
უ ს დ 

კოდი

უმაღლესი  საგანმანათლებლო 

დაწესებულება

პროგრამის 

კოდი
სასწავლო პროგრამა

დარჩენილი 

ადგილების 

რაოდენობა  

003
ა(ა)იპ-საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი
0030201 ტელეკომუნიკაცია 95

003
ა(ა)იპ-საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი
0030205 საწარმოო და სერვისულ სისტემათა ინჟინერინგი 24

003
ა(ა)იპ-საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი
0030402

ფარმაცია მოდულები: სამკურნალო საშუალებების 

ფარმაკოგნოსტური, ტოქსიკოლოგიური და ქიმიური 

ანალიზი; სამკურნალო საშუალებათა ტექნოლოგია 

და ფარმაცევტული საქმის ორგანიზაცია.

42

003
ა(ა)იპ-საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი
0030901 ინფორმატიკა 415

003
ა(ა)იპ-საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი
0030903

ხელსაწყოთმშენებლობა, ავტომატიზაცია და მართვის 

სისტემები
192

003
ა(ა)იპ-საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი
0030904 საინჟინრო ფიზიკა 83

009
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი (ქ. ქუთაისი)
0090103 გერმანული ენა და ლიტერატურა 12

009
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი (ქ. ქუთაისი)
0090104 ფრანგული ენა და ლიტერატურა 12

009
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი (ქ. ქუთაისი)
0090105 რუსული ენა და ლიტერატურა 2

009
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი (ქ. ქუთაისი)
0090202 კომპიუტერული მეცნიერებები 31

009
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი (ქ. ქუთაისი)
0090203 ფიზიკა 15

009
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი (ქ. ქუთაისი)
0090205 გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგიები) 17

009
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი (ქ. ქუთაისი)
0090206 ეკოლოგია 12

009
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი (ქ. ქუთაისი)
0090207 ქიმია 15

009
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი (ქ. ქუთაისი)
0090602

სატრანსპორტო ლოჯისტიკური სისტემების 

ორგანიზაცია და მართვა (მოდულები: სატრანსპორტო 

ტექნოლოგიური სისტემების ორგანიზაცია და 

მართვა; ტრანსპორტის სერვისის ორგანიზაცია და 

მოძრაობის უსაფრთხოება)

24



009
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი (ქ. ქუთაისი)
0090603

მანქანათმშენებლობა (მოდულები: მექანიკის 

ინჟინერია და ტექნოლოგია; სამრეწველო ინჟინერია 

და ტექნოლოგია-სამაცივრო ტექნიკა და ტექნოლოგია; 

სამრეწველო ინჟინერია და ტექნოლოგია-კვებისა და 

მსუბუქი მრეწველობის საწარმოთა ტექნოლოგიური 

მოწყობილობები)

19

009
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი (ქ. ქუთაისი)
0090606

მშენებლობა (მოდულები: სამრეწველო და 

სამოქალაქო მშენებლობა; გზების მშენებლობა; 

ნავთობ და გაზსადენების მშენებლობა, 

ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობა და 

ექსპლუატაცია; მშენებლობის ეკონომიკა)

24

009
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი (ქ. ქუთაისი)
0090607

ხარისხის მართვა და ტექნიკურ-ეკონომიკური 

ექსპერტიზა
20

009
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი (ქ. ქუთაისი)
0090701 ფარმაცევტული პრეპარატების ქიმია და ტექნოლოგია 26

009
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი (ქ. ქუთაისი)
0090704

მსუბუქი მრეწველობის ნაკეთობათა ტექნოლოგია 

(მოდულები: სამკერვალო და ტყავის ნაკეთობათა 

ტექნოლოგია; მსუბუქი მრეწველობის ნაკეთობათა 

საქონელმცოდნეობა და ექსპერტიზა; მსუბუქი 

მრეწველობის ეკონომიკა; ტექსტილის ტექნოლოგია; 

ტექსტილის და ქიმიური მასალების 

საქონელმცოდნეობა და ექსპერტიზა; ტექსტილის 

მრეწველობის ეკონომიკა)

23

009
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი (ქ. ქუთაისი)
0090705 მერქნული მასალების ტექნოლოგია 24

