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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის
მითითებით

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საიდენტიფიკაციო კოდი

30001

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით

204864548

მისამართი

ჭავჭავაძის ქ. N1

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი

თინა მელქოშვილი, 577 161 959, tina.melkoshvili@tsu.ge

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები

3

№

საფეხური

პროგრამა

სწავლების
ენა

განხორციელების
ადგილი

კრედიტების
რაოდენობა

პროგრამის
სტატუსი

აკრედიტაციის
ვადის
გასვლის
თარიღი

1

ერთსაფეხურიანი
სამედიცინო

სტომატოლოგია
(ინგლისურენოვანი)

ინგლისური

ჭავჭავაძის ქ. N1

300

აკრედიტებული

31.12.2027

2020 წლიდან
ერთიანი ეროვნული
გამოცდებით
ჩარიცხული
სტუდენტებისათვის,
პროგრამაზე
მიღებისთვის
სავალდებულო
საგანი/საგნები
ქიმია და ბიოლოგია,
მათემატიკა და
ბიოლოგია, ფიზიკა
და ბიოლოგია

ვაკანტური
ადგილების
რაოდენობა

სწავლების
საფასური
(ლარებში)

პროგრამის
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა
(არსებობის
შემთხვევაში)

76

უცხო ქვეყნის
მოქალაქეებისთვის
- 8000 აშშ
დოლარის
ექვივალენტი
ლარში
(საქართველოს
მოქალაქეებისთვის
- 2250 ლარი)

დიპლომირებული
სტომატოლოგი

1-2 სემესტრი
-8
სტუდენტი;
3-4 სემესტრი
-8
სტუდენტი;
5-6 სემესტრი
- 20
სტუდენტი;
7-8 სემესტრი
- 20
სტუდენტი;
9-10 სემესტრი - 20
სტუდენტი.
იმ შემთხვევაში, თუ
მსურველთა
რაოდენობა
გადააჭარბებს
მითითებულ
კვოტას/კვოტებს,
დაინიშნება გასაუბრება
და კანდიდატები
შერჩეული იქნებიან
მითითებული კვოტის
ფარგლებში.

შენიშვნა

4

2

ბაკალავრიატი

ბიზნესის
ადმინისტრირება

ქართული

ჭავჭავაძის ქ. N1

240

აკრედიტებული

31.12.2024

მათემატიკა,
ისტორია

40

2250

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი

3

ბაკალავრიატი

ტურიზმი

ქართული

ჭავჭავაძის ქ. N1

240

აკრედიტებული

01.07.2023

გეოგრაფია,
მათემატიკა,
ისტორია

20

2250

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი
ტურიზმში

4

ბაკალავრიატი

სამართალი

ქართული

ჭავჭავაძის ქ. N1

240

აკრედიტებული

01.07.2026

განათლება,
ისტორია,
მათემატიკა

50

2250

სამართლის
ბაკალავრი

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება
ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის მითითებით

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი

საიდენტიფიკაციო კოდი

30002

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით

211349192

მისამართი

თბილისი, კოსტავას 77

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი

თამარ წერეთელი, 592231991, t_tsereteli@gtu.ge

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები

5

№

საფეხური

პროგრამა

სწავლების
ენა

განხორციელების
ადგილი

კრედიტების
რაოდენობა

პროგრამის
სტატუსი

აკრედიტაციის
ვადის
გასვლის
თარიღი

2020 წლიდან
ერთიანი ეროვნული
გამოცდებით
ჩარიცხული
სტუდენტებისათვის,
პროგრამაზე
მიღებისთვის
სავალდებულო
საგანი/საგნები
ლიტერატურა,
მათემატიკა,
განათლება,
ისტორია

ვაკანტური
ადგილების
რაოდენობა

სწავლების
საფასური
(ლარებში)

პროგრამის
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

1

ბაკალავრიატი

მასობრივი
კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა

ქართული

თბილისი,
კოსტავას 77

240

აკრედიტებული

28.12.2023

10

2250

მასობრივი
კომუნიკაციის
ბაკალავრი

2

ბაკალავრიატი

საერთაშორისო
ურთიერთობები

ქართული

თბილისი,
კოსტავას 77

240

აკრედიტებული

31.12.2028

გეოგრაფია,
მათემატიკა,
განათლება,
ისტორია

60

2250

საერთაშორისო
ურთიერთობების
ბაკალავრი

3

ბაკალავრიატი

ფარმაცია

ქართული

თბილისი,
კოსტავას 77

240

აკრედიტებული

31.12.2027

ქიმია და ბიოლოგია,
მათემატიკა და
ბიოლოგია, ფიზიკა
და ბიოლოგია

60

2250

ფარმაციის
ბაკალავრი

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა
(არსებობის
შემთხვევაში)

შენიშვნა

ერთიანი ეროვნული
გამოცდების გარეშე
ჩარიცხულ სტუდენტთათვის
სწავლის საფასური
განისაზღვრება 4500 ლარის
ოდენობით.
ერთიანი ეროვნული
გამოცდების გარეშე
ჩარიცხულ სტუდენტთათვის
სწავლის საფასური
განისაზღვრება 4500 ლარის
ოდენობით.
ერთიანი ეროვნული
გამოცდების გარეშე
ჩარიცხულ სტუდენტთათვის
სწავლის საფასური
განისაზღვრება 4500 ლარის
ოდენობით.

6

4

ბაკალავრიატი

ბიზნესის ადმინისტრირება

ქართული

თბილისი,
კოსტავას 77

240

აკრედიტებული

31.12.2024

მათემატიკა,
ისტორია

220

2250

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი

5

ბაკალავრიატი

სასტუმრო მომსახურება

ქართული

თბილისი,
კოსტავას 77

240

აკრედიტებული

01.07.2023

გეოგრაფია,
ისტორია,
მათემატიკა

35

2250

ტურიზმის
ბაკალავრი

6

ბაკალავრიატი

სამართალი

ქართული

თბილისი,
კოსტავას 77

240

აკრედიტებული

01.07.2026

ისტორია,
მათემატიკა,
განათლება

60

2250

სამართლის
ბაკალავრი

7

ბაკალავრიატი

ბიზნესის ადმინისტრირება
(რუსულენოვანი)

რუსული

თბილისი,
კოსტავას 77

240

აკრედიტებული

31.12.2024

ისტორია,
მათემატიკა

63

2250

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი

8

ქართულ ენაში
მომზადების
საგანმანათლებლო
პროგრამა

ქართულ ენაში მომზადების
საგანმანათლებლო
პროგრამა

ქართული

თბილისი,
კოსტავას 77

60

აკრედიტებული

31.12.2029

50

2250

ერთიანი ეროვნული
გამოცდების გარეშე
ჩარიცხულ სტუდენტთათვის
სწავლის საფასური
განისაზღვრება 4500 ლარის
ოდენობით.
ერთიანი ეროვნული
გამოცდების გარეშე
ჩარიცხულ სტუდენტთათვის
სწავლის საფასური
განისაზღვრება 4500 ლარის
ოდენობით.
ერთიანი ეროვნული
გამოცდების გარეშე
ჩარიცხულ სტუდენტთათვის
სწავლის საფასური
განისაზღვრება 4500 ლარის
ოდენობით.
ერთიანი ეროვნული
გამოცდების გარეშე
ჩარიცხულ სტუდენტთათვის
სწავლის საფასური
განისაზღვრება 5500 ლარის
ოდენობით.
ერთიანი ეროვნული
გამოცდების გარეშე
ჩარიცხულ სტუდენტთათვის
სწავლის საფასური
განისაზღვრება 4500 ლარის
ოდენობით.

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი
ფორმის მითითებით
საიდენტიფიკაციო კოდი

სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით

204861970

მისამართი

ქ. თბილისი (0179), ქაქუცა
ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5
ნინო ბიწაძე, ნინო ამირანაშვილი, 577389490, 577410814,
quality@iliauni.edu.ge

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი

30003

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები

7

№

საფეხური

პროგრამა

სწავლების
ენა

განხორციელების
ადგილი

კრედიტების
რაოდენობა

პროგრამის
სტატუსი

აკრედიტაციის
ვადის
გასვლის
თარიღი

1

ბაკალავრიატი

სამართალი

ქართული

ქ. თბილისი
(0179), ქაქუცა
ჩოლოყაშვილის
გამზირი 3/5

240

აკრედიტებული

01.07.2026

2

ბაკალავრიატი

ბიზნესის
ადმინისტრირება
(მენეჯმენტი,
საბანკო და
საფინანსო საქმე,
ტურიზმი)
(ძირითადი
სპეციალობები)

ქართული

ქ. თბილისი
(0179), ქაქუცა
ჩოლოყაშვილის
გამზირი 3/5

240

აკრედიტებული

მენეჯმენტი31.12.2024;
ტურიზმი01.07.2030

2020 წლიდან
ერთიანი ეროვნული
გამოცდებით
ჩარიცხული
სტუდენტებისათვის,
პროგრამაზე
მიღებისთვის
სავალდებულო
საგანი/საგნები
განათლება,
ისტორია,
მათემატიკა

ვაკანტური
ადგილების
რაოდენობა

სწავლების
საფასური
(ლარებში)

პროგრამის
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა
(არსებობის შემთხვევაში)

15

2250

სამართლის
ბაკალავრი

ისტორია,
მათემატიკა,
გეოგრაფია

25

2250

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი
მენეჯმენტში;
ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი
ტურიზმში

პროგრამაზე ჩარიცხვისთვის
აუცილებელია ქართული ენის
ცოდნის (B2 დონე)
დადასტურება. საჭიროების
შემთხვევაში, უნივერსიტეტში
ჩატარდება გამოცდა ქართულ
ენაში.
პროგრამაზე ჩარიცხვისთვის
აუცილებელია ქართული ენის
ცოდნის (B2 დონე)
დადასტურება. საჭიროების
შემთხვევაში, უნივერსიტეტში
ჩატარდება გამოცდა ქართულ
ენაში.

