
 



ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლების გადასახადი არ იცვლება სწავლების ოთხი წლის განმავლობაში, გარდა ეროვნული ვალუტის (ლარის) აშშ დოლართან 
მიმართებაში მნიშვნელოვანი გაუფასურებისა; ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვნად გაუფასურებად ჩაითვლება ლარის აშშ დოლართან მიმართებაში მინიმუმ 5% 

დევალვაცია, ასეთ შემთხვევაში უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას შეცვალოს სწავლების გადასახადი. 
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1220101 ბიზნესის ადმინისტრირება (სპეციალობები: ფინანსები, მარკეტინგი, მენეჯმენტი, საბუღალტრო აღრიცხვა) 
 

კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი 

 

 

 

 

 

 
 

აკრედიტაცია აკრედიტაციის ვადა სწავლების ენა დაფინანსება კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური ადგილების რ-ბა 

აკრედიტებული 25-06-2026 ქართული- 

ინგლისური 
ფინანსდება 240 7990 250 

  

 

გამოცდა კოეფიციენტი მინ. ზღვარი პრიორიტეტი ადგილების რ-ბა 

ქართული ენა და ლიტერატურა 3 25%-ზე მეტი 3  

უცხოური ენა (ინგ.) 5 20%-ზე მეტი 1  

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან 
 

მათემატიკა 4 20%-ზე მეტი 2 170 

ისტორია 4 25%-ზე მეტი 2 80 



ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლების გადასახადი არ იცვლება სწავლების ოთხი წლის განმავლობაში, გარდა ეროვნული ვალუტის (ლარის) აშშ დოლართან 
მიმართებაში მნიშვნელოვანი გაუფასურებისა; ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვნად გაუფასურებად ჩაითვლება ლარის აშშ დოლართან მიმართებაში მინიმუმ 5% 

დევალვაცია, ასეთ შემთხვევაში უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას შეცვალოს სწავლების გადასახადი. 
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1220102 ჯანდაცვის მენეჯმენტი 
 

კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტში 

 

 

 

 

 

 

აკრედიტაცია აკრედიტაციის ვადა სწავლების ენა დაფინანსება კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური ადგილების რ-ბა 

აკრედიტებული 20-06-2025 ქართული ენა ფინანსდება 240 6100 40 

 

გამოცდა კოეფიციენტი მინ. ზღვარი პრიორიტეტი ადგილების რ-ბა 

ქართული ენა და ლიტერატურა 4 25%-ზე მეტი 3  

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.) 4 20%-ზე მეტი 2  

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან 
 

მათემატიკა 4 20%-ზე მეტი 1 25 

ისტორია 4 25%-ზე მეტი 1 15 



ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლების გადასახადი არ იცვლება სწავლების ოთხი წლის განმავლობაში, გარდა ეროვნული ვალუტის (ლარის) აშშ დოლართან 
მიმართებაში მნიშვნელოვანი გაუფასურებისა; ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვნად გაუფასურებად ჩაითვლება ლარის აშშ დოლართან მიმართებაში მინიმუმ 5% 

დევალვაცია, ასეთ შემთხვევაში უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას შეცვალოს სწავლების გადასახადი. 
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1220103 დიპლომირებული მედიკოსი (ინგლისურენოვანი) 
 

კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი 

 

 

 

 

 

 

აკრედიტაცია აკრედიტაციის ვადა სწავლების ენა დაფინანსება კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური ადგილების რ-ბა 

აკრედიტებული 30-03-2022 ინგლისური ენა ფინანსდება 360 7990 30 

 

გამოცდა კოეფიციენტი მინ. ზღვარი პრიორიტეტი ადგილების რ-ბა 

ქართული ენა და ლიტერატურა 1 25%-ზე მეტი 4  

უცხოური ენა (ინგ.) 4 20%-ზე მეტი 2  

ბიოლოგია 4 25%-ზე მეტი 1  

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან 

მათემატიკა 3 20%-ზე მეტი 3 10 

ფიზიკა 3 25%-ზე მეტი 3 10 

ქიმია 3 25%-ზე მეტი 3 10 



ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლების გადასახადი არ იცვლება სწავლების ოთხი წლის განმავლობაში, გარდა ეროვნული ვალუტის (ლარის) აშშ დოლართან 
მიმართებაში მნიშვნელოვანი გაუფასურებისა; ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვნად გაუფასურებად ჩაითვლება ლარის აშშ დოლართან მიმართებაში მინიმუმ 5% 

