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ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი 

ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტში 

კრედიტების რაოდენობა - 120 ECTS  კრედიტი 

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი ნიკო კვარაცხელია 

საკონტაქტო ნომერი: ნიკო კვარაცხელია 599-16-80-20,   

 

დღეს მსოფლიო ბაზარი არის მაღალკონკურენტული. იგი მოითხოვს ახალი ტიპის მენეჯერებს დღეს 

მსოფლიო ბაზარი არის მაღალკონკურენტული. იგი მოითხოვს ახალი ტიპის მენეჯერებს ლიდერული და 

მეცნიერული კვლევების უნარით, რომლებიც გაერკვევიან გარემოს სწრაფ ცვლილებებში და მოახდენენ 

შესაბამის რეაგირებას. ამ ამოცანების შესაბამისად, აუცილებელი ხდება ტურიზმის ბიზნესის მართვის 

სფეროებში ღრმა პროფესიული ცოდნის მიცემის გზით, თანამედროვე გლობალური საქმიანი 

გარემოსათვის დამახასიათებელი ბიზნესის ადმინისტრირების უნარ-ჩვევების გამომუშავება, კარიერაში 

წარმატების მიღწევისათვის შესაბამისი ბიზნეს ქცევების და მართვის პროცესების ტექნოლოგიების 

მცოდნე კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება, რომლებიც შეძლებენ ტურიზმის ბიზნესის  

სფეროში ეფექტურ მართვას, სტრატეგიული დაგეგმვას, ორგანიზაციული სტრუქტურების განვითარებას 

და კვლევების წარმართვას.  

მაგისტრატურაში სწავლების ძირითადი მიმათულებაა თანამედროვე მენეჯერული ტენდენციების, 

მართვის ტექნოლოგიების, ორგანიზაციის სრულყოფისა და განვითარების მეთოდებისა და გლობალური 

და რეგიონული პრობლემების ათვისება, რომელიც დაეხმარება სტუდენტებს, მოახდინონ თავიანთი 

იდეების რეალიზება; დაგეგმონ  ღონისძიებები, უზრუნველყონ მათი რეალიზაცია და კონტროლი; 

გამოიყენონ თეორია და მეცნიერული კვლევა პრაქტიკულ სიტუაციებში გასარკვევად; განახორციელონ 

ნოვატორული მიდგომები; მოახდინონ პრობლემების ანალიზი და შეიმუშაონ სტრატეგიული ხედვა. 

სწავლების პროცესში მიღებული სავალდებულო სიღრმისეული ცოდნა, კვლევითი თუ პრაქტიკული 

საქმიანობის განხორციელებისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები  კურსდამთავრებულს შესაძლებლობას 

აძლევს დასაქმდეს: საკურორტო, ტურისტულ და სასტუმრო დაწესებულებებში, ტურიზმის მართვის 

სახელმწიფო და  ადგილობრივ ორგანოებში, უმაღლეს სასწავლებლებში და სამეცნიერო კვლევით 

დაწესებულებში.  

1. მიზანი 

ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია მისცეს 

სტუდენტს თანამედროვე დასაქმების ბაზრის შესატყვისი კომპლექსური თეორიული ცოდნა ტურიზმისა 

და მასპინძლობის მენეჯმენტის სფეროში და გამოუმუშაოს შესაბამისი პრაქტიკული უნარები, ამასთან, 

უზრუნველყოს მათი მომზადება მომდევნო საფეხურზე სწავლის გასაგრძელებლად და წარმატებული 

პროფესიული საქმიანობისთვის; 

პროგრამა მიზნად ისახავს ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტის გაღრმავებულ სწავლებას, 

მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენების და მაგისტრისათვის 

სავალდებულო დამოუკიდებელი კვლევით უნარების გამომუშავებას; 

ტურიზმში კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება; საქართველოსთვის უაღრესად პერსპექტიული 

დარგის–ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტის განვითარების ხელშეწყობა; აღნიშნული 

სპეციალიზაციით სტრატეგიული ამოცანების  ფორმულირების,  დაგეგმვისა და ეფექტიანი მართვისათვის 

აუცილებელი ცოდნის მიცემა და უნარ-ჩვევების განვითარება; 
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სპეციალისტების მომზადება, რომლებიც წარმატებით შეძლებენ: სხვადასხვა დონის სახელმწიფო და 

კერძო დაწესებულებებში ტურიზმსა და მასპინძლობასთან დაკავშირებული საკითხების ეფექტიან 

ადმინისტრირებისა და კვლევითი საქმიანობის განხორციელებას;  

პროფესიონალი კადრის მომზადება, რომელიც აცნობიერებს ტურიზმის მნიშვნელოვან როლს  

ადამიანების სრულფასოვანი დასვენებისა და გაჯანსაღების, აგრეთვე, გარემოს, კულტურულ-ისტორიული 

მემკვიდრეობისა და ტურიზმის მდგრადი განვითარების საქმეში. 