შენიშვნა

1. მიღება ცხადდება შემდეგ
მიმართულებებზე: მენეჯმენტი
(კვალიფიკაცია: ბიზნესის
ადმინისტრირების ბაკალავრი
მენეჯმენტში) -10 ადგილი; ტურიზმი
(კვალიფიკაცია: ბიზნესის
ადმინისტრირების ბაკალავრი
ტურიზმში) -15 ადგილი.
2. 2020 წლიდან ერთიანი ეროვნული
გამოცდებით ჩარიცხული
სტუდენტებისათვის სავალდებულო
საგნებია: მენეჯმენტის მიმართულებაზე
- მათემატიკა, ისტორია; ტურიზმის
მიმართულებაზე - გეოგრაფია, ისტორია,
მათემატიკა.

3

8

ბაკალავრიატი

საერთაშორისო
ურთიერთობები:
ევროპა და ახლო
აღმოსავლეთი
(ძირითადი
სპეციალობა)

ქართული

ქ. თბილისი
(0179), ქაქუცა
ჩოლოყაშვილის
გამზირი 3/5

240

აკრედიტებული

31.12.2028

გეოგრაფია,
განათლება,
მათემატიკა,
ისტორია

10

2250

საერთაშორისო
ურთიერთობების
ბაკალავრი

პროგრამაზე ჩარიცხვისთვის
აუცილებელია ქართული ენის
ცოდნის (B2 დონე)
დადასტურება. საჭიროების
შემთხვევაში, უნივერსიტეტში
ჩატარდება გამოცდა ქართულ
ენაში.

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის
მითითებით

სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

საიდენტიფიკაციო კოდი

30004

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით

212693049

მისამართი

ქუთაისი, თამარ მეფის ქუჩა 59

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი

ეკატერინე უკლება, 577131850, ekaterine.ukleba@atsu.edu.ge

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები

9

№

საფეხური

პროგრამა

სწავლების
ენა

განხორციელების
ადგილი

კრედიტების
რაოდენობა

პროგრამის
სტატუსი

აკრედიტაციის
ვადის
გასვლის
თარიღი

2020 წლიდან
ერთიანი ეროვნული
გამოცდებით
ჩარიცხული
სტუდენტებისათვის,
პროგრამაზე
მიღებისთვის
სავალდებულო
საგანი/საგნები
მათემატიკა,
ისტორია

ვაკანტური
ადგილების
რაოდენობა

სწავლების
საფასური
(ლარებში)

პროგრამის
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

1

ბაკალავრიატი

მენეჯმენტი (ქ.
ფოთი)

ქართული

ქუთაისი, თამარ
მეფის ქუჩა 59

240

აკრედიტებული

31.12.2031

10

2250

მენეჯმენტის
ბაკალავრი

2

ბაკალავრიატი

ბიზნესის
ადმინისტრირება

ქართული

ქუთაისი, თამარ
მეფის ქუჩა 59

240

აკრედიტებული

31.12.2024

მათემატიკა,
ისტორია

20

2250

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი

3

ბაკალავრიატი

სამართალი

ქართული

ქუთაისი, თამარ
მეფის ქუჩა 59

240

აკრედიტებული

01.07.2026

განათლება,
ისტორია,
მათემატიკა

10

2250

სამართლის
ბაკალავრი

4

ბაკალავრიატი

საერთაშორისო
ურთიერთობები

ქართული

ქუთაისი, თამარ
მეფის ქუჩა 59

240

აკრედიტებული

31.12.2028

მათემატიკა,
ისტორია,
განათლება

20

2250

საერთაშორისო
ურთიერთობების
ბაკალავრი

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა
(არსებობის შემთხვევაში)

შენიშვნა

5

ბაკალავრიატი

მასობრივი
კომუნიკაცია

ქართული

ქუთაისი, თამარ
მეფის ქუჩა 59

240

აკრედიტებული

30.06.2024

ისტორია,
ლიტერატურა,
მათემატიკა,
განათლება

10

2250

მასობრივი
კომუნიკაციის
ბაკალავრი

6

ერთსაფეხურიანი
სამედიცინო

სტომატოლოგია

ქართული

ქუთაისი, თამარ
მეფის ქუჩა 59

300

აკრედიტებული

31.12.2027

მათემატიკა და
ბიოლოგია, ფიზიკა
და ბიოლოგია, ქიმია
და ბიოლოგია

5

2250

დიპლომირებული
სტომატოლოგი

7

ბაკალავრიატი

ფარმაცია

ქართული

ქუთაისი, თამარ
მეფის ქუჩა 59

240

აკრედიტებული

31.12.2027

ქიმია და ბიოლოგია,
მათემატიკა და
ბიოლოგია, ფიზიკა
და ბიოლოგია

10

2250

ფარმაციის
ბაკალავრი

10

მობილობის წესით
გადმომსვლელ სტუდენტს
ჩარიცხვის წელს ერთიან
ეროვნულ გამოცდებზე
ჩაბარებული უნდა ჰქონდეთ
შესაბამის წელს
პროგრამისთვის
განსაზღვრული საგნები და
თითოეულ საგანში
გადალახული უნდა ჰქონდეს
პროგრამაზე არსებული
შესაბამისი წლის მინიმალური
კომპეტენციის ზღვარი.
მობილობის წესით
გადმომსვლელ სტუდენტს
ჩარიცხვის წელს ერთიან
ეროვნულ გამოცდებზე
ჩაბარებული უნდა ჰქონდეთ
შესაბამის წელს
პროგრამისთვის
განსაზღვრული საგნები და
თითოეულ საგანში
გადალახული უნდა ჰქონდეს
პროგრამაზე არსებული
შესაბამისი წლის მინიმალური
კომპეტენციის ზღვარი.

მობილობის წესით ჩარიცხვის
მსურველ სტუდენტს საბუთების
წარმოდგენის დროს სხვა
დოკუმენტაციასთან ერთად
წარმოდგენილი უნდა ჰქონდეს
ცნობა ერთიან ეროვნულ
გამოცდებზე მის მიერ მიღებული
ქულების შესახებ.

მობილობის წესით ჩარიცხვის
მსურველ სტუდენტს საბუთების
წარმოდგენის დროს სხვა
დოკუმენტაციასთან ერთად
წარმოდგენილი უნდა ჰქონდეს
ცნობა ერთიან ეროვნულ
გამოცდებზე მის მიერ მიღებული
ქულების შესახებ.

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის
მითითებით

სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტი

საიდენტიფიკაციო კოდი

30005

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით

211328703

მისამართი

0186 თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 33

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი

1. ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის დეკანი
ლელა მასხულია; 2. ფარმაციის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე ანა
ბოჟაძე, 1. 577-75-34-23; 2. 551-88-87-08., 1) l.maskhulia@tsmu.edu 2)
a.bozhadze@tsmu.edu

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები
№

საფეხური

პროგრამა

სწავლების
ენა

განხორციელების
ადგილი

კრედიტების
რაოდენობა

პროგრამის
სტატუსი

აკრედიტაციის
ვადის
გასვლის
თარიღი

1

ბაკალავრიატი

ფარმაცია
(ინგლისურენოვანი)

ინგლისური

0186 თბილისი,
ვაჟა-ფშაველას 33

240

არააკრედიტებული

31.12.2027

2

ბაკალავრიატი

ფიზიკური
მედიცინა და
რეაბილიტაცია
(ინგლისურენოვანი)

ინგლისური

0186 თბილისი,
ვაჟა-ფშაველას 33

240

აკრედიტებული

31.12.2027

11

2020 წლიდან
ერთიანი ეროვნული
გამოცდებით
ჩარიცხული
სტუდენტებისათვის,
პროგრამაზე
მიღებისთვის
სავალდებულო
საგანი/საგნები
ფიზიკა და
ბიოლოგია,
მათემატიკა და
ბიოლოგია, ქიმია და
ბიოლოგია

ვაკანტური
ადგილების
რაოდენობა

სწავლების საფასური
(ლარებში)

პროგრამის
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა
(არსებობის შემთხვევაში)

40

ფარმაციის
ბაკალავრი

საგანმანათლებლო
პროგრამაზე მიიღებიან
უცხო ქვეყანაში მიღებული
განათლების აღიარების
საფუძველზე ჩარიცხული
სტუდენტები