დევალვაცია, ასეთ შემთხვევაში უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას შეცვალოს სწავლების გადასახადი. 
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1220104 სამართალი (ქ. თბილისი) 
 

კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი 

 

 

 

 

 

 

აკრედიტაცია აკრედიტაციის ვადა სწავლების ენა დაფინანსება კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური ადგილების რ-ბა 

აკრედიტებული 01-04-2026 ქართული ენა ფინანსდება 240 6100 120 

 

გამოცდა კოეფიციენტი მინ. ზღვარი პრიორიტეტი ადგილების რ-ბა 

ქართული ენა და ლიტერატურა 4 25%-ზე მეტი 1  

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.) 4 20%-ზე მეტი 3  

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან 
 

მათემატიკა 4 20%-ზე მეტი 2 10 

ისტორია 4 25%-ზე მეტი 2 110 



ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლების გადასახადი არ იცვლება სწავლების ოთხი წლის განმავლობაში, გარდა ეროვნული ვალუტის (ლარის) აშშ დოლართან 
მიმართებაში მნიშვნელოვანი გაუფასურებისა; ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვნად გაუფასურებად ჩაითვლება ლარის აშშ დოლართან მიმართებაში მინიმუმ 5% 

დევალვაცია, ასეთ შემთხვევაში უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას შეცვალოს სწავლების გადასახადი. 
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1220105 სამართალი (ქ. ბათუმი) 
 

კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი 

 

 

 

 

 

 

აკრედიტაცია აკრედიტაციის ვადა სწავლების ენა დაფინანსება კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური ადგილების რ-ბა 

აკრედიტებული 01-04-2026 ქართული ენა ფინანსდება 240 2250 20 

 

გამოცდა კოეფიციენტი მინ. ზღვარი პრიორიტეტი ადგილების რ-ბა 

ქართული ენა და ლიტერატურა 4 25%-ზე მეტი 1  

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.) 4 20%-ზე მეტი 3  

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან 
 

მათემატიკა 4 20%-ზე მეტი 2 3 

ისტორია 4 25%-ზე მეტი 2 17 



ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლების გადასახადი არ იცვლება სწავლების ოთხი წლის განმავლობაში, გარდა ეროვნული ვალუტის (ლარის) აშშ დოლართან 
მიმართებაში მნიშვნელოვანი გაუფასურებისა; ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვნად გაუფასურებად ჩაითვლება ლარის აშშ დოლართან მიმართებაში მინიმუმ 5% 

დევალვაცია, ასეთ შემთხვევაში უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას შეცვალოს სწავლების გადასახადი. 
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1220106 ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია 
 

კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი მასობრივ კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკაში 

 

 

 

 

 

 

აკრედიტაცია აკრედიტაციის ვადა სწავლების ენა დაფინანსება კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური ადგილების რ-ბა 

აკრედიტებული 27-06-2026 ქართული ენა ფინანსდება 240 6100 40 

 

გამოცდა კოეფიციენტი მინ. ზღვარი პრიორიტეტი ადგილების რ-ბა 

ქართული ენა და ლიტერატურა 5 25%-ზე მეტი 1  

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.) 4 20%-ზე მეტი 2  

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან 
 

მათემატიკა 3 20%-ზე მეტი 3 5 

ისტორია 3 25%-ზე მეტი 3 35 



ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლების გადასახადი არ იცვლება სწავლების ოთხი წლის განმავლობაში, გარდა ეროვნული ვალუტის (ლარის) აშშ დოლართან 
მიმართებაში მნიშვნელოვანი გაუფასურებისა; ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვნად გაუფასურებად ჩაითვლება ლარის აშშ დოლართან მიმართებაში მინიმუმ 5% 

დევალვაცია, ასეთ შემთხვევაში უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას შეცვალოს სწავლების გადასახადი. 
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1220107 PR (პიარი) და კომუნიკაცია 
 

კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი 

 

 

 

 

 

 

აკრედიტაცია აკრედიტაციის ვადა სწავლების ენა დაფინანსება კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური ადგილების რ-ბა 

