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სასწავლო გეგმა - სამაგისტრო პროგრამა „ადამიანური რესურსების მართვა“  

 

 

 

 

N სახელწოდება ლექტორი წინაპირობა კრედიტი საკონტაქტო სთ. დამოუკიდებელი 

სთ. 

 სავალდებულო სასწავლო 

კურსები 

  84 კრედიტი   

 ბიზნესის ადმინისტრირების 

პროფილის  

სასწავლო კურსები 

  24 კრედიტი   

1 ფინანსური მენეჯმენტი მოწვ. ლექ.  

გ. ადიეშვილი 

წინაპირობის გარეშე 6 კრედიტი 42 სთ.  108 სთ.  

2 მენეჯერული აღრიცხვა მოწვ. ლექტ. 

მ. გვათუა 

წინაპირობის გარეშე 6 კრედიტი 42 სთ.  108 სთ.  

3 სტრატეგიული მენეჯმენტი პროფ.  

შ. მაჭავარიანი 

წინაპირობის გარეშე 6 კრედიტი 42 სთ.  108 სთ.  

4 მარკეტინგული ანალიზი მოწვ. ლექ.  

თ. მაღალაშვილი 

წინაპირობის გარეშე 6 კრედიტი 42 სთ.  108 სთ.  

 ადამიანური რესურსების 

მართვის პროფილის სასწავლო 

კურსები 

  60 კრედიტი   

5 ადამიანური რესურსების 

მართვა  

პროფ.  

ლ. ბიბილაშვილი 

წინაპირობის გარეშე 6 კრედიტი 32 სთ. 118 სთ.  

6 ორგანიზაციული ქცევა პროფ.  

ლ. ბიბილაშვილი 

წინაპირობის გარეშე 6 კრედიტი 62 სთ. 88 სთ. 

7 თანამშრომელთა შერჩევა პროფ.  

ლ. ბიბილაშვილი 

წინაპირობის გარეშე 6 კრედიტი 32 სთ. 118 სთ. 
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8 ტალანტის მართვა და 

ადამიანური რესურსების 

პროფესიული განვითარება 

ასოც. პროფ. 

ნ. ოხანაშვილი 

 

წინაპირობის გარეშე 6 კრედიტი 32 სთ. 118 სთ.  

9 თანამშრომელთა შეფასება და 

კომპენსაციის სისტემები 

პროფ. ლ. 

ბიბილაშვილი 

წინაპირობის გარეშე 6 კრედიტი 32 სთ. 118 სთ.  

10 მონაცემთა ანალიზი: აღწერითი 

და დასვნითი სტატისტიკა და 

SPSS 

პროფ. ა. გაგნიძე წინაპირობის გარეშე 6 კრედიტი 32 სთ. 118 სთ. 

11 მონაცემთა ანალიზი: 

დასკვნითი სტატისტიკა და 

SPSS 

პროფ. ა. გაგნიძე მონაცემთა 

ანალიზი: აღწერითი 

სტატისტიკა და 

SPSS 

6 კრედიტი 32 სთ. 118 სთ. 

12 ფსიქოდიაგნოსტიკა: 

არაპროექციული და 

არაპროექციული მეთოდები 

მოწვ. ლექტ. 

ი. მუსერიძე 

წინაპირობის გარეშე 6 კრედიტი 32 სთ. 118 სთ. 

13 ფსიქოდიაგნოსტიკა: 

პროექციული მეთოდები  

მოწვ. ლექტ. 

ი. მუსერიძე 

ფსიქოდიაგნოსტიკა: 

არაპროექციული 

მეთოდები 

6 კრედიტი 32 სთ. 118 სთ.  

14 ადამიანური რესურსების 

სტრატეგიული მართვა 

მოწ. ლექ. 

სალომე შელია 

ადამიანური 

რესურსების მართვა 

6 კრედიტი 32 სთ. 118 სთ. 

 არჩევითი სასწავლო კურსები   12 კრედიტი   

15 აკადემიური წერა  მოწვ. ლექტ. 

ჯ. ამირეჯიბი,            

ი. აღაპიშვილი 

წინაპირობის გარეშე 6 კრედიტი 32 სთ. 118 სთ. 

16 კორპორატიული სოციალური 

პასუხისმგებლობა და ეთიკა 

მოწვ. ლექტ. ლ. 

ჩხარტიშვილი 

წინაპირობის გარეშე 6 კრედიტი 32 სთ. 118 სთ.  

17 კონფლიქტების მართვა, გუნდი 

და გუნდში ლიდერის როლი 

მოწვ. ლექ. 

ლ. თოფურია 

წინაპირობის გარეშე 6 კრედიტი 33 სთ. 117 სთ. 

18 კვლევის მეთოდები და 

ფსიქომეტრია 

პროფ. ა. გაგნიძე 

მოწ. ლექტ.                

წინაპირობის გარეშე 6 კრედიტი 32 სთ. 118 სთ. 
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ი. მუსერიძე 

19 კანონმდებლობა ადამიანური 

რესურების მართვის სფეროში 

მოწვ. ლექტ. ლ. 

ჩხარტიშვილი 

წინაპირობის გარეშე 6 კრედიტი 32 სთ. 118 სთ. 

20 შიდა პიარი პროფ. ლ. 

ბიბილაშვილი 

წინაპირობის გარეშე 6 კრედიტი   

21 ორგანიზაციული მართვა მოწვ. ლექტ.  

ნ. გონაშვილი 

წინაპირობის გარეშე 6 კრედიტი 32 სთ. 118 სთ. 

22 უცხოური ენა (ინგლისური, 

გერმანული, ფრანგული) 1 

მოწვ. ლექტ. გ. 

კალატოზიშვილი 

ე. ნარსია 

აკად. პერსონალი 

წინაპირობის გარეშე 6 კრედიტი 33 სთ. 117 სთ. 

23 უცხოური ენა (ინგლისური, 

გერმანული, ფრანგული) 2 

მოწვ. ლექტ. გ. 

კალატოზიშვილი 

ე. ნარსია 

აკად. პერსონალი 

უცხოური ენა 1 6 კრედიტი 33 სთ. 117 სთ. 

24 პროფესიული პრაქტიკა აკად. პერსონალი 

მოწვ. ლექტ. 

პროგრამის 

სავალდებულო 

სასწავლო 

კურსებისთვის 

განკუთვნილი 

კრედიტების 

დაგროვება 

6 კრედიტი 90 სთ. 60 სთ.  

25 სამაგისტრო ნაშრომი აკად. პერსონალი 

მოწვ. ლექტ. 

პროგრამის 

სავალდებულო 

სასწავლო 

კურსებისთვის 

განკუთვნილი 

კრედიტების 

დაგროვება 

18 კრედიტი 30 სთ. 420 სთ. 

 

 