009
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი (ქ. ქუთაისი)
0090706

გამოყენებითი დიზაინი (მოდულები: კოსტუმის 

დიზაინი; ტექსტილის დიზაინი)
39

009
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი (ქ. ქუთაისი)
0090801 საზღვაო ტრანსპორტის მენეჯმენტი 36

009
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი (ქ. ქუთაისი)
0090902 საბაღო-საპარკო მეურნეობა 22

009
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი (ქ. ქუთაისი)
0090903

სუბტროპიკული კულტურების ნედლეულის 

გადამუშავების ტექნოლოგია
23

009
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი (ქ. ქუთაისი)
0090904

აგროინჟინერია (მოდულები: სოფლის მეურნეობის 

მექანიზაცია; სასოფლო სამეურნეო ტვირთების 

გადაზიდვები)

33

012 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0120101 მათემატიკა; კომპიუტერული ტექნოლოგიები 28

014
ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტი
0140101 ისტორია (ახალციხე) 59

014
ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტი
0140102 ისტორია (ახალქალაქი) 70

014
ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტი
0140103 ქართული ფილოლოგია (ახალციხე) 46

014
ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტი
0140104 ქართული ფილოლოგია (ახალქალაქი) 69



014
ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტი
0140105 ინგლისური ფილოლოგია (ახალციხე) 33

014
ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტი
0140106 თურქული ფილოლოგია (ახალციხე) 29

014
ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტი
0140201 დაწყებითი განათლება (ახალციხე) 38

014
ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტი
0140301 მასობრვი კომუნიკაცია და ჟურნალისტიკა (ახალციხე) 43

014
ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტი
0140302 საჯარო მმართველობა (ახალციხე) 43

014
ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტი
0140401 ბიზნესის ადმინისტრირება (ახალციხე) 108

014
ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტი
0140402 ბიზნესის ადმინისტრირება (ახალქალაქი) 68

014
ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტი
0140501 სამართალი (ახალციხე) 23

014
ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტი
0140601 ინფორმაციული ტექნოლოგიები (ახალციხე) 44

014
ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტი
0140602 მათემატიკა (ახალციხე) 25

014
ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტი
0140701 ეკოლოგია 40

014
ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტი
0140801 აგრონომია (ახალციხე) 40

014
ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტი
0140902

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო 

პროგრამა სომხურენოვანთათვის (ახალციხე)
7

014
ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტი
0140904

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო 

პროგრამა სომხურენოვანთათვის (ახალქალაქი)
0

020
საქართველოს დავით აღმაშენებლის 

სახელობის უნივერსიტეტი (სდასუ)
0200101 სამკურნალო საქმე 36

020
საქართველოს დავით აღმაშენებლის 

სახელობის უნივერსიტეტი (სდასუ)
0200102 სტომატოლოგია 12

020
საქართველოს დავით აღმაშენებლის 

სახელობის უნივერსიტეტი (სდასუ)
0200402 ტურიზმი 5

020
საქართველოს დავით აღმაშენებლის 

სახელობის უნივერსიტეტი (სდასუ)
0200501 ინგლისური ფილოლოგია 34

023
ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტი 

(ქ. ზუგდიდი)
0230101 ინგლისური ფილოლოგია 83

023
ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტი 

(ქ. ზუგდიდი)
0230102 ქართული ფილოლოგია 54



023
ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტი 

(ქ. ზუგდიდი)
0230201 ფარმაცია 59

023
ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტი 

(ქ. ზუგდიდი)
0230202 სტომატოლოგია 47

023
ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტი 

(ქ. ზუგდიდი)
0230301 ბიზნესის ადმინისტრირება 122

033
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტი
0330101 სტომატოლოგია 23

033
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტი
0330102 ბიზნესის ადმინისტრირება (ფინანსები) 128

033
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტი
0330103

ბიზნესის ადმინისტრირება (ქართულ-ბრიტანულ-

უნგრული ერთობლივი პროგრამა)
28

033
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტი
0330104

ბიზნესის ადმინისტრირება (ქართულ-

გერმანულენოვანი პროგრამა)
26

033
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტი
0330105 ტურიზმი 68

033
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტი
0330106 ინგლისური ფილოლოგია 24

033
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტი
0330107 ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია 50

033
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტი
0330108 სოციოლოგია 32

033
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტი
0330109 ფსიქოლოგია 37

033
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტი
0330110 სამართალი 189

033
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტი
0330111 საჯარო მმართველობა და პოლიტიკა 58

