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CU

რატომ კავკასიის უნივერსიტეტი?
განათლების ხარისხი
o პრაქტიკოსი ლექტორები
o ინტერაქტიული ლექციები
o თანამედროვე სტანდარტებზე მორგებული სასწავლო პროცესი
o საერთაშორისო აკრედიტაციები
o კურსდამთავრებულთა ძლიერი პროფესიული ქსელი
o საქმიანი კავშირები

ისტორია
კავკასიის უნივერსიტეტის ისტორია 1998 წლიდან ბიზნესის სკოლის შექმნით იწყება.
დღეს ის აერთიანებს 10 სკოლას: ბიზნესის, სამართლის, მედიის, ტექნოლოგიების,
სახელმწიფო მართვის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა, ტურიზმის,
მედიცინისა და ჯანდაცვის მენეჯმენტის, ეკონომიკის და განათლების სკოლებს.

დასაქმება
o კარიერული განვითარების და დასაქმების სამსახური
o მემორანდუმები ადგილობრივ და საერთაშორისო წამყვან კომპანიებთან
o სტუდენტთა 80%-იანი, ხოლო კურსდამთავრებულთა 98%-იანი დასაქმების მაჩვენებელი
o დასაქმების სფეროები - ადგილობრივი და საერთაშორისო კომპანიები/ორგანიზაციები
კერძო და საჯარო სექტორში

CU კამპუსი

გაცვლითი პროგრამები
o 54 ქვეყნის 157 პარტნიორი უნივერსიტეტი
o გაცვლითი პროგრამები - კავკასიის უნივერსიტეტი, გაცვლითი პროგრამების
სიმრავლით, ქვეყნის მასშტაბით პირველ ადგილზეა
o ორმაგი ხარისხის პროგრამები - სტუდენტები მეოთხე კურსზე სწავლას პარტნიორ
უნივერსიტეტებში აგრძელებენ და დასრულების შემდეგ გადაეცემათ ორი, CU-ის და
პარტნიორი უნივერსიტეტის დიპლომი

კავკასიის უნივერსიტეტის ისტორიული შენობა 1909 წელს აშენდა. კამპუსი
ინფრასტრუქტურითა და თანამედროვე აღჭურვილობით რეგიონში ყველაზე
მასშტაბური სასწავლო დაწესებულებაა.

ინფრასტრუქტურა
ბიბლიოთეკა; წიგნის მაღაზია; სტარტაპ ლაბორატორია - ბიზნეს იდეების აქსელერატორი;
მედიის სტუდია და ონლაინ რადიო; ელექტრონიკის ლაბორატორია; არქიტექტურის
სახელოსნო; მშვიდობის კვლევების ცენტრი; მედიცინის კაბინეტი; სასამართლო დარბაზი;
სპორტული მოედანი; ლიტერატურული კაფე და კაფეტერია.
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CU გრანტი

TOP 501
აირჩიე

პირველ

პრიორიტეტად კავკასიის

უნივერსიტეტის ნებისმიერი საბაკალავრო
პროგრამა

აბიტურიენტი, რომელიც კავკასიის უნივერსიტეტის პროგრამებს პირველ
პრიორიტეტად აირჩევს და მოიპოვებს 100%-იან ან 70%-იან სახელმწიფო
გრანტს, მიიღებს შიდა საუნივერსიტეტო დაფინანსებას 4 წლის
განმავლობაში.
Ÿ

პროგრამა
ბიზნესის ადმინისტრირება

Ÿ

დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი
პროგრამა (ინგლისურენოვანი)

Ÿ

პროგრამა
სამართალი
ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია
PR (პიარი) და კომუნიკაცია
არქიტექტურა
დიპლომატია და საერთაშორისო ურთიერთობები
საჯარო მმართველობა
ჯანდაცვის მენეჯმენტი