ფიზიკა და
ბიოლოგია, ქიმია და
ბიოლოგია,
მათემატიკა და
ბიოლოგია

20

სწავლის წლიური
საფასური, უცხო ქვეყანაში
მიღებული განათლების
აღიარების საფუძველზე
ჩარიცხული
სტუდენტებისათვის
შეადგენს 3500 აშშ
დოლარის ექვივალენტს
ლარში
სწავლის წლიური
საფასური, უცხო ქვეყანაში
მიღებული განათლების
აღიარების საფუძველზე
ჩარიცხული
სტუდენტებისათვის
შეადგენს 3000 აშშ
დოლარის ექვივალენტს
ლარში

ფიზიკური
მედიცინის და
რეაბილიტაციის
ბაკალავრი

საგანმანათლებლო
პროგრამაზე მიიღებიან
უცხო ქვეყანაში მიღებული
განათლების აღიარების
საფუძველზე ჩარიცხული
სტუდენტები

შენიშვნა

3

12

ბაკალავრიატი

ფარმაცია

ქართული

0186 თბილისი,
ვაჟა-ფშაველას 33

240

აკრედიტებული

31.12.2027

ფიზიკა და
ბიოლოგია, ქიმია და
ბიოლოგია, ფიზიკა
და ბიოლოგია

20

2250

ფარმაციის
ბაკალავრი

მობილობის წესით
გადმომსვლელ
სტუდენტებს ჩარიცხვის
წელს ერთიან ეროვნულ
გამოცდებზე ჩაბარებული
უნდა ჰქონდეთ შესაბამის
წელს თბილისის
სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტის ფარმაციის
ბაკალავრის
საგანმანათლებლო
პროგრამისთვის
განსაზღვრული საგნები და
თითოეულ მათგანში
გადალახული უნდა
ჰქონდეთ თსსუ-ს
აკადემიური საბჭოს მიერ
დადგენილი მინიმალური
კომპეტენციის ზღვარი.

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი
ფორმის მითითებით
საიდენტიფიკაციო კოდი

სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით

205224700

მისამართი

ქ. თბილისი, 0186, პოლიტკოვსკაიას 61

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი

გურანდა ჩარქსელიანი, 577170745, g.charkseliani@sou.edu.ge

30008

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები
№

საფეხური

პროგრამა

სწავლების ენა

განხორციელების
ადგილი

კრედიტების
რაოდენობა

პროგრამის
სტატუსი

აკრედიტაციის
ვადის
გასვლის
თარიღი

1

ბაკალავრიატი

კომპიუტერული
ტექნოლოგიები

ქართული

ქ. თბილისი, 0186,
პოლიტკოვსკაიას 61

240

აკრედიტებული

31.12.2032

2

ბაკალავრიატი

ფარმაცია

ქართული

ქ. თბილისი, 0186,
პოლიტკოვსკაიას 61

240

აკრედიტებული

3

ბაკალავრიატი

ბიზნესის
ადმინისტრირება

ქართული

ქ. თბილისი, 0186,
პოლიტკოვსკაიას 61

240

აკრედიტებული

13

2020 წლიდან
ერთიანი ეროვნული
გამოცდებით
ჩარიცხული
სტუდენტებისათვის,
პროგრამაზე
მიღებისთვის
სავალდებულო
საგანი/საგნები
ფიზიკა, მათემატიკა

ვაკანტური
ადგილების
რაოდენობა

სწავლების
საფასური
(ლარებში)

პროგრამის
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

5

2250

ინფორმატიკის
ბაკალავრი

31.12.2027

ქიმია და ბიოლოგია,
ფიზიკა და
ბიოლოგია,
მათემატიკა და
ბიოლოგია

15

2250

ფარმაციის
ბაკალავრი

31.12.2031

მათემატიკა,
ისტორია

5

2250

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა
(არსებობის
შემთხვევაში)

შენიშვნა

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის
მითითებით

სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საიდენტიფიკაციო კოდი

30009

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით

231187168

მისამართი

თელავი, ქართული უნივერსიტეტის ქ.
№1
მაია აზიკური, 599 747775, maia.azikuri@tesau.edu.ge

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები
№

საფეხური

პროგრამა

სწავლების
ენა

განხორციელების
ადგილი

კრედიტების
რაოდენობა

პროგრამის
სტატუსი

აკრედიტაციის
ვადის
გასვლის
თარიღი

1

ბაკალავრიატი

ბიოლოგია

ქართული

თელავი, ქართული
უნივერსიტეტის ქ. №1

240

აკრედიტებული

31.12.2027

2

ბაკალავრიატი

ინფორმაციული
ტექნოლოგიები

ქართული

თელავი, ქართული
უნივერსიტეტის ქ. №1

240

აკრედიტებული

3

ბაკალავრიატი

ისტორია

ქართული

თელავი, ქართული
უნივერსიტეტის ქ. №1

240

4

ბაკალავრიატი

ქართული ენა და
ლიტერატურა

ქართული

თელავი, ქართული
უნივერსიტეტის ქ. №1

240

14

2020 წლიდან
ერთიანი ეროვნული
გამოცდებით
ჩარიცხული
სტუდენტებისათვის,
პროგრამაზე
მიღებისთვის
სავალდებულო
საგანი/საგნები
ქიმია, მათემატიკა,
ბიოლოგია

ვაკანტური
ადგილების
რაოდენობა

სწავლების
საფასური
(ლარებში)

პროგრამის
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

20

2250

ბიოლოგიის
ბაკალავრი

31.12.2032

ფიზიკა, მათემატიკა

20

2250

ინფორმაციული
ტექნოლოგიების
ბაკალავრი

აკრედიტებული

28.02.2023

ისტორია,
ლიტერატურა

5

2250

ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ბაკალავრი
ისტორიაში

აკრედიტებული

28.02.2023

ისტორია,
ლიტერატურა

5

2250

ფილოლოგიის
ბაკალავრი

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა
(არსებობის შემთხვევაში)

შენიშვნა

5

ბაკალავრიატი

ინგლისური ენა
და ლიტერატურა

ქართული

თელავი, ქართული
უნივერსიტეტის ქ. №1

240

აკრედიტებული

28.02.2023

ისტორია,
ლიტერატურა

5

2250

ფილოლოგიის
ბაკალავრი

6

ბაკალავრიატი

ბიზნესის
ადმინისტრირება

ქართული

თელავი, ქართული
უნივერსიტეტის ქ. №1

240

აკრედიტებული

31.12.2031

ისტორია,
მათემატიკა

10

2250

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი

7

ბაკალავრიატი

ტურიზმი

ქართული

თელავი, ქართული
უნივერსიტეტის ქ. №1

240

აკრედიტებული

01.07.2023

გეოგრაფია,
მათემატიკა,
ისტორია

10

2250

ტურიზმის
ბაკალავრი

8

ბაკალავრიატი

აგრონომია

ქართული

თელავი, ქართული
უნივერსიტეტის ქ. №1

240

აკრედიტებული

31.12.2025

ისტორია,
ბიოლოგია,
მათემატიკა, ქიმია

5

2250

აგრონომიის
ბაკალავრი

9

ბაკალავრიატი

სასურსათო
ტექნოლოგია

ქართული

თელავი, ქართული
უნივერსიტეტის ქ. №1

240

აკრედიტებული

31.12.2025

ისტორია, ქიმია,
ფიზიკა, ბიოლოგია,
მათემატიკა

5

2250

სასურსათო
ტექნოლოგიის
ბაკალავრი

10

ბაკალავრიატი

სამართალი

ქართული

თელავი, ქართული
უნივერსიტეტის ქ. №1

240

აკრედიტებული

01.07.2026

ისტორია,
განათლება,
მათემატიკა

10

2250

სამართლის
ბაკალავრი

11

მასწავლებლის
მომზადების
ინტეგრირებული
საბაკალავროსამაგისტრო

დაწყებითი
საფეხურის
მასწავლებლის
მომზადების
ინტეგრირებული
საბაკალავროსამაგისტრო
საგანმანათლებლო
პროგრამა

ქართული

თელავი, ქართული
უნივერსიტეტის ქ. №1

300

აკრედიტებული

01.07.2025

მათემატიკა,
ისტორია

5

2250

განათლების
მაგისტრი

15

12

16

ქართულ ენაში
მომზადების
საგანმანათლებლო
პროგრამა

ქართულ ენაში
მომზადება

ქართული

თელავი, ქართული
უნივერსიტეტის ქ. №1

60

აკრედიტებული

31.12.2029

16

2250

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის
მითითებით

სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტი

საიდენტიფიკაციო კოდი

30010

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით

218076542

მისამართი

გორი ჭავჭავაძის 53

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი

თამარ ნასყიდაშვილი, 577251232, tamarnasyidashvili@gmail.com

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები
№

საფეხური

პროგრამა

სწავლების
ენა

განხორციელების
ადგილი

კრედიტების
რაოდენობა

პროგრამის
სტატუსი

აკრედიტაციის
ვადის
გასვლის
თარიღი

1

ქართულ ენაში
მომზადების
საგანმანათლებლო
პროგრამა

ქართულ ენაში
მომზადების
საგანმანათლებლო
პროგრამა

ქართული

გორი ჭავჭავაძის 53

60

აკრედიტებული

31.12.2029

2

ბაკალავრიატი

ინფორმაციული
ტექნოლოგიები

ქართული

გორი ჭავჭავაძის 53

240

აკრედიტებული

31.12.2025

3

ბაკალავრიატი

ბიოლოგია

ქართული

გორი ჭავჭავაძის 53

240

აკრედიტებული

4

ბაკალავრიატი

ბიზნესის
ორგანიზაცია და
მართვა

ქართული

გორი ჭავჭავაძის 53

240

აკრედიტებული

17

2020 წლიდან
ერთიანი ეროვნული
გამოცდებით
ჩარიცხული
სტუდენტებისათვის,
პროგრამაზე
მიღებისთვის
სავალდებულო
საგანი/საგნები