047
თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო 

უნივერსიტეტი
0470201 ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა 18

047
თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო 

უნივერსიტეტი
0470401 დიპლომირებული სტომატოლოგი 1

052
შპს-დავით ტვილდიანის სახელობის 

სამედიცინო უნივერსიტეტი
0520101 დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი 3

053

სსიპ – სასწავლო უნივერსიტეტი – 

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო 

აკადემია

0530102 გემის მექანიკა 28

053

სსიპ – სასწავლო უნივერსიტეტი – 

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო 

აკადემია

0530103 გემის ელექტრომექანიკა 13

058
შპს. "სუხიშვილის სასწავლო 

უნივერსიტეტი "
0580102 ბიზნესის ადმინისტრირება 45



058
შპს. "სუხიშვილის სასწავლო 

უნივერსიტეტი "
0580103 საერთაშორისო ურთიერთობები 61

058
შპს. "სუხიშვილის სასწავლო 

უნივერსიტეტი "
0580104 საჯარო მმართველობა 73

058
შპს. "სუხიშვილის სასწავლო 

უნივერსიტეტი "
0580105 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 22

058
შპს. "სუხიშვილის სასწავლო 

უნივერსიტეტი "
0580106 ინგლისური ფილოლოგია 17

058
შპს. "სუხიშვილის სასწავლო 

უნივერსიტეტი "
0580107 ფარმაცია 17

058
შპს. "სუხიშვილის სასწავლო 

უნივერსიტეტი "
0580108 ეკოლოგია 14

058
შპს. "სუხიშვილის სასწავლო 

უნივერსიტეტი "
0580109 აგრონომია 15

058
შპს. "სუხიშვილის სასწავლო 

უნივერსიტეტი "
0580110 სატყეო საქმე 16

058
შპს. "სუხიშვილის სასწავლო 

უნივერსიტეტი "
0580111 სასურსათო ტექნოლოგიები 17

062 სასწავლო უნივერსიტეტი "რვალი" 0620101 დაწყებითი განათლება 9

062 სასწავლო უნივერსიტეტი "რვალი" 0620201 ინგლისური ენა და ლიტერატურა 14

062 სასწავლო უნივერსიტეტი "რვალი" 0620301 ბიზნესის ადმინისტრირება 6

062 სასწავლო უნივერსიტეტი "რვალი" 0620302 ტურიზმი 4

064
შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი
0640101 მარკეტინგი 20

064
შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი
0640102 მარკეტინგი 18

064
შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი
0640103 მენეჯმენტი 14

064
შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი
0640104 მენეჯმენტი 24

064
შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი
0640105 საბუღალტრო აღრიცხვა 12

064
შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი
0640106 საბუღალტრო აღრიცხვა 9

064
შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი
0640107 ფინანსები 30



064
შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი
0640108 ფინანსები 22

064
შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი
0640109 ტურიზმი 18

064
შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი
0640110 ტურიზმი 7

064
შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი
0640201 ინფორმატიკა 46

064
შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი
0640202 ინფორმატიკა 67

064
შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი
0640203 სამრეწველო ინჟინერია და ტექნოლოგია 20

064
შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი
0640301 ეკონომიკა 39

064
შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი
0640302 ეკონომიკა 27

064
შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი
0640303 საერთაშორისო ურთიერთობები 111

064
შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი
0640304 საერთაშორისო ურთიერთობები 39

064
შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი
0640401 სამართალმცოდნეობა 24

064
შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი
0640501 ამერიკისმცოდნეობა 44

064
შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი
0640601 ინგლისური ფილოლოგია 45

064
შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი
0640701

საჯარო ადმინისტრირება და სახელმწიფო 

მმართველობა
43

064
შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი
0640702

საჯარო ადმინისტრირება და სახელმწიფო 

მმართველობა
30

066 უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯია 0660201 ინგლისური ენა და ლიტერატურა 20

071

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

(ქ. თელავი)

0710102 ბიზნესის ადმინისტრირება 65

071

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

(ქ. თელავი)

0710103 ჟურნალისტიკა 27

071

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

(ქ. თელავი)

0710104 ტურიზმი 22

071

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

(ქ. თელავი)

0710105 ინგლისური ენა და ლიტერატურა 63



071

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

(ქ. თელავი)

0710106 გერმანული ენა და ლიტერატურა 18

071

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

(ქ. თელავი)