Ÿ

პროგრამა
ინფორმაციული ტექნოლოგიები

Ÿ

ფსიქოლოგია

საუკეთესო 501

Ÿ

აბიტურიენტს შორის ერთიანი ეროვნული
გამოცდების საკონკურსო ქულებით

Ÿ

მოხვდი ქვეყნის მასშტაბით

ისწავლე

უფასოდ 4 წლის განმავლობაში

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

CU დაფინანსება

Ÿ
Ÿ

პროგრამა
ელექტრონიკა და კომპიუტერული ინჟინერია
სოციოლოგია
ტურიზმი
ეკონომიკა
პროგრამა
ინგლისური ფილოლოგია
ქართული ფილოლოგია
ევროპისმცოდნეობა
ისტორია
დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის
მომზადების ინტეგრირებული პროგრამა

CU გრანტი

12000 ₾

ჯამურად
4 წლის განმავლობაში

CU გრანტი

8800 ₾
ჯამურად
4 წლის განმავლობაში

CU გრანტი

4800 ₾

ჯამურად
4 წლის განმავლობაში

CU გრანტი

4000 ₾

ჯამურად
4 წლის განმავლობაში

CU გრანტი

2960 ₾
ჯამურად
4 წლის განმავლობაში

dafinansebis sxva saSualebebi
კურსის რეიტინგული სამეული

100%, 50% და 30%- იანი დაფინანსება ყველა ფაკულტეტის/სკოლის
თითოეული კურსის TOP სამეულს.

სასწავლო ვაუჩერები
წლის განმავლობაში აბიტურიენტებისთვის გაიმართება კონკურსები - გამარჯვებულებს გადაეცემათ
სასწავლო ვაუჩერები, რომლითაც ისინი სწავლის დაფინანსებას შეძლებენ. დაგეგმილი ღონისძიებების
შესახებ ინფორმაციას გაეცანით ვებგვერდზე: CU.EDU.GE

კავკასიის ბიზნესის სკოლა

ბიზნესის ადმინისტრირება

7990 ₾

წლიური გადასახადი

CSB

პროგრამის დასახელება
ბიზნესის ადმინისტრირება
ფინანსები
მარკეტინგი
მენეჯმენტი
საბუღალტრო აღრიცხვა

ქართული ენა
§ უცხო ენა
§ მათემატიკა ან/და
ისტორია

ელენე ჯღარკავა
დეკანი
კავკასიის ბიზნესის სკოლა
ელ-ფოსტა: ejgarkava@cu.edu.ge
ტელ.: +995 (32) 237 77 77 (330)
მობ.: +995 595 30 08 85

CU გრანტი

სწავლა უფასოდ

სწავლა თანადაფინანსებით

აბიტურიენტი, რომელიც კავკასიის

აბიტურიენტი, რომელიც კავკასიის

ბიზნესის სკოლის პროგრამას პირველ

ბიზნესის სკოლის პროგრამას

პრიორიტეტად აირჩევს და ერთიანი

პირველ პრიორიტეტად აირჩევს და

ეროვნული გამოცდების საკონკურსო

მოიპოვებს 100%-იან ან 70%-იან

ქულებით 501 საუკეთესოს შორის

სახელმწიფო გრანტს, მიიღებს შიდა

მოხვდება, 4 წლის განმავლობაში

საუნივერსიტეტო დაფინანსებას,

ისწავლის უფასოდ.

ერთიან
ეროვნულ გამოცდებზე
ჩასაბარებელი სავალდებულო
საგნები

§

TOP 501

წელიწადში 3000 ლარს, 4 წლის
განმავლობაში.

ჩასაბარებელი
უცხო ენა

ინგლისური

TOP 501
7990

0

CU გრანტი
7990

7990

- 3000₾ CU გრანტი

- 3000₾ CU გრანტი

4990

4990

- 2250₾
სახელმწიფო გრანტი

- 1575₾
სახელმწიფო გრანტი

2740

3415

წლიური
გადასახადი ÷ 2

წლიური
გადასახადი ÷ 2

1370

1707.5

სემესტრული
გადასახადი

სემესტრული
გადასახადი

100%-იანი
სახელმწიფო
გრანტით

70%-იანი
სახელმწიფო
გრანტით

კავკასიის სამართლის სკოლა

სამართალი

6100 ₾

წლიური გადასახადი

პროგრამის დასახელება

სამართალი

TOP 501

CU გრანტი

სწავლა უფასოდ

სწავლა თანადაფინანსებით

აბიტურიენტი, რომელიც კავკასიის

აბიტურიენტი, რომელიც კავკასიის
სამართლის სკოლის პროგრამას
პირველ პრიორიტეტად აირჩევს და
მოიპოვებს 100%-იან ან 70%-იან
სახელმწიფო გრანტს, მიიღებს შიდა
საუნივერსიტეტო დაფინანსებას,