ვაკანტური
ადგილების
რაოდენობა

სწავლების
საფასური
(ლარებში)

პროგრამის
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

28

2250

მათემატიკა, ფიზიკა

10

2250

ინფორმატიკის
ბაკალავრი

31.12.2027

ქიმია, ბიოლოგია,
მათემატიკა

5

2250

ბიოლოგიის
ბაკალავრი

31.12.2031

მათემატიკა,
ისტორია

10

2250

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი

პროგრამაზე
დაშვების
წინაპირობა
(არსებობის
შემთხვევაში)

შენიშვნა

გამოცხადებული 28 ადგილიდან 10-10
ადგილი გათვალისწინებულია სომხურ
და აზერბაიჯანულენოვანთათვის,4-4
ადგილი კი აფხაზურ და
ოსურენოვანთათვის.

5

ბაკალავრიატი

ტურიზმი

ქართული

გორი ჭავჭავაძის 53

240

აკრედიტებული

01.07.2030

გეოგრაფია,
მათემატიკა,
ისტორია

10

2250

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი
ტურიზმში

6

ბაკალავრიატი

ჟურნალისტიკა

ქართული

გორი ჭავჭავაძის 53

240

არააკრედიტებული

01.07.2028

გეოგრაფია,
მათემატიკა,
ლიტერატურა,
განათლება,
ისტორია

5

2250

სოციალური
მეცნიერებების
ბაკალავრი

7

ბაკალავრიატი

სამართალი

ქართული

გორი ჭავჭავაძის 53

240

აკრედიტებული

01.07.2026

განათლება,
მათემატიკა,
ისტორია

10

2250

სამართლის
ბაკალავრი

18

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის
მითითებით
საიდენტიფიკაციო კოდი

შპს - საქართველოს უნივერსიტეტი

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით

205037137

მისამართი

კოსტავას 77

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი

თეონა ლაგვილავა, 591992963, t.lagvilava@ug.edu.ge

30011

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები
№

საფეხური

პროგრამა

სწავლების ენა

განხორციელების
ადგილი

კრედიტების
რაოდენობა

პროგრამის
სტატუსი

აკრედიტაციის
ვადის
გასვლის
თარიღი

1

ბაკალავრიატი

ბიზნესის
ადმინისტრირება

ქართული

კოსტავას 77

240

აკრედიტებული

31.12.2024

2

ბაკალავრიატი

ჟურნალისტიკა

ქართული

კოსტავას 77

240

აკრედიტებული

3

ბაკალავრიატი

ტურიზმი

ქართული

კოსტავას 77

240

4

ბაკალავრიატი

ბიზნესის
ადმინისტრირება
(ინგლისურენოვანი)

ინგლისური

კოსტავას 77

240

19

2020 წლიდან
ერთიანი ეროვნული
გამოცდებით
ჩარიცხული
სტუდენტებისათვის,
პროგრამაზე
მიღებისთვის
სავალდებულო
საგანი/საგნები
მათემატიკა,
ისტორია

ვაკანტური
ადგილების
რაოდენობა

სწავლების საფასური
(ლარებში)

პროგრამის
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

25

3500

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი

01.07.2028

განათლება,
გეოგრაფია,
ლიტერატურა,
ისტორია,
მათემატიკა

10

3500

სოციალურ
მეცნიერებათა
ბაკალავრი
ჟურნალისტიკაში

აკრედიტებული

01.07.2030

მათემატიკა,
ისტორია,
გეოგრაფია

61

2990

ტურიზმის
ბაკალავრი

აკრედიტებული

31.12.2024

ისტორია,
მათემატიკა

91

4000 აშშ დოლარი
ექვივალენტი ლარში,
საქართველოს
მოქალაქეებისათვის
4950 ლარი.

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა
(არსებობის
შემთხვევაში)

შენიშვნა

5

ერთსაფეხურიანი
სამედიცინო

სტომატოლოგია
(ინგლისურენოვანი)

ინგლისური

კოსტავას 77

300

აკრედიტებული

31.12.2027

ფიზიკა და
ბიოლოგია,
მათემატიკა და
ბიოლოგია, ქიმია და
ბიოლოგია

136

5500 აშშ დოლარი
ექვივალენტი
ლარში/საქართველოს
მოქალაქეებისათვის
2250 ლარი.

დიპლომირებული
სტომატოლოგი

6

ბაკალავრიატი

ფარმაცია
(ინგლისურენოვანი)

ინგლისური

კოსტავას 77

240

არააკრედიტებული

31.12.2027

ფიზიკა და
ბიოლოგია, ქიმია და
ბიოლოგია,
მათემატიკა და
ბიოლოგია

173

4500

ფარმაციის
ბაკალავრი

7

ბაკალავრიატი

ფარმაცია

ქართული

კოსტავას 77

240

აკრედიტებული

31.12.2027

ქიმია და ბიოლოგია,
მათემატიკა და
ბიოლოგია, ფიზიკა
და ბიოლოგია

78

2250

ფარმაციის
ბაკალავრი

20

4500 აშშ დოლარი
ექვივალენტი ლარში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის
მითითებით
საიდენტიფიკაციო კოდი

შპს - კავკასიის უნივერსიტეტი

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით

205050567

მისამართი

პ. სააკაძის 1, 0102

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი

მაკა ციბაძე, 577445610, mtsibadze@cu.edu.ge

30013

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები
№

საფეხური

პროგრამა

სწავლების ენა

განხორციელების
ადგილი

კრედიტების
რაოდენობა

პროგრამის
სტატუსი

აკრედიტაციის
ვადის
გასვლის
თარიღი

1

ბაკალავრიატი

ინგლისური

პ. სააკაძის 1, 0102

240

აკრედიტებული

31.12.2024

2

ბაკალავრიატი

ბიზნესის
ადმინისტრირება
(კონცენტრაციები:
ფინანსები,
მარკეტინგი,
მენეჯმენტი,
საბუღალტრო
აღრიცხვა)
(ინგლისურენოვანი)
ელექტრონიკა და
კომპიუტერული
ინჟინერია

ქართული

პ. სააკაძის 1, 0102

240

აკრედიტებული

3

ბაკალავრიატი

ბიზნესის
ადმინისტრირება
(სპეციალობები:
ფინანსები,
მარკეტინგი,
მენეჯმენტი,
საბუღალტრო
აღრიცხვა)

ქართული

პ. სააკაძის 1, 0102

240

აკრედიტებული

21

2020 წლიდან
ერთიანი ეროვნული
გამოცდებით
ჩარიცხული
სტუდენტებისათვის,
პროგრამაზე
მიღებისთვის
სავალდებულო
საგანი/საგნები
მათემატიკა,
ისტორია

ვაკანტური
ადგილების
რაოდენობა

სწავლების
საფასური
(ლარებში)

პროგრამის
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა
(არსებობის
შემთხვევაში)

3

8900

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი

ინგლისური ენის B2
დონე

31.12.2026

ფიზიკა, მათემატიკა

5

3990

ინჟინერიის
ბაკალავრი

31.12.2024

მათემატიკა,
ისტორია

5

7990

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი-02

შენიშვნა

4

ბაკალავრიატი

სამართალი

ქართული

პ. სააკაძის 1, 0102

240

აკრედიტებული

01.07.2026

ისტორია,
მათემატიკა,
განათლება

5

6100

სამართლის
ბაკალავრი

5

ბაკალავრიატი

ჟურნალისტიკა და
მასობრივი
კომუნიკაცია

ქართული

პ. სააკაძის 1, 0102

240

აკრედიტებული

01.07.2028

მათემატიკა,
განათლება,
ისტორია,
ლიტერატურა,
გეოგრაფია

7

6100

სოციალური
მეცნიერებების
ბაკალავრი
მასობრივ
კომუნიკაციაში

6

ბაკალავრიატი

კომპიუტერული
მეცნიერება

ქართული

პ. სააკაძის 1, 0102

240

აკრედიტებული

31.12.2025

მათემატიკა, ფიზიკა

5

4900

კომპიუტერული
მეცნიერების
ბაკალავრი

7

ბაკალავრიატი

დიპლომატია და
საერთაშორისო
ურთიერთობები

ქართული

პ. სააკაძის 1, 0102

240

აკრედიტებული

31.12.2028

განათლება,
გეოგრაფია,
ისტორია,
მათემატიკა

5

6100

საერთაშორისო
ურთიერთობების
ბაკალავრი

8

ბაკალავრიატი

ტურიზმი

ქართული

პ. სააკაძის 1, 0102

240

აკრედიტებული

01.07.2030

გეოგრაფია,
მათემატიკა,
ისტორია

10

3990

ტურიზმის
ბაკალავრი

22

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის
მითითებით

სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის
სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