0710107 ფრანგული ენა და ლიტერატურა 9

071

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

(ქ. თელავი)

0710108 ქართული ენა და ლიტერატურა 44

071

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

(ქ. თელავი)

0710109 ისტორია 48

071

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

(ქ. თელავი)

0710110 ინფორმაციული ტექნოლოგიები 38

071

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

(ქ. თელავი)

0710111 ბიოლოგია 12

071

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

(ქ. თელავი)

0710112 გეოგრაფია 33

071

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

(ქ. თელავი)

0710113 ეკოლოგია 29

071

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

(ქ. თელავი)

0710114 ფიზიკა 15

071

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

(ქ. თელავი)

0710115 მათემატიკა 14

071

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

(ქ. თელავი)

0710116 დაწყებითი განათლება 68

071

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

(ქ. თელავი)

0710117 სპორტი 32

071

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

(ქ. თელავი)

0710118 აგრონომია 12

071

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

(ქ. თელავი)

0710119 სასურსათო ტექნოლოგიები 40

071

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

(ქ. თელავი)

0710120 სატყეო საქმე 30

071

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

(ქ. თელავი)

0710121 სტომატოლოგია 23

071

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

(ქ. თელავი)

0710201
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო 

პროგრამა აზერბაიჯანულენოვანთათვის
39

071

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

(ქ. თელავი)

0710202
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო 

პროგრამა სომხურენოვანთათვის
45

071

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

(ქ. თელავი)

0710203
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო 

პროგრამა აფხაზურენოვანთათვის
9

085
შპს-თბილისის ღია სასწავლო 

უნივერსიტეტი
0850203 ინგლისური ფილოლოგია 12



085
შპს-თბილისის ღია სასწავლო 

უნივერსიტეტი
0850401

გადაზიდვების ორგანიზაცია და მართვა 

(სატრანსპორტო ლოჯისტიკა)
22

085
შპს-თბილისის ღია სასწავლო 

უნივერსიტეტი
0850402 კომპიუტინგი/ინფორმატიკა 17

085
შპს-თბილისის ღია სასწავლო 

უნივერსიტეტი
0850501 ჟურნალისტიკა (ქ. ქუთაისი) 15

085
შპს-თბილისის ღია სასწავლო 

უნივერსიტეტი
0850503 ინგლისური ფილოლოგია (ქ. ქუთაისი) 19

085
შპს-თბილისის ღია სასწავლო 

უნივერსიტეტი
0850601

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო 

პროგრამა აზერბაიჯანულენოვანთათვის
37

097
ა(ა)იპ-შოთა მესხიას ზუგდიდის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 
0970101 ინგლისური ფილოლოგია 87

097
ა(ა)იპ-შოთა მესხიას ზუგდიდის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 
0970102 ქართული ფილოლოგია 18

097
ა(ა)იპ-შოთა მესხიას ზუგდიდის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 
0970103 ისტორია 32

097
ა(ა)იპ-შოთა მესხიას ზუგდიდის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 
0970104 ბიზნესის ადმინისტრირება 90

097
ა(ა)იპ-შოთა მესხიას ზუგდიდის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 
0970105 ფარმაცია 70

114
ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქ. ბათუმი)
1140103 ფიზიკა ასტრონომიით 19

114
ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქ. ბათუმი)
1140104 კომპიუტინგი 10

115
კავკასიის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი
1150101 ფინანსები 5

115
კავკასიის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი
1150102 მენეჯმენტი 37

120 ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი 1200101
1. ინფორმატიკა; 2. მშენებლობა; 3. გარემოს ინჟინერია 

და უსაფრთხოება; 4. გეოლოგია
58

120 ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი 1200201
1. ქართული ფილოლოგია; 2. ინგლისური 

ფილოლოგია; 3. ისტორია
25

120 ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი 1200301 ბიზნესის ადმინისტრირება 136

120 ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი 1200401 სამართალი 23

120 ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი 1200402 საერთაშორისო ურთიერთობები და დიპლომატია 60

121 საქართველოს უნივერსიტეტი 1210101 ბიზნესის ადმინისტრირება 115



121 საქართველოს უნივერსიტეტი 1210102
ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი 