სამართლის სკოლის პროგრამას.
პირველ პრიორიტეტად აირჩევს და
ერთიანი ეროვნული გამოცდების
საკონკურსო ქულებით 501

ერთიან
ეროვნულ გამოცდებზე
ჩასაბარებელი სავალდებულო
საგნები

ქართული ენა
§ უცხო ენა
§ მათემატიკა ან/და
ისტორია

საუკეთესოს შორის მოხვდება, 4 წლის
განმავლობაში ისწავლის უფასოდ.

§

ჩასაბარებელი
უცხო ენა
ინგლისური | გერმანული

TOP 501
6100

ფრანგული | რუსული

იოსებ ნანობაშვილი
დეკანი
კავკასიის სამართლის სკოლა
ელ-ფოსტა: inanobashvili@cu.edu.ge
ტელ.: +995 (32) 237 77 77 (320)
მობ.: +995 551 07 22 59

0

წელიწადში 2200 ლარს, 4 წლის
განმავლობაში.

CU გრანტი
6100

6100

- 2200₾ CU გრანტი

- 2200₾ CU გრანტი

3900

3900

- 2250₾
სახელმწიფო გრანტი

- 1575₾
სახელმწიფო გრანტი

1650

2325

წლიური
გადასახადი ÷ 2

წლიური
გადასახადი ÷ 2

825

1162.5

სემესტრული
გადასახადი

სემესტრული
გადასახადი

100%-იანი
სახელმწიფო
გრანტით

70%-იანი
სახელმწიფო
გრანტით

CSL

კავკასიის მედიის სკოლა

ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია
საზოგადოებასთან ურთიერთობა (PR)

წლიური გადასახადი

6100 ₾

პროგრამის დასახელება

პიარი (PR) და კომუნიკაცია

TOP 501

CU გრანტი

სწავლა უფასოდ

სწავლა თანადაფინანსებით

აბიტურიენტი, რომელიც კავკასიის

აბიტურიენტი, რომელიც კავკასიის

მედიის სკოლის პროგრამებს პირველ

მედიის სკოლის პროგრამებს პირველ

პრიორიტეტად აირჩევს და ერთიანი
ეროვნული გამოცდების საკონკურსო
ქულებით 501 საუკეთესოს შორის
მოხვდება, 4 წლის განმავლობაში
ისწავლის უფასოდ.

პრიორიტეტად აირჩევს და
მოიპოვებს 100%-იან ან 70%-იან
სახელმწიფო გრანტს, მიიღებს შიდა
საუნივერსიტეტო დაფინანსებას,
წელიწადში 2200 ლარს, 4 წლის
განმავლობაში.

ერთიან
ეროვნულ გამოცდებზე
ჩასაბარებელი სავალდებულო
საგნები

ქართული ენა
§ უცხო ენა
§ ისტორია ან/და
მათემატიკა
§

ნინო ჟიჟილაშვილი
დეკანი
კავკასიიის მედიის სკოლა
ელ-ფოსტა: nzhizhilashvili@cu.edu.ge
ტელ.: +995 (32) 237 77 77 (303)
მობ.: +995 577 44 23 23