აკრედიტებული 10-12-2026 ქართული ენა ფინანსდება 240 6100 50 

 

გამოცდა კოეფიციენტი მინ. ზღვარი პრიორიტეტი ადგილების რ-ბა 

ქართული ენა და ლიტერატურა 4 25%-ზე მეტი 1  

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.) 4 20%-ზე მეტი 2  

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან 
 

მათემატიკა 4 20%-ზე მეტი 3 10 

ისტორია 4 25%-ზე მეტი 3 40 



ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლების გადასახადი არ იცვლება სწავლების ოთხი წლის განმავლობაში, გარდა ეროვნული ვალუტის (ლარის) აშშ დოლართან 
მიმართებაში მნიშვნელოვანი გაუფასურებისა; ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვნად გაუფასურებად ჩაითვლება ლარის აშშ დოლართან მიმართებაში მინიმუმ 5% 

დევალვაცია, ასეთ შემთხვევაში უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას შეცვალოს სწავლების გადასახადი. 
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1220108 ინფორმაციული ტექნოლოგიები 
 

კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი ინფორმატიკაში 

 

 

 

 

 

 

აკრედიტაცია აკრედიტაციის ვადა სწავლების ენა დაფინანსება კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური ადგილების რ-ბა 

აკრედიტებული 02-07-2026 ქართული ენა ფინანსდება 240 4100 120 

 

გამოცდა კოეფიციენტი მინ. ზღვარი პრიორიტეტი ადგილების რ-ბა 

ქართული ენა და ლიტერატურა 3 25%-ზე მეტი 3  

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.) 4 20%-ზე მეტი 2  

მათემატიკა 5 20%-ზე მეტი 1  



ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლების გადასახადი არ იცვლება სწავლების ოთხი წლის განმავლობაში, გარდა ეროვნული ვალუტის (ლარის) აშშ დოლართან 
მიმართებაში მნიშვნელოვანი გაუფასურებისა; ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვნად გაუფასურებად ჩაითვლება ლარის აშშ დოლართან მიმართებაში მინიმუმ 5% 

დევალვაცია, ასეთ შემთხვევაში უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას შეცვალოს სწავლების გადასახადი. 
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1220109 ელექტრონიკა და კომპიუტერული ინჟინერია 
 

კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი 

 

 

 

 

 

 

აკრედიტაცია აკრედიტაციის ვადა სწავლების ენა დაფინანსება კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური ადგილების რ-ბა 

აკრედიტებული 18-07-2024 ქართული ენა ფინანსდება 240 3990 40 

 

გამოცდა კოეფიციენტი მინ. ზღვარი პრიორიტეტი ადგილების რ-ბა 

ქართული ენა და ლიტერატურა 3 25%-ზე მეტი 3  

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.) 4 20%-ზე მეტი 2  

მათემატიკა 5 20%-ზე მეტი 1  



ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლების გადასახადი არ იცვლება სწავლების ოთხი წლის განმავლობაში, გარდა ეროვნული ვალუტის (ლარის) აშშ დოლართან 
მიმართებაში მნიშვნელოვანი გაუფასურებისა; ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვნად გაუფასურებად ჩაითვლება ლარის აშშ დოლართან მიმართებაში მინიმუმ 5% 

დევალვაცია, ასეთ შემთხვევაში უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას შეცვალოს სწავლების გადასახადი. 
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1220110 არქიტექტურა 
 

კვალიფიკაცია: არქიტექტურის ბაკალავრი 

 

 

 

 

 

 

აკრედიტაცია აკრედიტაციის ვადა სწავლების ენა დაფინანსება კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური ადგილების რ-ბა 

აკრედიტებული 10-08-2023 ქართული ენა ფინანსდება 240 6100 40 

 

გამოცდა კოეფიციენტი მინ. ზღვარი პრიორიტეტი ადგილების რ-ბა 

ქართული ენა და ლიტერატურა 3 25%-ზე მეტი 3  

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.) 4 20%-ზე მეტი 2  

მათემატიკა 5 20%-ზე მეტი 1  



ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლების გადასახადი არ იცვლება სწავლების ოთხი წლის განმავლობაში, გარდა ეროვნული ვალუტის (ლარის) აშშ დოლართან 
მიმართებაში მნიშვნელოვანი გაუფასურებისა; ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვნად გაუფასურებად ჩაითვლება ლარის აშშ დოლართან მიმართებაში მინიმუმ 5% 