საიდენტიფიკაციო კოდი

30014

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით

245427337

მისამართი

ქ. ბათუმი რუსთაველის ქუჩა #53

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი

ელდარ მსხალაძე, 577141020, eldar@bsma.edu.ge

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები
№

საფეხური

პროგრამა

სწავლების ენა

განხორციელების
ადგილი

კრედიტების
რაოდენობა

პროგრამის
სტატუსი

აკრედიტაციის
ვადის
გასვლის
თარიღი

1

ქართულ ენაში
მომზადების
საგანმანათლებლო
პროგრამა

ქართულ ენაში
მომზადების
საგანმანათლებლო
პროგრამა

ქართული

ქ. ბათუმი
რუსთაველის ქუჩა #53

60

აკრედიტებული

31.12.2029

2

ბაკალავრიატი

ბიზნესის
ადმინისტრირება

ქართული

ქ. ბათუმი
რუსთაველის ქუჩა #53

240

აკრედიტებული

31.12.2024

23

2020 წლიდან
ერთიანი ეროვნული
გამოცდებით
ჩარიცხული
სტუდენტებისათვის,
პროგრამაზე
მიღებისთვის
სავალდებულო
საგანი/საგნები

ისტორია,
მათემატიკა

ვაკანტური
ადგილების
რაოდენობა

სწავლების
საფასური
(ლარებში)

10

2250

20

2250

პროგრამის
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა
(არსებობის
შემთხვევაში)

შენიშვნა

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი
ფორმის მითითებით
საიდენტიფიკაციო კოდი

შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით

229275405

მისამართი

დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-13 კმ.,
#2, თბილისი, 0131
ნინო ჯოჯუა, +995 32 2595005/06/09, contact@ibsu.edu.ge

30016

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები
№

საფეხური

პროგრამა

სწავლების ენა

განხორციელების
ადგილი

კრედიტების
რაოდენობა

პროგრამის
სტატუსი

აკრედიტაციის
ვადის
გასვლის
თარიღი

1

ბაკალავრიატი

ტურიზმი

ქართული

დავით აღმაშენებლის
ხეივანი, მე-13 კმ., #2,
თბილისი, 0131

240

აკრედიტებული

01.07.2023

2

ბაკალავრიატი

კომპიუტერული
მეცნიერება

ქართული

დავით აღმაშენებლის
ხეივანი, მე-13 კმ., #2,
თბილისი, 0131

240

აკრედიტებული

3

ბაკალავრიატი

სამართალმცოდნ
ეობა

ქართული

დავით აღმაშენებლის
ხეივანი, მე-13 კმ., #2,
თბილისი, 0131

240

4

ბაკალავრიატი

საერთაშორისო
ურთიერთობები

ქართული

დავით აღმაშენებლის
ხეივანი, მე-13 კმ., #2,
თბილისი, 0131

240

24

2020 წლიდან
ერთიანი ეროვნული
გამოცდებით
ჩარიცხული
სტუდენტებისათვის,
პროგრამაზე
მიღებისთვის
სავალდებულო
საგანი/საგნები
მათემატიკა,
ისტორია,
გეოგრაფია

ვაკანტური
ადგილების
რაოდენობა

სწავლების
საფასური
(ლარებში)

პროგრამის
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

20

3540

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი
ტურიზმში

31.12.2032

ფიზიკა, მათემატიკა

10

3540

კომპიუტერული
მეცნიერების
ბაკალავრი

აკრედიტებული

30.01.2023

მათემატიკა,
ისტორია,
განათლება

20

4980

სამართლის
ბაკალავრი

აკრედიტებული

31.12.2028

გეოგრაფია,
მათემატიკა,
განათლება,
ისტორია

20

4680

საერთაშორისო
ურთიერთობების
ბაკალავრი

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა
(არსებობის შემთხვევაში)

შენიშვნა

5

ბაკალავრიატი

ფინანსები

ქართული

დავით აღმაშენებლის
ხეივანი, მე-13 კმ., #2,
თბილისი, 0131

240

აკრედიტებული

31.12.2024

მათემატიკა

20

4680

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი
ფინანსებში

6

ბაკალავრიატი

ბიზნესის
ადმინისტრირება
(ინგლისურენოვა
ნი)

ინგლისური

დავით აღმაშენებლის
ხეივანი, მე-13 კმ., #2,
თბილისი, 0131

240

აკრედიტებული

31.12.2024

ისტორია,
მათემატიკა

25

4980

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი

7

ბაკალავრიატი

ჟურნალისტიკა

ქართული

დავით აღმაშენებლის
ხეივანი, მე-13 კმ., #2,
თბილისი, 0131

240

აკრედიტებული

01.07.2028

განათლება,
ისტორია,
გეოგრაფია,
ლიტერატურა,
მათემატიკა

10

3540

ჟურნალისტიკის
ბაკალავრი

25

ქართულენოვანი საგანმანათლებლო
პროგრამიდან ინგლისურენოვან
საგანმანათლებლო პროგრამაზე
მობილობის უფლებით სარგებლობისას,
სტუდენტი ვალდებულია დაადასტუროს
ინგლისური ენის ცოდნის შესაბამისი
დონე. ამ მიზნით შესაბამისი დონეებია: ა)
ბაკალავრიატის პირველ სემესტრში
ჩარიცხვის მიზნით, სტუდენტს ერთიან
ეროვნულ გამოცდებზე ინგლისური ენის
გამოცდაში მიღებული უნდა ჰქონდეს
სულ მცირე ქულათა ის რაოდენობა, რაც
განსაზღვრულია მიმღები
საგანმანათლებლო პროგრამისათვის
შესაბამის სასწავლო წელს. (50%+1) ბ)
ბაკალავრიატის მეორე სემესტრში
ჩარიცხულმა სტუდენტმა უნდა
დაადასტუროს ინგლისური ენის ცოდნის
B1 დონე; გ) ბაკალავრიატის მე-3-მე-5
სემესტრებში ჩარიცხულმა სტუდენტმა
უნდა დაადასტუროს ინგლისური ენის
ცოდნის B2 დონე; მოთხოვნილი ენის
ცოდნის დონის დადასტურების მიზნით,
სტუდენტმა შესაძლებელია
წარმოადგინოს ინგლისური ენის
საერთაშორისო სერტიფიკატი ან ჩააბაროს
შზსუ-ს მიერ დანიშნული ინგლისური
ენის გამოცდა ან წარმოადგინოს
დოკუმენტი, რომლითაც დასტურდება,
რომ მან გაიარა სასწავლო კომპონენტი
ინგლისურ ენაზე, რომლის სწავლის
შედეგები გადის B1/B2/C1 დონეზე.

26

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის
მითითებით
საიდენტიფიკაციო კოდი

შპს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით

208215509

მისამართი

ქ. თბილისი, წინანდლის ქუჩა #9

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი

ლელა წიკლაური, 558954050, l.tsiklauri@seu.edu.ge

30020

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები
№

საფეხური

პროგრამა

სწავლების ენა

განხორციელების
ადგილი

კრედიტების
რაოდენობა

პროგრამის
სტატუსი

აკრედიტაციის
ვადის
გასვლის
თარიღი

1

ბაკალავრიატი

ფინანსები

ქართული

ქ. თბილისი,
წინანდლის ქუჩა #9

240

აკრედიტებული

31.12.2031

2

ბაკალავრიატი

მენეჯმენტი

ქართული

ქ. თბილისი,
წინანდლის ქუჩა #9

240

აკრედიტებული

3

ბაკალავრიატი

ტურიზმი

ქართული

ქ. თბილისი,
წინანდლის ქუჩა #9

240

4

ბაკალავრიატი

ჟურნალისტიკა

ქართული

ქ. თბილისი,
წინანდლის ქუჩა #9

240

27

2020 წლიდან
ერთიანი ეროვნული
გამოცდებით
ჩარიცხული
სტუდენტებისათვის,
პროგრამაზე
მიღებისთვის
სავალდებულო
საგანი/საგნები
მათემატიკა

ვაკანტური
ადგილების
რაოდენობა

სწავლების
საფასური
(ლარებში)

პროგრამის
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა
(არსებობის
შემთხვევაში)

70

2990

ფინანსების
ბაკალავრი

გასაუბრება ქართულ
ენაში

31.12.2031

მათემატიკა,
ისტორია

70

2990

მენეჯმენტის
ბაკალავრი

გასაუბრება ქართულ
ენაში

აკრედიტებული

01.07.2030

გეოგრაფია,
ისტორია,
მათემატიკა

61

2990

ტურიზმის
ბაკალავრი

გასაუბრება ქართულ
ენაში

აკრედიტებული

01.07.2028

გეოგრაფია,
ლიტერატურა,
განათლება,
მათემატიკა,
ისტორია

18

2990

ჟურნალისტიკის
ბაკალავრი

გასაუბრება ქართულ
ენაში

შენიშვნა

5

ერთსაფეხურიანი
სამედიცინო

მედიცინა
(ინგლისურენოვანი)