TOP 501
ჩასაბარებელი
უცხო ენა

6100

ინგლისური | გერმანული
ფრანგული | რუსული

0

CU გრანტი
6100

6100

- 2200₾ CU გრანტი

- 2200₾ CU გრანტი

3900

3900

- 2250₾
სახელმწიფო გრანტი

- 1575₾
სახელმწიფო გრანტი

1650

2325

წლიური
გადასახადი ÷ 2

წლიური
გადასახადი ÷ 2

825

1162.5

სემესტრული
გადასახადი

სემესტრული
გადასახადი

100%-იანი
სახელმწიფო
გრანტით

70%-იანი
სახელმწიფო
გრანტით

CSM

პროგრამა

კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა

წლიური გადასახადი

არქიტექტურა

6100 ₾

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

4100 ₾

ელექტრონიკა და კომპიუტერული ინჟინერია

3990 ₾

პროგრამის
დასახელება
არქიტექტურა

TOP 501

CU გრანტი

სწავლა უფასოდ

სწავლა თანადაფინანსებით

აბიტურიენტი, რომელიც კავკასიის

აბიტურიენტი, რომელიც კავკასიის
ტექნოლოგიების სკოლის პროგრამებს
პირველ პრიორიტეტად აირჩევს და
მოიპოვებს 100%-იან ან 70%-იან
სახელმწიფო გრანტს, მიიღებს შიდა
საუნივერსიტეტო დაფინანსებას
არქიტექტურაზე, წელიწადში 2200
ლარს, ინფორმატიკაზე - 1200 ლარს,
ელექტრონიკა და კომპიუტერულ
ინჟინერიაზე - 1000 ლარს, 4 წლის
განმავლობაში.

ინფორმაციული
ტექნოლოგიები
ელექტრონიკა და
კომპიუტერული ინჟინერია

ტექნოლოგიების სკოლის
პროგრამებს პირველ პრიორიტეტად
აირჩევს და ერთიანი ეროვნული
გამოცდების საკონკურსო ქულებით
501 საუკეთესოს შორის მოხვდება, 4
წლის განმავლობაში

ისწავლის

უფასოდ.

ერთიან
ეროვნულ გამოცდებზე
ჩასაბარებელი სავალდებულო
საგნები

ქართული ენა
§ უცხო ენა
§ მათემატიკა
§

შოთა ნიჟარაძე
დეკანი
კავკასიიის
ტექნოლოგიების სკოლა
ელ-ფოსტა: shnizharadze@cu.edu.ge
ტელ.: +995 (32) 237 77 77 (340)
მობ.: +995 595 44 47 44

CU გრანტი

TOP 501
ჩასაბარებელი
უცხო ენა

Ÿ 6100
Ÿ 4100
Ÿ 3990

ინგლისური | გერმანული
ფრანგული | რუსული

0

6100

- 2200₾ CU გრანტი

3900
- 2250₾
სახ.გრანტი

- 1575₾
სახ.გრანტი

1650
წლიური
გადასახადი ÷ 2

4100

- 1200₾ CU გრანტი

2900
- 2250₾
სახ.გრანტი

- 1575₾
სახ.გრანტი

2325

650

წლიური
გადასახადი ÷ 2

წლიური
გადასახადი ÷ 2

325

662.5

3990

- 1000₾ CU გრანტი

2990
- 2250₾
სახ.გრანტი

- 1575₾
სახ.გრანტი

1325

740

1415

წლიური
გადასახადი ÷ 2

წლიური
გადასახადი ÷ 2

წლიური
გადასახადი ÷ 2

825

1162.5

370

707.5

სემესტრული
გადასახადი

სემესტრული
გადასახადი

სემესტრული სემესტრული
გადასახადი გადასახადი

სემესტრული
გადასახადი

სემესტრული
გადასახადი

100%-იანი
სახელმწიფო
გრანტით

70%-იანი
სახელმწიფო
გრანტით

100%-იანი
სახელმწიფო
გრანტით

100%-იანი
სახელმწიფო
გრანტით

70%-იანი
სახელმწიფო
გრანტით

70%-იანი
სახელმწიფო
გრანტით

CST

კავკასიის სახელმწიფო
მართვის სკოლა

დიპლომატია და საერთაშორისო ურთიერთობები
საჯარო მმართველობა

წლიური გადასახადი

6100 ₾

პროგრამის დასახელება
დიპლომატია და
საერთაშორისო ურთიერთობები
საჯარო მმართველობა

TOP 501

CU გრანტი

სწავლა უფასოდ

სწავლა თანადაფინანსებით

აბიტურიენტი, რომელიც კავკასიის
სახელმწიფო მართვის სკოლის
პროგრამებს პირველ პრიორიტეტად
აირჩევს და ერთიანი ეროვნული
გამოცდების საკონკურსო ქულებით
501 საუკეთესოს შორის მოხვდება, 4
წლის განმავლობაში

ისწავლის

უფასოდ.