 

2. სწავლის შედეგები 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

კურსდამთავრებულს აქვს ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტის სფეროს ღრმა და სისტემური 

ცოდნა და სფეროში წარმოჩენილი ცალკეული პრობლემების გადაჭრის გზების გაცნობიერების უნარი, 

რომელიც მოიცავს: 

 სტრატეგიული და ფუნქციური მენეჯმენტის, დარგობრივი პოლიტიკის საფუძვლების, მენეჯმენტის 

თეორიული და პრაქტიკული საკითხებისა და საწარმოებისა და დარგების მარკეტინგული მართვის 

პოლიტიკის საკითხებს;  

კურსდამთავრებულმა იცის: სტრატეგიული დაგეგმვა; პოლიტიკის საერთოდ და მათ შორის საწარმოო და 

დარგობრივი პოლიტიკის შემუშავება;  სათანადო კონცეფციების და ტურიზმის ბიზნესის სფეროში 

მართვის აუცილებელი მეთოდების გამოყენება; ტურიზმის მენეჯმენტის თეორიული და პრაქტიკული 

საკითხები და შეუძლია საწარმოებისა და  დარგების მარკეტინგული მართვის პოლიტიკის შემუშავება: 

აქვს საერთაშორისო ტურისტულ ბაზრებზე მიმდინარე ეკონომიკური ტენდენციების სიღრმისეული 

ცოდნა; 

აქვს ტურიზმის დარგის განვითარების პოლიტიკის სისტემური ცოდნა; ტურიზმის განვითარებაში 

სახელმწიფოს როლისა და ფუნქციების ცოდნა;  შეუძლია ტურიზმის ეკონომიკური სარგებლიანობის 

გაძლიერების თანამედროვე მეთოდების განსაზღვრა; 

შეუძლია ტურიზმის თანამედროვე  თეორიების, ტრენდებისა და გამოცდილებების დეტალურად 

ჩამოყალიბება; კულტურული ტურიზმის   უაღრესად ფართო სპექტრის, სახეებისა და ფუნქციების 

თავისებურებების გაანალიზება; რეკრეაციის მომავლის სტრატეგიების განსაზღვრა; 

აქვს ტურიზმში მარკეტინგული კვლევების დანიშნულების, ამოცანების და მარკეტინგული კვლევების  

თანამედროვე მეთოდების და ძირითადი ეტაპების ღრმა ცოდნა; 

შეუძლია ტურისტული კომპანიების ინოვაციური მართვის პრინციპების დეტალურად ჩამოყალიბება და 

გაანალიზება. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: მიღებული თეორიული ცოდნის საფუძველზე ტურიზმის სფეროში 

რელევანტური ინფორმაციის მოძიების, მონაცემების შეფასების, კლასიფიკაციის, დამუშავების და 

შენახვის ტეqნოლოგიების პრაქტიკული გამოყენება; კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, 

ორიგინალური გზების ძიება; ტურიზმის დარგის მართვისათვის ადეკვატური ინსტრუმენტების შერჩევა; 

ტურიზმში თანამედროვე მარკეტინგული კვლევების  მეთოდების გამოყენება; 

კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტების დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი 

მეთოდებისა და მიდგომების გათვალისწინებით; აქვს არასტანდარტულ სიტუაციათა ანალიტიკური 

შეფასებისა და წამოჭრილ პრობლემათა ოპერატიული დიაგნოსტირების, აგრეთვე, ანტიკრიზისულ 

Rონისძიებათა დასახვისა და საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში გადაწყვეტილების მიRების უნარი; აქვს 

პროექტების მართვის, სამეწარმეო მიზნების ფორმულირების, მისი განხორციელების გზების დაგეგმვისა 

და საჭირო რესურსების განსაზღვრის უნარი. შეუძლია ახალ, გაუთვალისწინებელ და 

მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედება; ტურიზმის დარგში არსებული ძირითადი პრობლემების 

დიაგნოსტიკა, მოცემულ პრობლემატიკაში ღრმად გარკვევისა და მათი გადაწყვეტისთვის აუცილებელი 

და/ან ორიგინალური ღონისძიებების დასახვის უნარის დემონსტრირება;  
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ტურიზმის ძირითადი რესურსის - ბუნებრივი და ხელოვნური რესურსების თავისებურებების 

დამოუკიდებლად კვლევა და შეფასება. 