პროგრამა
48

121 საქართველოს უნივერსიტეტი 1210103 ტურიზმი 53

121 საქართველოს უნივერსიტეტი 1210104 ეკონომიკა 61

121 საქართველოს უნივერსიტეტი 1210105 საჯარო მმართველობა 84

121 საქართველოს უნივერსიტეტი 1210106 სამართალმცოდნეობა 101

121 საქართველოს უნივერსიტეტი 1210201 ფსიქოლოგია 46

121 საქართველოს უნივერსიტეტი 1210202 პოლიტიკის მეცნიერებები 72

121 საქართველოს უნივერსიტეტი 1210203 საერთაშორისო ურთიერთობები 27

121 საქართველოს უნივერსიტეტი 1210204 საზოგადოებასთან ურთიერთობა (PR) 44

121 საქართველოს უნივერსიტეტი 1210205 ჟურნალისტიკა 73

121 საქართველოს უნივერსიტეტი 1210301

ხელოვნებათმცოდნეობა კონცენტრაციით 

კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტზე ან 

დამატებითი სპეციალობით; ინგლისური 

ფილოლოგია მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული პროგრამით ან დამატებითი 

სპეციალობით; გერმანული ფილოლოგია 

მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული 

პროგრამით ან დამატებითი სპეციალობით; 

იტალიური ფილოლოგია მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული პროგრამით ან დამატებითი 

სპეციალობით; აღმოსავლეთმცოდნეობა (არაბული 

ენა/ სპარსული ენა/ თურქული ენა) მასწავლებლის 

მომზადების ინტეგრირებული პროგრამით ან 

დამატებითი სპეციალობით

102

121 საქართველოს უნივერსიტეტი 1210401 ჯანდაცვის ადმინისტრირება 34

121 საქართველოს უნივერსიტეტი 1210402 საექთნო საქმე 25

121 საქართველოს უნივერსიტეტი 1210501 ელექტრონული და კომპიუტერული ინჟინერია 42

121 საქართველოს უნივერსიტეტი 1210502
ინჟინერიის ინგლისურენოვანი საბაკალვრო 

პროგრამა
24

121 საქართველოს უნივერსიტეტი 1210503 მათემატიკა 25



121 საქართველოს უნივერსიტეტი 1210504 ინფორმატიკა 80

121 საქართველოს უნივერსიტეტი 1210601
ტურიზმის ბიზნესი და ბიზნესის ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები (ქ. ბათუმი)
39

121 საქართველოს უნივერსიტეტი 1210701
ინგლისური ლიტერატურა (თარჯიმან-რეფერენტი) (ქ. 

ბათუმი)
88

122 კავკასიის უნივერსიტეტი 1220101 ბიზნესის ადმინისტრირება 79

122 კავკასიის უნივერსიტეტი 1220102

საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი (სტუდენტები 

ერთი სემესტრის განმავლობაში ისწავლიან უცხო 

ქვეყნის უმაღლეს სასწავლებელში)
13

122 კავკასიის უნივერსიტეტი 1220201 სამართალმცოდნეობა 7

122 კავკასიის უნივერსიტეტი 1220301 მასობრივი კომუნიკაციის ჟურნალისტიკა 25

122 კავკასიის უნივერსიტეტი 1220302 აუდიოვიზუალური ხელოვნება 17

122 კავკასიის უნივერსიტეტი 1220401 ინფორმატიკა 42

122 კავკასიის უნივერსიტეტი 1220501

 ძირითადი სპეციალობა (major): საჯარო 

მმართველობა   დამატებითი სპეციალობა (minor) ან 

სოციოლოგია, ან ფსიქოლოგია, ან კინომცოდნეობა, ან 

სოციალური მუშაობა და ადამიანური რესურსების 

მართვა

35

122 კავკასიის უნივერსიტეტი 1220502

ძირითადი სპეციალობა (major):  საერთაშორისო 

ურთიერთობები   დამატებითი სპეციალობა(Minor)- ან 

სოციოლოგია, ან ფსიქოლოგია, ან კინომცოდნეობა, ან 

სოციალური მუშაობა და ადამიანური რესურსების 

მართვა

43

122 კავკასიის უნივერსიტეტი 1220601

ძირითადი სპეციალობა (Major): ფილოლოგია 

(ინგლისური)/ რეგიონმცოდნეობა 

(ევროპისმცოდნეობა,ამერიკისმცოდნეობა)/ისტორია/

არქეოლოგია/   დამატებითი სპეციალობა (Minor)-ან 

სოციოლოგია, ან ფსიქოლოგია, ან კინომცოდნეობა, ან 

სოციალური მუშაობა და ადამიანური რესურსების 

მართვა.

