო კურსი/მოდული კოდი ECTS 

საათების 

რაოდენობა 

კრედიტების განაწილება 

ეტაპების მიხედვით 
 

 

წინაპირობა 

სა
კო

ნტ
აქ

ტ
ო

 

დ
ამ

ო
უ

კი
დ

ებ
ელ

ი
 

I II 

 

III 

 

IV ლექტორი 

პროგრამის სასწავლო კომპონენტი - 28 კრედიტი 700 საათი 

1 ფინანსური აღრიცხვა და ანგარიშგება CP 001 6 90 60      

ჯალაღონია დავით, 
ეკონომიკურ მეცნიერებათა 

აკადემიური დოქტორი, 

პროფესორი 

სილაბუსის 

მიხედვით 

2 აუდიტი CP 002 6 90 60      

საბაური ლევანი, 
ეკონომიკურ მეცნიერებათა 

აკადემიური დოქტორი, 

პროფესორი 

- „   - 

3 ბიზნესის მართვა CP 003 6 90 60      

გორდელაძე ირინა, 
იურიდიულ მეცნიერებათა 

მაგისტრი, ბიზნესის 

ადმინისტრატორი, იურისტი 

- „   - 

4 ბიზნეს სამართალი 

CP 004 

5 75 50      

პაპასქუა იური,    
ეკონომიკურ მეცნიერებათა 

აკადემიური დოქტორი, 

პროფესორი 

- „   - 

5 საგადასახადო სამართალი CP 005 5 75 50      
გორბატკოვი კონსტანტინე 
ეკონომიკურ მეცნიერებათა 

აკადემიური დოქტორი, 
- „   - 

სასერტიფიკაციო გამოცდები ტარდება წელიწადში საგაზაფხულო და შემოდგომის ორ საგამოცდო სესიად 



13 

 

 

 იხ. დანართი № 5 

სწავლის შედეგების რუკა 

 

 

  

 

№ სასწავლო/სამეცნიერო კომპონენტი 

სწავლის შედეგები 

ც
ო

დ
ნა

 დ
ა 

გ
აც

ნო
ბ

ი
ერ

ებ
ა 

სწ
ავ

ლ
ი

ს 
პრ

აქ
ტ

ი
კა

შ
ი

 

გ
ამ

ო
ყე

ნე
ბ

ი
ს 

უ
ნა

რ
ი

 

დ
ას

კვ
ნი

ს 
უ

ნა
რ

ი
 

კო
მუ

ნი
კა

ც
ი

ი
ს 

უ
ნა

რ
ი

 

სწ
ავ

ლ
ი

ს 
უ

ნა
რ

ი
 

ღ
ი

რ
ებ

უ
ლ

ებ
ებ

ი
 

1. ფინანსური აღრიცხვა და ანგარიშგება √ √ √ √ √ √ 

2. აუდიტი √ √ √ √ √ √ 

3. ბიზნესის მართვა √ √ √ √   

4. ბიზნეს სამართალი   √ √ √ √ √ √ 

5. 
საგადასახადო სამართალი 

√ √ √ √ √ √ 