დევალვაცია, ასეთ შემთხვევაში უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას შეცვალოს სწავლების გადასახადი. 
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1220111 საჯარო მმართველობა 
 

კვალიფიკაცია: საჯარო მმართველობის ბაკალავრი 

 

 

 

 

 

 

აკრედიტაცია აკრედიტაციის ვადა სწავლების ენა დაფინანსება კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური ადგილების რ-ბა 

აკრედიტებული 05-07-2026 ქართული ენა ფინანსდება 240 6100 40 

 

გამოცდა კოეფიციენტი მინ. ზღვარი პრიორიტეტი ადგილების რ-ბა 

ქართული ენა და ლიტერატურა 4 25%-ზე მეტი 1  

უცხოური ენა (ინგ.) 4 20%-ზე მეტი 2  

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან 
 

მათემატიკა 4 20%-ზე მეტი 3 7 

ისტორია 4 25%-ზე მეტი 3 33 



ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლების გადასახადი არ იცვლება სწავლების ოთხი წლის განმავლობაში, გარდა ეროვნული ვალუტის (ლარის) აშშ დოლართან 
მიმართებაში მნიშვნელოვანი გაუფასურებისა; ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვნად გაუფასურებად ჩაითვლება ლარის აშშ დოლართან მიმართებაში მინიმუმ 5% 

დევალვაცია, ასეთ შემთხვევაში უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას შეცვალოს სწავლების გადასახადი. 
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1220112 დიპლომატია და საერთაშორისო ურთიერთობები 
 

კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი საერთაშორისო ურთიერთობებში 

 

 

 

 

 

 

აკრედიტაცია აკრედიტაციის ვადა სწავლების ენა დაფინანსება კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური ადგილების რ-ბა 

აკრედიტებული 25-06-2026 ქართული ენა ფინანსდება 240 6100 70 

 

გამოცდა კოეფიციენტი მინ. ზღვარი პრიორიტეტი ადგილების რ-ბა 

ქართული ენა და ლიტერატურა 4 25%-ზე მეტი 1  

უცხოური ენა (ინგ.) 4 20%-ზე მეტი 2  

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან 
 

მათემატიკა 4 20%-ზე მეტი 3 7 

ისტორია 4 25%-ზე მეტი 3 63 



ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლების გადასახადი არ იცვლება სწავლების ოთხი წლის განმავლობაში, გარდა ეროვნული ვალუტის (ლარის) აშშ დოლართან 
მიმართებაში მნიშვნელოვანი გაუფასურებისა; ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვნად გაუფასურებად ჩაითვლება ლარის აშშ დოლართან მიმართებაში მინიმუმ 5% 

დევალვაცია, ასეთ შემთხვევაში უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას შეცვალოს სწავლების გადასახადი. 
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1220113 ფსიქოლოგია 
 

კვალიფიკაცია: ფსიქოლოგიის ბაკალავრი 

 

 

 

 

 

 

აკრედიტაცია აკრედიტაციის ვადა სწავლების ენა დაფინანსება კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური ადგილების რ-ბა 

აკრედიტებული 31-12-2021 ქართული ენა ფინანსდება 240 4100 120 

 

გამოცდა კოეფიციენტი მინ. ზღვარი პრიორიტეტი ადგილების რ-ბა 

ქართული ენა და ლიტერატურა 4 25%-ზე მეტი 1  

უცხოური ენა (ინგ.) 4 20%-ზე მეტი 2  

ისტორია 4 25%-ზე მეტი 3  



ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლების გადასახადი არ იცვლება სწავლების ოთხი წლის განმავლობაში, გარდა ეროვნული ვალუტის (ლარის) აშშ დოლართან 
მიმართებაში მნიშვნელოვანი გაუფასურებისა; ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვნად გაუფასურებად ჩაითვლება ლარის აშშ დოლართან მიმართებაში მინიმუმ 5% 

დევალვაცია, ასეთ შემთხვევაში უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას შეცვალოს სწავლების გადასახადი. 
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1220114 სოციოლოგია 
 