77

122 კავკასიის უნივერსიტეტი 1220602

ძირითადი სპეციალობა (major): სოციოლოგია   

დამატებითი სპეციალობა (minor)-ან ფსიქოლოგია, ან 

კინომცოდნეობა, ან სოციალური მუშაობა და 

ადამიანური რესურსების მართვა

10

122 კავკასიის უნივერსიტეტი 1220603

ძირითადი სპეციალობა (major): ფსიქოლოგია   

დამატებითი სპეციალობა (minor) - ან სოციოლოგია, ან 

კინომცოდნეობა, ან სოციალური მუშაობა და 

ადამიანური რესურსების მართვა

34

122 კავკასიის უნივერსიტეტი 1220701 ტურიზმი  (ქ.თბილისი) 93



122 კავკასიის უნივერსიტეტი 1220702 ტურიზმი (ქ. ბათუმი) 33

122 კავკასიის უნივერსიტეტი 1220801 ჯანდაცვის მენეჯმენტი 24

129
შპს სასწავლო უნივერსიტეტი 

"გეომედი" 
1290101 სტომატოლოგია 79

129
შპს სასწავლო უნივერსიტეტი 

"გეომედი" 
1290201 ჯანდაცვის ეკონომიკა და მენეჯმენტი 144

131
საქართველოს საავიაციო 

უნივერსიტეტი
1310101

საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია 

(პილოტი)
9

131
საქართველოს საავიაციო 

უნივერსიტეტი
1310102

საჰაერო ხომალდებისა და საავიაციო ძრავების 

ტექნიკური ექსპლუატაცია;  საჰაერო ხომალდების 

ავიონიკისა და ელექტრო სისტემების ტექნიკური 

ექსპლუატაცია;  საჰაერო მოძრაობის მართვა;  

ფრენების უზრუნველყოფის რადიოლოკაციური და 

რადიონავიგაციური მიწისზედა საშუალებებისა და 

კომპლექსების ტექნიკური ექსპლუატაცია;  

ინფორმაციული ტექნოლოგიები და ფრენის მართვის 

კონტროლის ავტომატიზებული სისტემები;  

ინფორმაციული ტექნოლოგიები მენეჯმენტში; 

საფრენი აპარატების დაპროექტება და წარმოება;  

აეროპორტებისა და საავტომობილო გზების 

მშენებლობა და ექსპლუატაცია.  

395

131
საქართველოს საავიაციო 

უნივერსიტეტი
1310201

საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტი;  ფინანსური 

აღრიცხვა და კონტროლი;   ტურიზმი.
329

132

ამერიკული ჰუმანიტარული 

უნივერსიტეტის თბილისის ფილიალი – 

სასწავლო უნივერსიტეტი

1320101 საერთაშორისო ურთიერთობათა პროგრამა 66

132

ამერიკული ჰუმანიტარული 

უნივერსიტეტის თბილისის ფილიალი – 

სასწავლო უნივერსიტეტი

1320102
ბიზნესის ადმინისტრირების და მენეჯმენტის 

პროგრამა
47

133
ა(ა)იპ–გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი  
1330101 დაწყებითი განათლება 39

133
ა(ა)იპ–გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი  
1330201 ინფორმაციული ტექნოლოგიები 35

133
ა(ა)იპ–გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი  
1330301 მათემატიკა  11

133
ა(ა)იპ–გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი  
1330401 ბიოლოგია 2

133
ა(ა)იპ–გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი  
1330601 გეოგრაფია 12

133
ა(ა)იპ–გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი  
1330701 ქართული ფილოლოგია 34



133
ა(ა)იპ–გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი  
1330702 ინგლისური ფილოლოგია 77

133
ა(ა)იპ–გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი  
1330703 გერმანული ფილოლოგია 10

133
ა(ა)იპ–გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი  
1330704 რუსული ფილოლოგია 8

133
ა(ა)იპ–გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი  
1330705 ისტორია 12

133
ა(ა)იპ–გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი  
1330801 ტურიზმი 93

133
ა(ა)იპ–გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი  
1330803 ფინანსები 12

133
ა(ა)იპ–გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი  
1330804 საბუღალტრო და საგადასახადო საქმე 10

133
ა(ა)იპ–გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი  
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