დასკვნის უნარი: 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: ტურიზმის ბიზნესის მართვის სფეროში მიმდინარე პროცესების ანალიზი; 

განზოგადება და სოციალურ-ეკონომიკური თუ პოლიტიკური გარემოს ცვლილებათა ობიეqტურად 

შეფასების შედეგად, ბიზნეს-პროექტების ანალიზი, პრობლემების გამოვლენისა და გადაწყვეტის გზების 

დასაბუთება და რეალიზება; კვლევების და კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე ბიზნეს გარემოს რთული 

პრობლემების შესახებ დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება;  

ტურიზმისა და მისი სუბკატეგორიების შესახებ ახალი ინფორმაციის გაანალიზება, მისი განზოგადება და 

ინოვაციური სინთეზირება. 

კომუნიკაციის უნარი: 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: ტურიზმის დარგის პრობლემატიკაზე საჭირო დოკუმენტაციის 

მომზადება და კომუნიკაცია, მსჯელობისა და მისგან გამომდინარე დასკვნების ნათლად ჩამოყალიბება.  

კომუნიკაცია პროფესიულ საკითხებზე, როგორც სფეროს წარმომადგენლებთან, ისე ფართო 

საზოგადოებასთან; ანალიტიკური და საპროექტო სამუშაოების შესრულება, თანამედროვე საინფორმაციო 

ტეqნოლოგიების გამოყენებით ბიბლიოგრაფიული სამუშაოების ჩატარება, შესრულებული სამუშაოს 

შედეგების და დგენილი სტანდარტის შესაბამისად გაფორმებული ანგარიშების, ნაშრომების სახით 

წარმოდგენა, კერძოდ, ტურიზმისა და მისი მართვის საკითხებზე წერილობითი  ნაშრომის მომზადება; 

პრეზენტაციის გამართვა ტურიზმისა და მისი მართვის საკითხებზე და საკუთარი მოსაზრებების დაცვა;  

დისკუსიებში მონაწილეობა; თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება;  

შეუძლია სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის კულტურულ ტურიზმთან და 

მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული თეორიული თუ რაოდენობრივი ინფორმაციის თანმიმდევრული 

გადაცემა. 

თავისი დასკვნების და არგუმენტაციის წარმოდგენა აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან 

ქართულ და უცხოურ ენებზე; აკადემიური პატიოსნების სტანდარტების დაცვა. 

სწავლის უნარი: 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: ახალი ინფორმაციის მოპოვება და თავისი პროფესიული დახელოვნების 

პროცესში დამოუკიდებლად სწავლა, შეფასება და შემდგომი სწავლის საჭიროებების განსაზღვრა; სწავლის 

პროცესის თავისებურების გაცნობიერება და მაღალი დონით სტრატეგიულად დაგეგმვა; 

საკუთარი სწავლის პროცესის წარმართვა ტურიზმის ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის სფეროში 

არსებული თეორიული წყაროების, ინფორმაციული რესურსებისა და ახალი ტექნოლოგიების  ფართო 

სპექტრის გამოყენებით. 

ღირებულებები: 

საგანმანათლებლო პროგრამის ათვისების შედეგად კურსდამთავრებული პატივს სცემს განსხვავებულ  

ღირებულებებს და კულტურათაშორის განსხვავებებს; შეუძლია შეაფასოს ღირებულებებისადმი საკუთარი 

და სხვების დამოკიდებულებები, ამასთან, თავისი წვლილი შეიტანოს ახალი  ღირებულებების 

დამკვიდრებაში; პროფესიული საქმიანობა წარმართოს ეთიკის დაცვით; გამომუშავებული აქვს ტურიზმის 

მდგრადი განვითარებისადმი პროფესიული და სოციალური პასუხისმგებლობა. 

 

3. შეფასების სისტემა 

სტუდენტი პროგრამის თითოეულ კომპონენტში ფასდება 100 ქულიანი სისტემით, რომელიც მოიცავს 

შუალედურ შეფასებას და დასკვნით შეფასებას. ყოველი სასწავლო კურსის ფარგლებში სტუდენტი 

ასრულებს სილაბუსით გათვალისწინებულ დავალებებს, ამზადებს პრეზენტაციას, მონაწილეობს 
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დისკუსიებში და ერთვება ყველა სხვა აქტივობაში, რაც აუცილებელია სასწავლო კურსის მიზნების 

მისაღწევად.  