კვალიფიკაცია: სოციალურ მეცნიერებათა ბაკალავრი სოციოლოგიაში 

 

 

 

 

 

 

აკრედიტაცია აკრედიტაციის ვადა სწავლების ენა დაფინანსება კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური ადგილების რ-ბა 

აკრედიტებული 31-12-2021 ქართული ენა ფინანსდება 240 3990 40 

 

გამოცდა კოეფიციენტი მინ. ზღვარი პრიორიტეტი ადგილების რ-ბა 

ქართული ენა და ლიტერატურა 4 25%-ზე მეტი 1  

უცხოური ენა (ინგ.) 4 20%-ზე მეტი 2  

ისტორია 4 25%-ზე მეტი 3  



ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლების გადასახადი არ იცვლება სწავლების ოთხი წლის განმავლობაში, გარდა ეროვნული ვალუტის (ლარის) აშშ დოლართან 
მიმართებაში მნიშვნელოვანი გაუფასურებისა; ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვნად გაუფასურებად ჩაითვლება ლარის აშშ დოლართან მიმართებაში მინიმუმ 5% 

დევალვაცია, ასეთ შემთხვევაში უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას შეცვალოს სწავლების გადასახადი. 
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1220115 1. ევროპისმცოდნეობა, 2. ისტორია, 3. ინგლისური ფილოლოგია, 4. ქართული ფილოლოგია 
 

კვალიფიკაცია: ევროპისმცოდნეობის ბაკალავრი; ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ინგლისურ ფილოლოგიაში; ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი 

ისტორიაში; ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ქართულ ფილოლოგიაში 

 

 

 

 

 

 

აკრედიტაცია აკრედიტაციის ვადა სწავლების ენა დაფინანსება კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური ადგილების რ-ბა 

აკრედიტებული 01-07-2021 ქართული ენა ფინანსდება 240 2990 80 

 

გამოცდა კოეფიციენტი მინ. ზღვარი პრიორიტეტი ადგილების რ-ბა 

ქართული ენა და ლიტერატურა 4 25%-ზე მეტი 1  

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.) 4 20%-ზე მეტი 2  

ისტორია 4 25%-ზე მეტი 3  



ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლების გადასახადი არ იცვლება სწავლების ოთხი წლის განმავლობაში, გარდა ეროვნული ვალუტის (ლარის) აშშ დოლართან 
მიმართებაში მნიშვნელოვანი გაუფასურებისა; ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვნად გაუფასურებად ჩაითვლება ლარის აშშ დოლართან მიმართებაში მინიმუმ 5% 

დევალვაცია, ასეთ შემთხვევაში უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას შეცვალოს სწავლების გადასახადი. 
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1220116 ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო 

პროგრამა 
 

კვალიფიკაცია: განათლების მაგისტრი 

 

 

 

 

 

 

აკრედიტაცია აკრედიტაციის ვადა სწავლების ენა დაფინანსება კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური ადგილების რ-ბა 

აკრედიტებული 07-03-2023 ქართული ენა ფინანსდება 300 2990 30 

 

გამოცდა კოეფიციენტი მინ. ზღვარი პრიორიტეტი ადგილების რ-ბა 

ქართული ენა და ლიტერატურა 5 25%-ზე მეტი 1  

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.) 3 20%-ზე მეტი 3  

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან 
 

მათემატიკა 4 20%-ზე მეტი 2 12 

ისტორია 4 25%-ზე მეტი 2 18 



ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლების გადასახადი არ იცვლება სწავლების ოთხი წლის განმავლობაში, გარდა ეროვნული ვალუტის (ლარის) აშშ დოლართან 
მიმართებაში მნიშვნელოვანი გაუფასურებისა; ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვნად გაუფასურებად ჩაითვლება ლარის აშშ დოლართან მიმართებაში მინიმუმ 5% 

დევალვაცია, ასეთ შემთხვევაში უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას შეცვალოს სწავლების გადასახადი. 
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1220117 ტურიზმი (ქ. თბილისი) 
 

კვალიფიკაცია: ტურიზმის ბაკალავრი 

 

 

 

 

 

 

აკრედიტაცია აკრედიტაციის ვადა სწავლების ენა დაფინანსება კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური ადგილების რ-ბა 