CSG

ერთიან
ეროვნულ გამოცდებზე
ჩასაბარებელი სავალდებულო
საგნები

ქართული ენა
§ უცხო ენა
§ მათემატიკა ან/და
ისტორია
§

ეკა აკობია
დეკანი
კავკასიიის სახელმწიფო
მართვის სკოლა
ელ-ფოსტა: eakobia@cu.edu.ge
ტელ.: +995 (32) 237 77 77 (250)
მობ.: +995 595 33 33 16

აბიტურიენტი, რომელიც კავკასიის
სახელმწიფო მართვის სკოლის
პროგრამებს პირველ პრიორიტეტად
აირჩევს და მოიპოვებს 100%-იან ან
70%-იან სახელმწიფო გრანტს,
მიიღ ებს შიდა საუ ნივერ სიტ ეტ ო
დაფინანსებას, წელიწადში 2200
ლარს, 4 წლის განმავლობაში.

TOP 501
ჩასაბარებელი
უცხო ენა

6100

ინგლისური

0

CU გრანტი
6100

6100

- 2200₾ CU გრანტი

- 2200₾ CU გრანტი

3900

3900

- 2250₾
სახელმწიფო გრანტი

- 1575₾
სახელმწიფო გრანტი

1650

2325

წლიური
გადასახადი ÷ 2

წლიური
გადასახადი ÷ 2

825

1162.5

სემესტრული
გადასახადი

სემესტრული
გადასახადი

100%-იანი
სახელმწიფო
გრანტით

70%-იანი
სახელმწიფო
გრანტით

კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ
მეცნიერებათა სკოლა
პროგრამის
დასახელება

პროგრამა

ერთიან
ეროვნულ გამოცდებზე
ჩასაბარებელი სავალდებულო
საგნები

§
§

ფსიქოლოგია

§

ქართული ენა
უცხო ენა
ისტორია

ჩასაბარებელი
უცხო ენა

წლიური გადასახადი

ფსიქოლოგია

4100 ₾

სოციოლოგია

3990 ₾

ინგლისური ფილოლოგია
ქართული ფილოლოგია
ისტორია
ევროპისმცოდნეობა

2990 ₾

TOP 501

CU გრანტი

სწავლა უფასოდ

სწავლა თანადაფინანსებით
აბიტურიენტი, რომელიც კავკასიის
ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა
სკოლის პროგრამებს პირველ
პრიორიტეტად აირჩევს და მოიპოვებს
100%-იან ან 70%-იან სახელმწიფო გრანტს,
მიიღებს შიდა საუნივერსიტეტო
დაფინანსებას ფსიქოლოგიაზე წლიურად
1200 ლარს, სოცილოგიაზე - 1000 ლარს,
ინგლისურ ფილოლოგიაზე, ქართულ
ფილოლოგიაზე, ისტორიაზე, ევროპის
მცოდნეობაზე - 740 ლარს, 4 წლის
განმავლობაში.

აბიტურიენტი, რომელიც კავკასიის
ჰუმანიტარულ და სოციალურ

ინგლისური

მეცნიერებათა სკოლის პროგრამებს
პირველ პრიორიტეტად აირჩევს და
ერთიანი ეროვნული გამოცდების
საკონკურსო ქულებით 501

პროგრამის დასახელება
სოციოლოგია
ინგლისური ფილოლოგია
ქართული ფილოლოგია
ისტორია
ევროპისმცოდნეობა

საუკეთესოს შორის მოხვდება, 4 წლის
ერთიან
ეროვნულ გამოცდებზე
ჩასაბარებელი სავალდებულო
საგნები

§
§
§

ქართული ენა
უცხო ენა
ისტორია

განმავლობაში ისწავლის უფასოდ.

