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მასპინძლობის
მენეჯმენტის
ერთობლივი
3 წლიანი
საბაკალავრო
პროგრამა



კავკასიის უნივერსიტეტისა და ფერლი დიკინსონის
უნივერსიტეტის ურთიერთთანამშრომლობა

კავკასიის უნივერსიტეტი და ფერლი დიკინსონის უნივერსიტეტი 2014 წლიდან 
თანამშრომლობენ და აქტიურად ახორციელებენ გაცვლით პროგრამებს. ასევე, 2021 წელს 
უნივერსიტეტებს შორის გაფორმდა აკადემიური თანამშრომლობის ხელშეკრულება, რომლის 
ფარგლებშიც შემუშავდა ერთობლივი საბაკალავრო პროგრამა მასპინძლობის მენეჯმენტში. 

ფერლი დიკინსონის უნივერსიტეტი:

ფერლი დიკინსონის უნივერსიტეტი აშშ-ის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული და ნიუ- 
ჯერსის წამყვანი უდიდესი უმაღლესი სასწავლებელია. დღეისთვის ის აერთიანებს 
100-ზე მეტ საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამას, რომელიც 
მულტიდისციპლინურ, კულტურათშორის და ეთიკური ცოდნის გაცემას უზრუნველყოფს. 
სასწავლო დაწესებულება მოიცავს მსხვილ, მრავალკამპუსიან ინსტიტუტს.

ფერლი დიკინსონის მასპინძლობის, სპორტისა და ტურიზმის
მენეჯმენტის სკოლის საერთაშორისო აღიარება და რეიტინგები:

ფერლი დიკინსონის უნივერსიტეტის მასპინძლობის, სპორტისა და ტურიზმის 
მენეჯმენტის საერთაშორისო სკოლა მოწინავე ადგილებს იკავებს საერთაშორისო 
რეიტინგებში:

2020 წლის კოლეჯის რანგის მიხედვით ქვეყნის ერთ-ერთ საუკეთესო პროგრამად 
დასახელდა

2019 წელს, TheBestSchools.org-ის ქვეყნის მასპინძლობის მენეჯმენტის პროგრამების 
სიაში მეექვსე ადგილი დაიკავა

ჟურნალ CEOWORLD-მა მეხუთე ადგილი მიანიჭა მსოფლიოს ყოველწლიური საუკეთესო 
მასპინძლობისა და სასტუმროს მენეჯმენტის სკოლების რეიტინგში

2016 წლის მონაცემით, სკოლა Princeton Review-ს ”Gourman Report”-ის 15 საუკეთესო 
ოთხწლიან მასპინძლობის მენეჯმენტის პროგრამათა სიაში მოხვდა

SuccessfulStudent.org–ის გამოკითხვით, ქვეყნის 25 საუკეთესო მასპინძლობის კოლეჯის 
სიაში მეექვსე ადგილი დაიკავა

ასევე, მიღებული აქვს ისეთი საერთაშორისო დონის აკრედიტაცია, როგორიცაა AASBC.

მასპინძლობის მენეჯმენტის ერთობლივი პროგრამა:

კავკასიის უნივერსიტეტისა და ფერლი დიკინსონის უნივერსიტეტის ერთობლივი პროგრამა 
მასპინძლობის მენეჯმენტში პირველი 3 წლიანი საბაკალავრო პროგრამაა საქართველოში, 
რომლის დასრულების შემდეგ სტუდენტი მიიღებს ორი უნივერსიტეტის დიპლომს.
პროგრამა სტუდენტს ანიჭებს კავკასიის ტურიზმის სკოლის ბაკალავრის აკადემიურ ხარისხს 
ტურიზმში და ფერლი დიკინსონის ჰუმანიტარული მეცნიერებების ბაკალავრის ხარისხს 
მასპინძლობასა და ინოვაციურ და მაღალხარისხიან ტურიზმში.

3 წლიანი საბაკალავრო პროგრამა გულისხმობს პირველი 5 სემესტრის განმავლობაში 
საქართველოში სწავლას, ქართველი და უცხოელი პროფესორების მიერ,  ხოლო ბოლო, მე-6 
სემესტრს, სტუდენტი სწავლას აგრძელებს ნიუ-ჯერსიში, აშშ-ში.

კავკასიის ტურიზმის სკოლა:

კავკასიის ტურიზმის სკოლა დაფუძნდა 2012 წელს, ის პირველია საქართველოში და ერთ-ერთი 
პირველი რეგიონში, რომელმაც წარმატებით გაიარა გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის 
საგანმანათლებლო აკადემიის TedQual-ის სერტიფიცირების პროცესი (TedQual სერტიფიცირების 
სისტემა არის მსოფლიოში ხარისხის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი დონის სტანდარტი ტურიზმის 
სფეროში, რომლის ადმინისტრირებასაც მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის აკადემია 
ახორციელებს).

TedQual-ის ქსელში ჩაბმით კავკასიის ტურიზმის სკოლას ენიჭება პრივილეგია, მონაწილეობა 
მიიღოს აკადემიური პერსონალის და სტუდენტების გაცვლით პროგრამებში, ასევე უამრავი 
შესაძლებლობა საერთაშორისო ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარების იმ უნივერსიტეტებთან, 
რომლებსაც მინიჭებული აქვთ აღნიშნული სერტიფიცირება.  მათ შორის არიან ისეთი 
უნივერსიტეტები, როგორებიცაა: George Washington University, Università di Bologna, César Ritz Colleges: 
IHCR & UCCR, Bournemouth University, Université du Québec à Montréal – UQAM და ა.შ..

პროგრამის მიმოხილვა:

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: 
• კავკასიის უნივერსიტეტი - ბაკალავრის ხარისხი ტურიზმში
• ფერლი დიკინსონის უნივერსიტეტი - ბაკალავრის ხარისხი მასპინძლობასა და ინოვაციურ 
და მაღალხარისხიან ტურიზმში
კრედიტების რაოდენობა: 200 ECTS კრედიტი
პროგრამის ხანგრძლივობა: 3 წელი
პროგრამის წლიური საფასური რეზიდენტებისთვის: 5000$
პროგრამის წლიური საფასური არარეზიდენტებისთვის: 7000$  
პროგრამის კოდი აბიტურიენტების ცნობარში: 1220125
*ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარების შემთხვევაში პროგრამაზე ვრცელდება 
სახელმწიფო გრანტი - 100%, 70%, 50%
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ფერლი დიკინსონის
უნივერსიტეტი


