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დააკმაყოფილე უნივერსიტეტის

მოთხოვნები გაცვლით პროგრამაში
მონაწილე სტუდენტის შესახებ;

ONLINEშეავსე სააპლიკაციო ფორმა
არაუგვიანეს 30 სექტემბრისა.

რეჟიმში



სტუდენტი უნდა აკმაყოფილებდეს:

 საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის დებულებით

გათვალისწინებულ აკადემიურ მოთხოვნებს (სლაიდი 8)

 არ უნდა ქონდეს არანაირი ფინანსური დავალიანება

 არ უნდა ჰქონდეს უნივერსიტეტის შინაგანაწესის მიხედვით

დადგენილი სახდელი (შენიშვნა,საყვედური, სასტიკი

საყვედური)



აკადემიური მოთხოვნები I

ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი
სერთიფიკატი B2 დონე (TOEFL/IELTS)

შენიშვნა (IELTS–ის მინიმალურ ქულას განსაზღვრავს პარტნიორი
უნივერსიტეტი)



აკადემიური მოთხოვნები II

კონკურსანტთა ნიშნების ჯამური
საშუალო მიხედვითშეწონილი სკოლების

Bachelor School School School School School School of Tourism Economics
Of Of Of Of of Humaniti School and
Business Law Media Technology Governance es and healthcare

Social course
silences

I 2,3 1,8 2,0 2,0 2,0 1,5 1,8 2,0
Course

II 2,4 2,0 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0
Course

III 2,5 2,2 2,5 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2
Course



სწავლის გადასახადი კავკასიის უნივერსიტეტში

 სავიზო მოსაკრებელი
ფოსტის მომსახურების გადასახადი (პარტნიორ

უნივერსიტეტში დოკუმენტაციის გაგზავნის
საჭიროების შემთხვევაში)

 საცხოვრებლის საფასური პროგრამის ფარგლებში
 მგზავრობა
 სამედიცინო დაზღვევა
 ყოველდღიური ხარჯი (კვება, ტრანსპორტი,

გართობა)
რიგ პარტნიორ უნივერსიტეტებში სააპლიკაციო

გადასახადი



კონკურსანტი შეირჩევა ნიშნების საშუალო
შეწონილის (კუმულაციური GPA) საფუძველზე,
შედგენილი რეიტინგის მიხედვით კონკურსის

ფარგლებში.



კავკასიის უნივერსიტეტი გაცვლით პროგრამას
დაუფინანსებს მხოლოდ მესამე კურსის
პირველი სემესტრის შემდეგ სტუდენტებს

კავკასიის ბიზნესის სკოლის რეიტინგის პირველი,
მეორე, მესამე ადგილი

 კავკასიის უნივერსიტეტის ყველა სხვა დანარჩენი
სკოლის საერთო რეიტინგით პირველ ადგილზე მყოფი
სტუდენტები თითოეული სკოლიდან.



შენიშვნა: სკოლის საერთო რეიტინგი გულისხმობს სკოლაში მოქმედი ყველა სასწავლო პროგრამის
რეიტინგული სტუდენტებიდან საუკეთესო ერთი სტუდენტის შერჩევას



კავკასიის უნივერსიტეტი გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში
რეიტინგულ სტუდენტებს დაუფინანსებს შემდეგ ხარჯებს:

 სწავლის გადასახადი (რეიტინგში მოპოვებული ადგილის მიხედვით)

 ყოველთვიური ბინის ქირა

ავიაბილეთი

 სამოგზაურო დაზღვევა

 სავიზო მოსაკრებელი



ონლაინ აპლიკაციის შევსება და დამატებითი
ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია კავკასიის

უნივერსიტეტის ვებ გვერდზე
www.cu.edu.ge



გისურვებთ წარმატებას!