Ÿ 4100
Ÿ 3990
Ÿ 2990

4100

3990

2990

- 1200₾ CU გრანტი

- 1000₾ CU გრანტი

- 740₾ CU გრანტი

2900

ჩასაბარებელი
უცხო ენა
ინგლისური | გერმანული
ფრანგული | რუსული

დავით ნატროშვილი
დეკანი
კავკასიის ჰუმანიტარულ და
სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
ელ-ფოსტა: dnatroshvili@cu.edu.ge
ტელ.: +995 (32) 237 77 77 (260)
მობ.: +995 577 90 59 90

CU გრანტი

TOP 501

0

- 2250₾
სახ.გრანტი

- 1575₾
სახ.გრანტი

650
წლიური
გადასახადი ÷ 2

2990

2250

- 2250₾
სახ.გრანტი

- 1575₾
სახ.გრანტი

- 2250₾
სახ.გრანტი

- 1575₾
სახ.გრანტი

1325

740

1415

0

675

წლიური
გადასახადი ÷ 2

წლიური
გადასახადი ÷ 2

წლიური
გადასახადი ÷ 2

წლიური
გადასახადი ÷ 2

წლიური
გადასახადი ÷ 2

370

707.5

325

662.5

0

337.5

სემესტრული
გადასახადი

სემესტრული
გადასახადი

სემესტრული სემესტრული
გადასახადი გადასახადი

სემესტრული
გადასახადი

სემესტრული
გადასახადი

100%-იანი
სახელმწიფო
გრანტით

70%-იანი
სახელმწიფო
გრანტით

100%-იანი
სახელმწიფო
გრანტით

100%-იანი
სახელმწიფო
გრანტით

70%-იანი
სახელმწიფო
გრანტით

70%-იანი
სახელმწიფო
გრანტით

CSH

კავკასიის ტურიზმის სკოლა

ტურიზმი
წლიური გადასახადი

პროგრამის დასახელება

ტურიზმი

3990 ₾

TOP 501

CU გრანტი

სწავლა უფასოდ

სწავლა თანადაფინანსებით

აბიტურიენტი, რომელიც კავკასიის

აბიტურიენტი, რომელიც კავკასიის

ტურიზმის სკოლის პროგრამას

ტურიზმის სკოლის პროგრამას

პირველ პრიორიტეტად აირჩევს და

პირველ პრიორიტეტად აირჩევს და

ერთიანი ეროვნული გამოცდების

მოიპოვებს 100%-იან ან 70%-იან

საკონკურსო ქულებით 501

სახელმწიფო გრანტს, მიიღებს შიდა

საუკეთესოს შორის მოხვდება, 4 წლის

საუნივერსიტეტო დაფინანსებას,

განმავლობაში ისწავლის უფასოდ.

წელიწადში 1000 ლარს, 4 წლის
განმავლობაში.

ერთიან
ეროვნულ გამოცდებზე
ჩასაბარებელი სავალდებულო
საგნები

ქართული ენა
§ უცხო ენა
§ მათემატიკა ან/და
ისტორია
§

ნინო კალანდაძე
დეკანი
კავკასიის ტურიზმის სკოლა
ელ-ფოსტა: nkalandadze@cu.edu.ge
ტელ.: +995 (32) 237 77 77 (270)

TOP 501
ჩასაბარებელი
უცხო ენა

3990

ინგლისური | გერმანული
ფრანგული | რუსული

0

CU გრანტი
3990

3990

- 1000₾ CU გრანტი

- 1000₾ CU გრანტი

2990

2990

- 2250₾
სახელმწიფო გრანტი

- 1575₾
სახელმწიფო გრანტი

740

1415

წლიური
გადასახადი ÷ 2

წლიური
გადასახადი ÷ 2

370

707.5

სემესტრული
გადასახადი

სემესტრული
გადასახადი

100%-იანი
სახელმწიფო
გრანტით

70%-იანი
სახელმწიფო
გრანტით

CTS

კავკასიის მედიცინისა და
ჯანდაცვის მენეჯმენტის სკოლა
პროგრამის
დასახელება

ერთიან
ეროვნულ გამოცდებზე
ჩასაბარებელი სავალდებულო
საგნები

§
§

დიპლომირებული
მედიკოსის
ერთსაფეხურიანი
პროგრამა
(ინგლისურენოვანი)

§
§

ქართული ენა
უცხო ენა
ბიოლოგია
ქიმია / ფიზიკა /
მათემატიკა

ჩასაბარებელი
უცხო ენა

პროგრამა

წლიური გადასახადი

დიპლომირებული მედიკოსის
ერთსაფეხურიანი პროგრამა
(ინგლისურენოვანი)