100 ქულის განაწილება იხილეთ ქვემოთ მოცემულ ცხრილზე. ამასთან, გამოკითხვის სახე, სტუდენტის 

მიერ მოსამზადებელი პრეზენტაციის და სხვა საკითხების შესახებ ინფორმაცია დეტალურად არის 

მოცემული სასწავლო კურსების სილაბუსებში.  

 

100 ქულა 

შუალედური შეფასება - 60 ქულა დასკვნითი შეფასება - 40 ქულა 

შეფასების 

კომპონენტები 
ქულა 

მინიმალური 

კომპეტენციის 

ზღვარი 

 შეფასების 

კომპონენტი 
ქულა 

მინიმალური 

კომპეტენციის 

ზღვარი 

ყოველკვირეული/ 

სასემინარო 

შეფასებები 

20 8 
დასკვნითი 

წერითი 

გამოცდა 

40 21 
პრეზენტაცია 10 4 

შუალედური 

გამოცდა 
30 8 

 

ყოველ სასწავლო კურსში დასკვნითი გამოცდის ჩაბარება სავალდებულოა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის 

უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასების სახით მოპოვებული აქვს არანაკლებ 20 

ქულა.  

სამაგისტრო ნაშრომის შეფასება ხორციელდება სამაგისტრო ნაშრომის შესრულების, დაცვისა და 

შეფასების ინსტრუქციის შესაბამისად.  

შეფასების სისტემა, პროგრამის ყოველი კომპონენტისათვის ითვალისწინებს ხუთი სახის დადებით 

შეფასებას: 

 (A) ფრიადი –  91-100 ქულა;  

 (B) ძალიან კარგი –  81-90 ქულა;  

 (C) კარგი –  71-80 ქულა;  

 (D) დამაკმაყოფილებელი –  61-70 ქულა;  

 (E) საკმარისი – 51-60 ქულა.  

შეფასების სისტემა, ასევე, ითვალისწინებს ორი სახის უარყოფით შეფასებას:  

 (FX) ვერ ჩააბარა – 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა 

სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის 

უფლება; დამატებითი გამოცდა ტარდება დასკვნითი შეფასების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 

დღის შემდეგ. 

 (F) ჩაიჭრა – 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ 

არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება დასკვნით შეფასებაში 

მიღებული ქულათა რაოდენობა. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის დასკვნითი შეფასება 

და აისახება სასწავლო კურსის საბოლოო შეფასებაში. 

დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის 

მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F - 0 ქულა. 
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4. საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

სამაგისტრო პროგრამით სწავლის უფლება აქვთ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხის მქონე 

პირებს, რომლებიც წარმატებით ჩააბარებენ საერთო სამაგისტრო და უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებულ 

მისაღებ გამოცდებს სპეციალობასა და ინგლისურ ენაში (B 2 დონე). 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე საერთო სამაგისტრო გამოცდის გავლის გარეშე ჩარიცხვა ხორციელდება 

„უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო 

გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის 

კანდიდატების/სტუდენტების მიერ დოკუმენტების წარდგენისა და განხილვის წესის დამტკიცების 

შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 29 დეკემბრის №224/ნ 

ბრძანების შესაბამისად.  

საგანმანათლებლო პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 

2010 წლის 2 თებერვლის ბრძანება №10/ნ-ით დამტკიცებული „უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესისა და საფასურის 

დამტკიცების შესახებ“ შესაბამისად მობილობის წესით ჩარიცხული სტუდენტები.  

5. საგანმანათლებლო პროგრამაში გამოყენებული სწავლა-სწავლების მეთოდები 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნების მისაღწევად საგანმანათლებლო პროგრამაში გამოყენებულია 

სწავლება-სწავლის სალექციო და სასემინარო მეთოდი. გათვალისწინებულია პრატქიკული კომპონენტი.  

სწავლის შედეგებზე გასასვლელად საგანმანათლებლო პროგრამის თითოეული სასწავლო კურსის 

განმახორციელებლის მიერ გამოყენებულია სასწავლო კურსის შესაბამისი მეთოდები და აქტივობები:  

დისკუსია/დებატები, ჯგუფური (collaborative) მუშაობა,  პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL),  

შემთხვევების შესწავლა (Case study),   დემონსტრირების მეთოდი,   ინდუქციური მეთოდი,   
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