ინგლისური

ქ. თბილისი,
წინანდლის ქუჩა #9

360

აკრედიტებული

31.12.2027

მათემატიკა და
ბიოლოგია, ქიმია და
ბიოლოგია, ფიზიკა
და ბიოლოგია

50

6

ბაკალავრიატი

ბიზნესის
ადმინისტრირება
(ინგლისურენოვანი)

ინგლისური

ქ. თბილისი,
წინანდლის ქუჩა #9

240

არააკრედიტებული

31.12.2024

მათემატიკა,
ისტორია

70

7

ბაკალავრიატი

სამართალი

ქართული

ქ. თბილისი,
წინანდლის ქუჩა #9

240

აკრედიტებული

01.07.2026

განათლება,
ისტორია,
მათემატიკა

190

საქართველოს
მოქალაქეებისათვის
- 4990ლარი, უცხო
ქვეყნის
მოქალაქეებისათვის
- 15 895 ლარი (5500
$ ექვივალენტი
ეროვნული ბანკის
კურსით ლარში)
საქართველოს
მოქალაქეებისათვის
- 2990 ლარი, უცხო
ქვეყნის
მოქალაქეებისათვის
- 10115 ლარი (3500
$ ექვივალენტი
ლარში ეროვნული
ბანკის კურსით)
2990

8

ბაკალავრიატი

ბიზნესის
ადმინისტრირება

ქართული

ქ. თბილისი,
წინანდლის ქუჩა #9

240

აკრედიტებული

31.12.2024

მათემატიკა,
ისტორია

200

9

ბაკალავრიატი

საერთაშორისო
ურთიერთობები

ქართული

ქ. თბილისი,
წინანდლის ქუჩა #9

240

აკრედიტებული

31.12.2028

განათლება,
მათემატიკა,
გეოგრაფია,
ისტორია

105

28

დიპლომირებული
მედიკოსი

გასაუბრება ინგლისურ
ენაში;

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი

გასაუბრება ინგლისურ
ენაში

სამართლის
ბაკალავრი

გასაუბრება ქართულ
ენაში.

2990

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი

გასაუბრება ქართულ
ენაში.

2990

საერთაშორისო
ურთიერთობების
ბაკალავრი

გასაუბრება ქართულ
ენაში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის
მითითებით
საიდენტიფიკაციო კოდი

შპს - საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით

206155328

მისამართი

ქ.თბილისი, 0144, ქეთევან დედოფლის
გამზირი #16
ემზარ ბარბაქაძე, 595443444, e.barbaqadze@ssu.edu.ge

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი

30021

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები
№

საფეხური

პროგრამა

სწავლების ენა

განხორციელების
ადგილი

კრედიტების
რაოდენობა

პროგრამის
სტატუსი

აკრედიტაციის
ვადის
გასვლის
თარიღი

1

ბაკალავრიატი

საჰაერო
ტრანსპორტის
მენეჯმენტი

ქართული

ქ.თბილისი, 0144,
ქეთევან დედოფლის
გამზირი #16

240

აკრედიტებული

24.06.2029

2

ბაკალავრიატი

საჰაერო
ტრანსპორტის
მენეჯმენტი
(ინგლისურენოვანი)

ინგლისური

ქ.თბილისი, 0144,
ქეთევან დედოფლის
გამზირი #16

240

არააკრედიტებული

31.12.2024

29

2020 წლიდან
ერთიანი ეროვნული
გამოცდებით
ჩარიცხული
სტუდენტებისათვის,
პროგრამაზე
მიღებისთვის
სავალდებულო
საგანი/საგნები
მათემატიკა,
ისტორია

ვაკანტური
ადგილების
რაოდენობა

სწავლების
საფასური
(ლარებში)

პროგრამის
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

20

3000

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი
მენეჯმენტში

ისტორია,
მათემატიკა

20

10000

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი
მენეჯმენტში

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა
(არსებობის
შემთხვევაში)

შენიშვნა

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის
მითითებით
საიდენტიფიკაციო კოდი

შპს - ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით

206169304

მისამართი

თბილის, მერაბ ალექსიძი # 10

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი

ლალი წურწუმია, (+995) 595 29 58 90, ltsurtsumia@gau.edu.ge

30022

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები
№

საფეხური

პროგრამა

სწავლების ენა

განხორციელების
ადგილი

კრედიტების
რაოდენობა

პროგრამის
სტატუსი

აკრედიტაციის
ვადის
გასვლის
თარიღი

1

ბაკალავრიატი

სამართალი

ქართული

თბილის, მერაბ
ალექსიძი # 10

240

აკრედიტებული

01.07.2026

2

ბაკალავრიატი

საერთაშორისო
ურთიერთობები და
დიპლომატია

ქართული

თბილის, მერაბ
ალექსიძი # 10

240

აკრედიტებული

3

ბაკალავრიატი

ბიზნესის
ადმინისტრირება
(ინგლისურენოვანი)

ინგლისური

თბილის, მერაბ
ალექსიძი # 10

240

აკრედიტებული

30

2020 წლიდან
ერთიანი ეროვნული
გამოცდებით
ჩარიცხული
სტუდენტებისათვის,
პროგრამაზე
მიღებისთვის
სავალდებულო
საგანი/საგნები
მათემატიკა,
ისტორია,
განათლება

ვაკანტური
ადგილების
რაოდენობა

სწავლების
საფასური
(ლარებში)

პროგრამის
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

25

2900

სამართლის
ბაკალავრი

31.12.2028

განათლება,
მათემატიკა,
გეოგრაფია,
ისტორია

10

2800

საერთაშორისო
ურთიერთობების
ბაკალავრი

31.12.2024

ისტორია,
მათემატიკა

25

5000

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა
(არსებობის
შემთხვევაში)

შენიშვნა

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი
ფორმის მითითებით

შპს "გურამ თავართქილაძის სახელობის
თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი"

საიდენტიფიკაციო კოდი

30023

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით

204555524

მისამართი

საქართველო, 0101, თბილისი,
სამღერეთის ქ. 5
სოფიკო თევდორაძე, მაგდა იაშვილი, 577321716; 577008337,
sofo.tevdoradze@gttu.edu.ge ; magda.iashvili@gttu.edu.ge

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები
№

საფეხური

პროგრამა

სწავლების
ენა

განხორციელების
ადგილი

კრედიტების
რაოდენობა

პროგრამის
სტატუსი

აკრედიტაციის
ვადის
გასვლის
თარიღი

1

ბაკალავრიატი

ტურიზმი

ქართული

საქართველო, 0101,
თბილისი,
სამღერეთის ქ. 5

240

აკრედიტებული

01.07.2030

2

ბაკალავრიატი

სამართალი

ქართული

საქართველო, 0101,
თბილისი,
სამღერეთის ქ. 5

240

აკრედიტებული

3

ბაკალავრიატი

ჟურნალისტიკა

ქართული

საქართველო, 0101,
თბილისი,
სამღერეთის ქ. 5

240

4

ბაკალავრიატი

ბიზნესის
ადმინისტრირება
(მარკეტინგი,
მენეჯმენტი).

ქართული

საქართველო, 0101,
თბილისი,
სამღერეთის ქ. 5

240

31

2020 წლიდან
ერთიანი ეროვნული
გამოცდებით
ჩარიცხული
სტუდენტებისათვის,
პროგრამაზე
მიღებისთვის
სავალდებულო
საგანი/საგნები
გეოგრაფია,
მათემატიკა,
ისტორია

ვაკანტური
ადგილების
რაოდენობა

სწავლების
საფასური
(ლარებში)

პროგრამის
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა
(არსებობის
შემთხვევაში)

შენიშვნა

78

2250

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი
ტურიზმში

სწავლის საფასურის შესახებ
დეტალურ ინფორმაციას გაეცანით
უნივერსიტეტის ვებ გვერდზე
www.gtuni.edu.ge

01.07.2026

მათემატიკა,
ისტორია,
განათლება

206

2250

სამართლის
ბაკალავრი

სწავლის საფასურის შესახებ
დეტალურ ინფორმაციას გაეცანით
უნივერსიტეტის ვებ გვერდზე
www.gtuni.edu.ge

აკრედიტებული

01.07.2028

ლიტერატურა,
ისტორია,
გეოგრაფია,
განათლება,
მათემატიკა

21

2250

სოციალური
მეცნიერებების
ბაკალავრი
ჟურნალისტიკაში

სწავლის საფასურის შესახებ
დეტალურ ინფორმაციას გაეცანით
უნივერსიტეტის ვებ გვერდზე
www.gtuni.edu.ge

აკრედიტებული

31.12.2024

მათემატიკა,
ისტორია

338

2250

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი
მარკეტინგში,
ბიზნესის

სწავლის საფასურის შესახებ
დეტალურ ინფორმაციას გაეცანით
უნივერსიტეტის ვებ გვერდზე
www.gtuni.edu.ge