7990 ₾

ჯანდაცვის მენეჯმენტი

6100 ₾

TOP 501

CU გრანტი

სწავლა უფასოდ

სწავლა თანადაფინანსებით

აბიტურიენტი, რომელიც კავკასიის

ინგლისური

მედიცინისა და ჯანდაცვის მენეჯმენტის
სკოლის პროგრამას პირველ
პრიორიტეტად აირჩევს და ერთიანი
ეროვნული გამოცდების საკონკურსო
ქულებით 501 საუკეთესოს შორის

პროგრამის
დასახელება

მოხვდება,
ერთიან
ეროვნულ გამოცდებზე
ჩასაბარებელი სავალდებულო
საგნები

ჯანდაცვის
მენეჯმენტი

§
§
§

ქართული ენა
უცხო ენა
მათემატიკა ან/და
ისტორია

4 წლის განმავლობაში

ისწავლის უფასოდ.

TOP 501
Ÿ 7990
Ÿ 6100

ჩასაბარებელი
უცხო ენა
ინგლისური | გერმანული
ფრანგული | რუსული

გიორგი მახარაშვილი
დეკანი
კავკასიიის მედიცინისა და
ჯანდაცვის მენეჯმენტის სკოლა
ელ-ფოსტა: gmakharashvili@cu.edu.ge
ტელ.: +995 (32) 237 77 77 (490)
მობ.: +995 577 03 34 32

0

აბიტურიენტი, რომელიც კავკასიის
მედიცინისა და ჯანდაცვის მენეჯმენტის
სკოლის პროგრამას პირველ
პრიორიტეტად აირჩევს და მოიპოვებს
100%-იან ან 70%-იან სახელმწიფო
გრანტს, მიიღებს შიდა საუნივერსიტეტო
დაფინანსებას, დიპლომირებული
მედიკოსის ერთსაფეხურიან
პროგრამაზე წელიწადში 3000 ლარს,
ჯანდაცვის მენეჯმენტზე - 2200 ლარს, 4
წლის განმავლობაში.

CU გრანტი

7990

7990

6100

6100

- 3000₾ CU გრანტი

- 3000₾ CU გრანტი

- 2200₾ CU გრანტი

- 2200₾ CU გრანტი

4990

4990

3900

3900

- 2250₾
სახელმწიფო გრანტი

- 1575₾
სახელმწიფო გრანტი

- 2250₾
სახელმწიფო გრანტი

- 1575₾
სახელმწიფო გრანტი

2740

3415

1650

2325

წლიური
გადასახადი ÷ 2

წლიური
გადასახადი ÷ 2

წლიური
წლიური
გადასახადი ÷ 2 გადასახადი ÷ 2

1370

1707.5

825

1162.5

სემესტრული
გადასახადი

სემესტრული
გადასახადი

სემესტრული
გადასახადი

სემესტრული
გადასახადი

100%-იანი
სახელმწიფო
გრანტით

70%-იანი
სახელმწიფო
გრანტით

100%-იანი
სახელმწიფო
გრანტით

70%-იანი
სახელმწიფო
გრანტით

CMS

კავკასიის ეკონომიკის სკოლა

ეკონომიკა
წლიური გადასახადი

პროგრამის დასახელება

ეკონომიკა

3990 ₾

TOP 501

CU გრანტი

სწავლა უფასოდ

სწავლა თანადაფინანსებით

აბიტურიენტი, რომელიც კავკასიის

აბიტურიენტი, რომელიც კავკასიის

ეკონომიკის სკოლის პროგრამას

ეკონომიკის სკოლის პროგრამას

პირველ პრიორიტეტად აირჩევს და

პირველ პრიორიტეტად აირჩევს და

ერთიანი ეროვნული გამოცდების

მოიპოვებს 100%-იან ან 70%-იან

საკონკურსო ქულებით 501

სახელმწიფო გრანტს, მიიღებს შიდა

საუკეთესოს შორის მოხვდება, 4 წლის

საუნივერსიტეტო დაფინანსებას,

განმავლობაში ისწავლის უფასოდ.

წელიწადში 1000 ლარს, 4 წლის
განმავლობაში.

