
№  საფეხური დასახელება დასახელება ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა

სწავლების 

საფასური

(ლარებში)

საგანმანათლებლო პროგრამის 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობა 

(არსებობის შემთხვევაში)

შენიშვნა

1

ბაკალავრიატი
კავკასიის ბიზნესის 

სკოლა

ბიზნესის ადმინისტრირება 

(სპეციალობები: ფინანსები, 

მარკეტინგი, მენეჯმენტი, 

საბუღალტრო აღრიცხვა)

10 7500

ბიზნესის ადმინისტრირების 

ბაკალავრი 

(ფინანსებში/მარკეტინგში/

მენეჯმენტში/საბუღალტრო 

აღრიცხვაში)

გასაუბრება

2

მაგისტრატურა
კავკასიის ბიზნესის 

სკოლა

ბიზნესის ადმინისტრირების 

სამაგისტრო პროგრამა 

(ფინანსები, მენეჯმენტი, 

მარკეტინგი).

3 7350
ბიზნესის ადმინისრირების 

მაგისტრი

გასაუბრება და B2 დონის 

ინგლისური

3

მაგისტრატურა
კავკასიის ბიზნესის 

სკოლა

მეცნიერების სამაგისტრო 

პროგრამა მენეჯმენტში
3 4950 მაგისტრი მენეჯმენტში გასაუბრება

4

ბაკალავრიატი
კავკასიის 

სამართლის სკოლა
სამართალი 8 5900 სამართლის ბაკალავრი გასაუბრება

5

მაგისტრატურა
კავკასიის 

სამართლის სკოლა
სამართალი 10 4950 სამართლის მაგისტრი

ბაკალავრის ხარისხი 

სამართალში, ინგლისური 

ენის B2 დონის 

დამადასტურებელი 

სერტიფიკატი, გასაუბრება

სასწავლო პროცესი 

ხორციელდება ქ. 

ბათუმიც (წლიური 

საფასური  3200 ლარი)

6

დოქტორანტურა
კავკასიის 

სამართლის სკოლა
სამართალი 5 6000 სამართლის დოქტორი

მაგისტრის ხარისხი 

სამართალში, ინგლისური 

ენის B2 დონის 

დამადასტურებელი 

სერტიფიკატი, გასაუბრება



7

ბაკალავრიატი
კავკასიის მედიის 

სკოლა

ჟურნალისტიკა და მასობრივი 

კომუნიკაცია
5 5900

სოციალური მეცნიერებების 

ბაკალავრი მასობრივ 

კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკაში

გასაუბრება

8

ბაკალავრიატი
კავკასიის მედიის 

სკოლა
PR (პიარი) 7 5900

სოციალური მეცნიერებების 

ბაკალავრი 
გასაუბრება

9

მაგისტრატურა
კავკასიის მედიის 

სკოლა
სტრატეგიული კომუნიკაცია 3 4950

სოციალური მეცნიერებების 

მაგისტრი საზოგადოებრივ 

ურთიერთობებში

გასაუბრება

10

ბაკალავრიატი

კავკასიის 

ტექნოლოგიების 

სკოლა

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები
10 2990

ინჟინერიის ბაკალავრი 

ინფორმატიკაში
გასაუბრება

11

ბაკალავრიატი

კავკასიის 

ტექნოლოგიების 

სკოლა

ელექტრონიკა და 

კომპიუტერული ინჟინერია
10 2990 ინჟინერიის ბაკალავრი გასაუბრება

მიღება ხორციელდება 

მხოლოდ I სასწავლო 

ეტაპზე (კურსზე)

12

ბაკალავრიატი

კავკასიის 

ტექნოლოგიების 

სკოლა

არქიტექტურა 5 5900 არქიტექტურის ბაკალავრი გასაუბრება

მიღება ხორციელდება 

მხოლოდ I და II 

სასწავლო ეტაპზე 

(კურსზე)