ადმინისტრირების
ბაკალავრი
მენეჯმენტში

32

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის
მითითებით
საიდენტიფიკაციო კოდი

შპს - ალტე უნივერსიტეტი

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით

202192643

მისამართი

ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქუჩა N 2

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი

ნინო სეფაშვილი, 592734400, n.sepashvili@alte.edu.ge

30024

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები
№

საფეხური

პროგრამა

სწავლების ენა

განხორციელების
ადგილი

კრედიტების
რაოდენობა

პროგრამის
სტატუსი

აკრედიტაციის
ვადის
გასვლის
თარიღი

1

ბაკალავრიატი

ბიზნესის
ადმინისტრირება

ქართული

ქ. თბილისი,
უნივერსიტეტის ქუჩა N
2

240

აკრედიტებული

31.12.2024

2

ბაკალავრიატი

საერთაშორისო
ურთიერთობები

ქართული

ქ. თბილისი,
უნივერსიტეტის ქუჩა N
2

240

აკრედიტებული

3

ბაკალავრიატი

ტურიზმის და
მასპინძლობის
მენეჯმენტი

ქართული

ქ. თბილისი,
უნივერსიტეტის ქუჩა N
2

240

4

ბაკალავრიატი

ჟურნალისტიკა

ქართული

ქ. თბილისი,
უნივერსიტეტის ქუჩა N
2

240

33

2020 წლიდან
ერთიანი ეროვნული
გამოცდებით
ჩარიცხული
სტუდენტებისათვის,
პროგრამაზე
მიღებისთვის
სავალდებულო
საგანი/საგნები
მათემატიკა,
ისტორია

ვაკანტური
ადგილების
რაოდენობა

სწავლების
საფასური
(ლარებში)

პროგრამის
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

70

3950

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი

31.12.2028

ისტორია,
მათემატიკა,
გეოგრაფია,
განათლება

50

3500

საერთაშორისო
ურთიერთობების
ბაკალავრი

აკრედიტებული

01.07.2030

ისტორია,
გეოგრაფია,
მათემატიკა

50

3500

ტურიზმის
ბაკალავრი

აკრედიტებული

01.07.2028

გეოგრაფია,
მათემატიკა,
ლიტერატურა,
ისტორია,
განათლება

15

2950

ჟურნალისტიკის
ბაკალავრი

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა
(არსებობის
შემთხვევაში)

შენიშვნა

5

ერთსაფეხურიანი
სამედიცინო

მედიცინა
(ინგლისურენოვანი)

ინგლისური

ქ. თბილისი,
უნივერსიტეტის ქუჩა N
2

360

აკრედიტებული

31.12.2027

მათემატიკა და
ბიოლოგია, ქიმია და
ბიოლოგია, ფიზიკა
და ბიოლოგია

38

4950

დიპლომირებული
მედიკოსი

6

ერთსაფეხურიანი
სამედიცინო

სტომატოლოგია
(ინგლისურენოვანი)

ინგლისური

ქ. თბილისი,
უნივერსიტეტის ქუჩა N
2

300

არააკრედიტებული

31.12.2027

ქიმია და ბიოლოგია,
ფიზიკა და
ბიოლოგია,
მათემატიკა და
ბიოლოგია

120

4500

დიპლომირებული
სტომატოლოგი

7

ბაკალავრიატი

სამართალი

ქართული

ქ. თბილისი,
უნივერსიტეტის ქუჩა N
2

240

აკრედიტებული

01.07.2026

განათლება,
მათემატიკა,
ისტორია

100

2950

სამართლის
ბაკალავრი

34

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი
ფორმის მითითებით

შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის
სახელობის უნივერსიტეტი

საიდენტიფიკაციო კოდი

30025

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით

204886454

მისამართი

ქ.თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. N 25

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი

თამარ ტუფინაშვილი, 599905844, ttupinashvili@sdasu.edu.ge

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები
№

საფეხური

პროგრამა

სწავლების ენა

განხორციელების
ადგილი

კრედიტების
რაოდენობა

პროგრამის
სტატუსი

აკრედიტაციის
ვადის
გასვლის
თარიღი

1

ბაკალავრიატი

სამართალი

ქართული

ქ.თბილისი,
ი.ჭავჭავაძის გამზ. N 25

240

აკრედიტებული

01.07.2026

2

ბაკალავრიატი

ჟურნალისტიკა

ქართული

ქ.თბილისი,
ი.ჭავჭავაძის გამზ. N 25

240

აკრედიტებული

3

ბაკალავრიატი

ბიზნესის
ადმინისტრირება

ქართული

ქ.თბილისი,
ი.ჭავჭავაძის გამზ. N 25

240

4

ბაკალავრიატი

საერთაშორისო
ურთიერთობები

ქართული

ქ.თბილისი,
ი.ჭავჭავაძის გამზ. N 25

240

35

2020 წლიდან
ერთიანი ეროვნული
გამოცდებით
ჩარიცხული
სტუდენტებისათვის,
პროგრამაზე
მიღებისთვის
სავალდებულო
საგანი/საგნები
განათლება,
მათემატიკა,
ისტორია

ვაკანტური
ადგილების
რაოდენობა

სწავლების
საფასური
(ლარებში)

პროგრამის
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

14

2250

სამართლის
ბაკალავრი

01.07.2028

მათემატიკა,
ისტორია,
განათლება,
ლიტერატურა,
გეოგრაფია

5

2250

ჟურნალისტიკის
ბაკალავრი

აკრედიტებული

31.12.2024

მათემატიკა,
ისტორია

10

2250

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი

აკრედიტებული

31.12.2028

გეოგრაფია,
მათემატიკა,
განათლება,
ისტორია

10

2250

საერთაშორისო
ურთიერთობების
ბაკალავრი

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა
(არსებობის
შემთხვევაში)

შენიშვნა

5

36

ბაკალავრიატი

ტურიზმი.

ქართული

ქ.თბილისი,
ი.ჭავჭავაძის გამზ. N 25

240

აკრედიტებული

01.07.2030

მათემატიკა,
გეოგრაფია,
ისტორია

5

2250

ტურიზმის
ბაკალავრი

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი
ფორმის მითითებით

შპს - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი

საიდენტიფიკაციო კოდი

30026

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით

200002120

მისამართი

თბილისი, ირინა ენუქიძის № 3

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი

ფიქრია ბერიძე, 568 57 87 87, p.beridze@gruni.edu.ge

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები
№

საფეხური

პროგრამა

სწავლების ენა

განხორციელების
ადგილი

კრედიტების
რაოდენობა

პროგრამის
სტატუსი

აკრედიტაციის
ვადის
გასვლის
თარიღი

1

ბაკალავრიატი

ბიზნესის
ადმინისტრირება
(მარკეტინგი)

ქართული

თბილისი, ირინა
ენუქიძის № 3

240

აკრედიტებული

31.12.2024

2

ბაკალავრიატი

ბიზნესის
ადმინისტრირება
(მენეჯმენტი)

ქართული

თბილისი, ირინა
ენუქიძის № 3

240

აკრედიტებული

3

ბაკალავრიატი

სამართალი

ქართული

თბილისი, ირინა
ენუქიძის № 3

240

4

ბაკალავრიატი

ჟურნალისტიკა
და მასობრივი
კომუნიკაცია

ქართული

თბილისი, ირინა
ენუქიძის № 3

240

37

2020 წლიდან
ერთიანი ეროვნული
გამოცდებით
ჩარიცხული
სტუდენტებისათვის,
პროგრამაზე
მიღებისთვის
სავალდებულო
საგანი/საგნები
ისტორია,
მათემატიკა

ვაკანტური
ადგილების
რაოდენობა

სწავლების
საფასური
(ლარებში)

პროგრამის
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

50

2900

ბიზნესის
ადმინსიტრირების
ბაკალავრი
მარკეტინგში

31.12.2024

მათემატიკა,
ისტორია

50

2900

ბიზნესის
ადმინსიტრირების
ბაკალავრი
მენეჯმენტში

აკრედიტებული

01.07.2026

მათემატიკა,
განათლება,
ისტორია

50

4700

სამართლის
ბაკალავრი

აკრედიტებული

01.07.2028

გეოგრაფია,
ისტორია,
განათლება,
მათემატიკა,
ლიტერატურა

10

3500

ჟურნალისტიკის
ბაკალავრი

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა
(არსებობის
შემთხვევაში)

შენიშვნა

5

ბაკალავრიატი

ბიზნესის
ადმინისტრირება
(ფინანსები)

ქართული

თბილისი, ირინა
ენუქიძის № 3

240

აკრედიტებული

31.12.2024

მათემატიკა

10

3200

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი
ფინანსებში

6

ბაკალავრიატი

ტურიზმი

ქართული

თბილისი, ირინა
ენუქიძის № 3

240

აკრედიტებული

14.06.2024

მათემატიკა,
გეოგრაფია,
ისტორია

30

2990

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი
ტურიზმში

38

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი
ფორმის მითითებით
საიდენტიფიკაციო კოდი