ერთიან
ეროვნულ გამოცდებზე
ჩასაბარებელი სავალდებულო
საგნები

ქართული ენა
§ უცხო ენა
§ მათემატიკა
§

TOP 501
ჩასაბარებელი
უცხო ენა

3990

ინგლისური | გერმანული
ფრანგული | რუსული

CU გრანტი
3990

3990

- 1000₾ CU გრანტი

- 1000₾ CU გრანტი

2990

2990

- 2250₾
სახელმწიფო გრანტი

- 1575₾
სახელმწიფო გრანტი

740

1415

წლიური
გადასახადი ÷ 2

წლიური
გადასახადი ÷ 2

370

707.5

სემესტრული
გადასახადი

სემესტრული
გადასახადი

100%-იანი
სახელმწიფო
გრანტით

70%-იანი
სახელმწიფო
გრანტით

CSE
იოსებ ბერიკაშვილი
დეკანი
კავკასიის ეკონომიკის სკოლა
ელ-ფოსტა: iberikashvili@cu.edu.ge
ტელ.: +995 (32) 237 77 77 (215)
მობ.: +995 577 11 33 15

0

კავკასიის განათლების სკოლა

ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის (I-VI
კლასების) მასწავლებლის მომზადების
ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო
საგანმანათლებლო პროგრამა

წლიური გადასახადი

2990 ₾

პროგრამის დასახელება
ზოგადი განათლების
დაწყებითი საფეხურის (I-VI
კლასების) მასწავლებლის
მომზადების ინტეგრირებული
საბაკალავრო-სამაგისტრო
საგანმანათლებლო პროგრამა

TOP 501

CU გრანტი

სწავლა უფასოდ

სწავლა თანადაფინანსებით

აბიტურიენტი, რომელიც კავკასიის

აბიტურიენტი, რომელიც კავკასიის

განათლების სკოლის პროგრამას

განათლების სკოლის პროგრამას

პირველ პრიორიტეტად აირჩევს და

პირველ პრიორიტეტად აირჩევს და

ერთიანი ეროვნული გამოცდების

მოიპოვებს 100%-იან ან 70%-იან

საკონკურსო ქულებით 501

სახელმწიფო გრანტს, მიიღებს შიდა

საუკეთესოს შორის მოხვდება, 4 წლის

საუნივერსიტეტო დაფინანსებას,
წელიწადში 740 ლარს, 4 წლის

განმავლობაში ისწავლის უფასოდ.

განმავლობაში.

ერთიან
ეროვნულ გამოცდებზე
ჩასაბარებელი სავალდებულო
საგნები

ქართული ენა
§ უცხო ენა
§ ისტორია ან
მათემატიკა
§

ალუდა გოგლიჩიძე
დეკანი
კავკასიის განათლების სკოლა
ელ-ფოსტა: agoglichidze@cu.edu.ge
ტელ.: +995 (32) 237 77 77 (498)
მობ.: +995 577 97 73 03

TOP 501
ჩასაბარებელი
უცხო ენა

2990

ინგლისური | გერმანული
ფრანგული | რუსული

0

CU გრანტი
2990

2990

- 740₾ CU გრანტი

- 740₾ CU გრანტი

2250

2250

- 2250₾
სახელმწიფო გრანტი

- 1575₾
სახელმწიფო გრანტი

0

675

წლიური
გადასახადი ÷ 2

წლიური
გადასახადი ÷ 2

0

337.5

სემესტრული
გადასახადი

სემესტრული
გადასახადი

100%-იანი
სახელმწიფო
გრანტით

70%-იანი
სახელმწიფო
გრანტით

CES

დაგეგმილი ღონისძიებები
CU რა? სად? როდის?

ნაფიც მსაჯულთა იმიტირებული
სასამართლო პროცესი
ლოგიკური
თამაშების ლიგა

არქიტექტონი

ბიზნეს ვორკშოპი

ტექნორალი

2
0

ბლოგერების კონკურსი

2
ვეფხისტყაოსნის სამაგიდო
თამაში
ტრენინგი
მოლაპარაკებების ხელოვნება

ლექციები აბიტურიენტებისთვის

საინფორმაციო შეხვედრა
Facebook Live
თვალი ადევნეთ
ყველა ღონისძიებას

1

WWW.CU.EDU.GE

პაატა სააკაძის 1, ჩუღურეთის რაიონი, თბილისი
(+995 32) 2 37 77 77