13

მაგისტრატურა

კავკასიის 

ტექნოლოგიების 

სკოლა

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების მენეჯმენტი
5 4950

ინჟინერიის მაგისტრი 

ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში
გასაუბრება

14

ბაკალავრიატი

კავკასიის 

სახელმწიფო 

მართვის სკოლა

საჯარო მმართველობა 5 5900 საჯარო მმართველობის ბაკალავრი გასაუბრება

15

ბაკალავრიატი

კავკასიის 

სახელმწიფო 

მართვის სკოლა

საერთაშორისო 

ურთიერთობები
5 5900

სოციალური მეცნიერებების 

ბაკალავრი საერთაშორისო 

ურთიერთობებში

გასაუბრება



16

მაგისტრატურა

კავკასიის 

სახელმწიფო 

მართვის სკოლა

დიპლომატია და 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები

5 4950

სოციალური მეცნიერებების 

მაგისტრი საერთაშორისო 

ურთიერთობებში

გასაუბრება და ინგლისური 

ენა B2  დონე

17

მაგისტრატურა

კავკასიის 

სახელმწიფო 

მართვის სკოლა

საჯარო მმართველობა 5 4950 საჯარო მმართველობის მაგისტრი
გასაუბრება და ინგლისური 

ენა B2  დონე

18

ბაკალავრიატი

კავკასიის 

ჰუმანიტარულ და 

სოციალურ 

მეცნიერებათა 

სკოლა

სოციოლოგია 10 2990
სოციალური მეცნიერებების 

ბაკალავრი სოციოლოგიაში 
გასაუბრება

19

ბაკალავრიატი

კავკასიის 

ჰუმანიტარულ და 

სოციალურ 

მეცნიერებათა 

სკოლა

ისტორია 10 2250
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ბაკალავრი ისტორიაში
გასაუბრება

20

მაგისტრატურა

კავკასიის 

ჰუმანიტარულ და 

სოციალურ 

მეცნიერებათა 

სკოლა

კლინიკური ფსიქოლოგია 3 4950
კლინიკური ფსიქოლოგიის 

მაგისტრი 

ბაკალავრის ხარისხი 

ფსიქოლოგიაში, გასაუბრება

21

ბაკალავრიატი

კავკასიის 

ჰუმანიტარულ და 

სოციალურ 

მეცნიერებათა 

სკოლა

ფსიქოლოგია 10 2990 ფსიქოლოგიის ბაკალავრი გასაუბრება

22

ბაკალავრიატი

კავკასიის 

ჰუმანიტარულ და 

სოციალურ 

მეცნიერებათა 

სკოლა

ევროპისმცოდნეობა 10 2250 ევროპისმცოდნეობის ბაკალავრი გასაუბრება



23

ბაკალავრიატი

კავკასიის 

ჰუმანიტარულ და 

სოციალურ 

მეცნიერებათა 

სკოლა

ინგლისური ფილოლოგია 10 2250

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ბაკალავრი ინგლისურ 

ფილოლოგიაში

გასაუბრება

24

ბაკალავრიატი
კავკასიის 

ტურიზმის სკოლა
ტურიზმი 10 2990 ტურიზმის ბაკალავრი გასაუბრება

სასწავლო პროცესი 

ხორციელდება ქ. 

ბათუმიც,  (წლიური 

საფასური  2250 ლარი)

25

ბაკალავრიატი
კავკასიის 

ეკონომიკის სკოლა
ეკონომიკა 10 2990 ეკონომიკის ბაკალავრი გასაუბრება

26

მაგისტრატურა
კავკასიის 

ეკონომიკის სკოლა
ეკონომიკა 3 4950 ეკონომიკის მაგისტრი გასაუბრება

27

ბაკალავრიატი

კავკასიის 

მედიცინისა და 

ჯანდაცვის 

მენეჯმენტის 

სკოლა

ჯანდაცვის მენეჯმენტი 5 5900
ბიზნესის ადმინისტრირების 

ბაკალავრი მენეჯმენტში
გასაუბრება

28

მაგისტრატურა

კავკასიის 

მედიცინისა და 

ჯანდაცვის 

მენეჯმენტის 

სკოლა

ჯანდაცვის მენეჯმენტი 3 4950 ჯანდაცვის მენეჯმენტის მაგისტრი

ინგლისური ენა B2  დონე( 

სერტიფიკატი ან შიდა 

გამოცდა)

29

მაგისტრატურა

კავკასიის 

მედიცინისა და 

ჯანდაცვის 

მენეჯმენტის 

სკოლა

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 3 4950
საზოგადობრივი ჯანდაცვის 

მაგისტრი

ინგლისური ენა B2 დონე( 

სერტიფიკატი ან შიდა 

გამოცდა)



30

დოქტორანტურა
კავკასიის 

სადოქტორო სკოლა
ეკონომიკა 5 3000 ეკონომიკის დოქტორი ტესტირება და გასაუბრება

ტესტირების საჭიროება 

დადგინდება 

ინდივიდუალურად

31

დოქტორანტურა
კავკასიის 

სადოქტორო სკოლა

მენეჯმენტის სადოქტორო 

პროგრამა
5 3000 მენეჯმენტის დოქტორი ტესტირება და გასაუბრება

ტესტირების საჭიროება 

დადგინდება 

ინდივიდუალურად