აკრედიტებული 05-07-2026 ქართული ენა ფინანსდება 240 3990 120 

 

გამოცდა კოეფიციენტი მინ. ზღვარი პრიორიტეტი ადგილების რ-ბა 

ქართული ენა და ლიტერატურა 4 25%-ზე მეტი 3  

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.) 4 20%-ზე მეტი 2  

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან 
 

მათემატიკა 4 20%-ზე მეტი 1 40 

ისტორია 4 25%-ზე მეტი 1 80 



ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლების გადასახადი არ იცვლება სწავლების ოთხი წლის განმავლობაში, გარდა ეროვნული ვალუტის (ლარის) აშშ დოლართან 
მიმართებაში მნიშვნელოვანი გაუფასურებისა; ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვნად გაუფასურებად ჩაითვლება ლარის აშშ დოლართან მიმართებაში მინიმუმ 5% 

დევალვაცია, ასეთ შემთხვევაში უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას შეცვალოს სწავლების გადასახადი. 
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1220118 ტურიზმი (ქ. ბათუმი) 
 

კვალიფიკაცია: ტურიზმის ბაკალავრი 

 

 

 

 

 

 

აკრედიტაცია აკრედიტაციის ვადა სწავლების ენა დაფინანსება კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური ადგილების რ-ბა 

არააკრედიტებული  ქართული ენა არ ფინანსდება 240 2250 20 

 

გამოცდა კოეფიციენტი მინ. ზღვარი პრიორიტეტი ადგილების რ-ბა 

ქართული ენა და ლიტერატურა 4 25%-ზე მეტი 3  

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.) 4 20%-ზე მეტი 2  

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან 
 

მათემატიკა 4 20%-ზე მეტი 1 7 

ისტორია 4 25%-ზე მეტი 1 13 



ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლების გადასახადი არ იცვლება სწავლების ოთხი წლის განმავლობაში, გარდა ეროვნული ვალუტის (ლარის) აშშ დოლართან 
მიმართებაში მნიშვნელოვანი გაუფასურებისა; ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვნად გაუფასურებად ჩაითვლება ლარის აშშ დოლართან მიმართებაში მინიმუმ 5% 

დევალვაცია, ასეთ შემთხვევაში უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას შეცვალოს სწავლების გადასახადი. 
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1220119 ეკონომიკა (ქ. თბილისი) 
 

კვალიფიკაცია: ეკონომიკის ბაკალავრი 

 

 

 

 

 

 

აკრედიტაცია აკრედიტაციის ვადა სწავლების ენა დაფინანსება კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური ადგილების რ-ბა 

აკრედიტებული 08-03-2027 ქართული ენა ფინანსდება 240 3990 120 

 

გამოცდა კოეფიციენტი მინ. ზღვარი პრიორიტეტი ადგილების რ-ბა 

ქართული ენა და ლიტერატურა 3 25%-ზე მეტი 3  

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.) 4 20%-ზე მეტი 2  

მათემატიკა 5 20%-ზე მეტი 1  



ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ: სწავლების გადასახადი არ იცვლება სწავლების ოთხი წლის განმავლობაში, გარდა ეროვნული ვალუტის (ლარის) აშშ დოლართან 
მიმართებაში მნიშვნელოვანი გაუფასურებისა; ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვნად გაუფასურებად ჩაითვლება ლარის აშშ დოლართან მიმართებაში მინიმუმ 5% 

დევალვაცია, ასეთ შემთხვევაში უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას შეცვალოს სწავლების გადასახადი. 
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1220120 ეკონომიკა (ქ. ბათუმი) 
 

კვალიფიკაცია: ეკონომიკის ბაკალავრი 

 

 

 

 

 

 

აკრედიტაცია აკრედიტაციის ვადა სწავლების ენა დაფინანსება კრედიტების რ-ბა წლიური საფასური ადგილების რ-ბა 

აკრედიტებული 08-03-2027 ქართული ენა ფინანსდება 240 2250 20 

 

გამოცდა კოეფიციენტი მინ. ზღვარი პრიორიტეტი ადგილების რ-ბა 

ქართული ენა და ლიტერატურა 3 25%-ზე მეტი 3  

უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.) 4 20%-ზე მეტი 2  

მათემატიკა 5 20%-ზე მეტი 1  

 


	ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