შპს - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით

201951637

მისამართი

0141 თბილისი, ჩარგლის ქ. 73

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი

თამარ ინასარიძე, 599 314849, tamar.inasaridze@ciu.edu.ge

30028

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები
№

საფეხური

პროგრამა

სწავლების
ენა

განხორციელების
ადგილი

კრედიტების
რაოდენობა

პროგრამის
სტატუსი

აკრედიტაციის
ვადის
გასვლის
თარიღი

1

ბაკალავრიატი

სამართალი

ქართული

0141 თბილისი,
ჩარგლის ქ. 73

240

აკრედიტებული

01.07.2026

2

ბაკალავრიატი

საერთაშორისო
ურთიერთობები

ქართული

0141 თბილისი,
ჩარგლის ქ. 73

240

აკრედიტებული

3

ბაკალავრიატი

ჟურნალისტიკა

ქართული

0141 თბილისი,
ჩარგლის ქ. 73

240

4

ბაკალავრიატი

ფარმაცია

ქართული

0141 თბილისი,
ჩარგლის ქ. 73

240

39

2020 წლიდან
ერთიანი ეროვნული
გამოცდებით
ჩარიცხული
სტუდენტებისათვის,
პროგრამაზე
მიღებისთვის
სავალდებულო
საგანი/საგნები
ისტორია,
მათემატიკა,
განათლება

ვაკანტური
ადგილების
რაოდენობა

სწავლების
საფასური
(ლარებში)

პროგრამის
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

190

2490

სამართლის
ბაკალავრი

31.12.2028

გეოგრაფია,
მათემატიკა,
განათლება,
ისტორია

105

2490

საერთაშორისო
ურთიერთობების
ბაკალავრი

აკრედიტებული

01.07.2028

ლიტერატურა,
ისტორია,
მათემატიკა,
განათლება,
გეოგრაფია

18

2490

ჟურნალისტიკის
ბაკალავრი

აკრედიტებული

31.12.2027

ქიმია და ბიოლოგია,
მათემატიკა და
ბიოლოგია, ფიზიკა
და ბიოლოგია

78

2490

ფარმაციის
ბაკალავრი

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა
(არსებობის შემთხვევაში)

შენიშვნა

5

ერთსაფეხურიანი
სამედიცინო

სტომატოლოგია

ქართული

0141 თბილისი,
ჩარგლის ქ. 73

300

აკრედიტებული

31.12.2027

ქიმია და ბიოლოგია,
მათემატიკა და
ბიოლოგია, ფიზიკა
და ბიოლოგია

32

2950

დიპლომირებული
სტომატოლოგი

6

ბაკალავრიატი

მენეჯმენტი

ქართული

0141 თბილისი,
ჩარგლის ქ. 73

240

აკრედიტებული

31.12.2024

მათემატიკა,
ისტორია

343

2490

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი
მენეჯმენტში

7

ბაკალავრიატი

ფინანსები

ქართული

0141 თბილისი,
ჩარგლის ქ. 73

240

აკრედიტებული

31.12.2024

მათემატიკა

136

2490

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი
ფინანსებში

8

ბაკალავრიატი

ტურიზმი

ქართული

0141 თბილისი,
ჩარგლის ქ. 73

240

აკრედიტებული

10.06.2029

გეოგრაფია,
ისტორია,
მათემატიკა

61

2490

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი
ტურიზმში

9

ერთსაფეხურიანი
სამედიცინო

სტომატოლოგია
(ინგლისურენოვანი)

ინგლისური

0141 თბილისი,
ჩარგლის ქ. 73

300

აკრედიტებული

31.12.2027

ქიმია და ბიოლოგია,
მათემატიკა და
ბიოლოგია, ფიზიკა
და ბიოლოგია

136

12960

დიპლომირებული
სტომატოლოგი

10

ბაკალავრიატი

ბიზნესის
ადმინისტრირება
(ინგლისურენოვანი)

ინგლისური

0141 თბილისი,
ჩარგლის ქ. 73

240

არააკრედიტებული

31.12.2024

ისტორია,
მათემატიკა

91

10080

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი

11

ბაკალავრიატი

ფიზიკური
მედიცინა და
რეაბილიტაცია
(ინგლისურენოვანი)

ინგლისური

0141 თბილისი,
ჩარგლის ქ. 73

247

არააკრედიტებული

31.12.2027

ფიზიკა და
ბიოლოგია, ქიმია და
ბიოლოგია,
მათემატიკა და
ბიოლოგია

38

10080

ფიზიკური
მედიცინის და
რეაბილიტაციის
ბაკალავრი

40

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა
ინგლისური ენის B2 დონის ცოდნის
დამადასტურებელი სერტიფიკატი.
(ასეთის არარსებობის შემთხვევაში,
სტუდენტი უნივერსიტეტის ენების
ცენტრში აბარებს B2 დონის განმსაზღვრელ
ტესტს)
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა
ინგლისური ენის B2 დონის ცოდნის
დამადასტურებელი სერტიფიკატი.
(ასეთის არარსებობის შემთხვევაში,
სტუდენტი უნივერსიტეტის ენების
ცენტრში აბარებს B2 დონის განმსაზღვრელ
ტესტს)
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა
ინგლისური ენის B2 დონის ცოდნის
დამადასტურებელი სერტიფიკატი.
(ასეთის არარსებობის შემთხვევაში,
სტუდენტი უნივერსიტეტის ენების
ცენტრში აბარებს B2 დონის განმსაზღვრელ
ტესტს)

12

41

ბაკალავრიატი

ფარმაცია
(ინგლისურენოვანი)

ინგლისური

0141 თბილისი,
ჩარგლის ქ. 73

240

არააკრედიტებული

31.12.2027

ფიზიკა და
ბიოლოგია,
მათემატიკა და
ბიოლოგია, ქიმია და
ბიოლოგია

173

10080

ფარმაციის
ბაკალავრი

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა
ინგლისური ენის B2 დონის ცოდნის
დამადასტურებელი სერტიფიკატი.
(ასეთის არარსებობის შემთხვევაში,
სტუდენტი უნივერსიტეტის ენების
ცენტრში აბარებს B2 დონის განმსაზღვრელ
ტესტს)

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი
ფორმის მითითებით

ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა
ანდრია პირველწოდებულის სახელობის
ქართული უნივერსიტეტი

საიდენტიფიკაციო კოდი

30033

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით

205233022

მისამართი

ი. ჭავჭავაძის გამზირი #53ა; თბილისი,
საქართველო, 0179
ანა ხუციშვილი, 597153535, a.khutsishvili@sangu.edu.ge

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები
№

საფეხური

პროგრამა

სწავლების ენა

განხორციელების
ადგილი

კრედიტების
რაოდენობა

პროგრამის
სტატუსი

აკრედიტაციის
ვადის
გასვლის
თარიღი

1

ბაკალავრიატი

ტურიზმის
ბიზნესი

ქართული

ი. ჭავჭავაძის გამზირი
#53ა; თბილისი,
საქართველო, 0179

240

აკრედიტებული

01.07.2023

2

ბაკალავრიატი

სამართალი

ქართული

ი. ჭავჭავაძის გამზირი
#53ა; თბილისი,
საქართველო, 0179

240

აკრედიტებული

3

ბაკალავრიატი

კომპიუტერული
მეცნიერება

ქართული

ი. ჭავჭავაძის გამზირი
#53ა; თბილისი,
საქართველო, 0179

240

აკრედიტებული

42

2020 წლიდან
ერთიანი ეროვნული
გამოცდებით
ჩარიცხული
სტუდენტებისათვის,
პროგრამაზე
მიღებისთვის
სავალდებულო
საგანი/საგნები
ისტორია,
გეოგრაფია,
მათემატიკა

ვაკანტური
ადგილების
რაოდენობა

სწავლების
საფასური
(ლარებში)

პროგრამის
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

43

1200

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი
ტურიზმში

01.07.2026

ისტორია,
მათემატიკა,
განათლება

153

1200

სამართლის
ბაკალავრი

31.12.2025

ფიზიკა, მათემატიკა

28

1200

კომპიუტინგის
ბაკალავრი

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა
(არსებობის
შემთხვევაში)

შენიშვნა

4

ბაკალავრიატი

საერთაშორისო
ურთიერთობები

ქართული

ი. ჭავჭავაძის გამზირი
#53ა; თბილისი,
საქართველო, 0179

240

აკრედიტებული

20.07.2023

ისტორია,
განათლება,
მათემატიკა,
გეოგრაფია

74

1200

საერთაშორისო
ურთიერთობების
ბაკალავრი

5

ბაკალავრიატი

.ბიზნესის
ადმინისტრირება

ქართული

ი. ჭავჭავაძის გამზირი
#53ა; თბილისი,
საქართველო, 0179

240

აკრედიტებული

31.12.2024

მათემატიკა,
ისტორია

243

1200

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი

43

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი
ფორმის მითითებით

ა(ა)იპ - ჯიპა - საქართველოს საზოგადოებრივ
საქმეთა ინსტიტუტი

საიდენტიფიკაციო კოდი

30036

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით

204429341

მისამართი

ქ. თბილისი, მარი ბროსეს ქ. N2

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი

ლიკა კაკაბაძე, 599217141, l.kakabadze@gipa.ge

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები
№

საფეხური

პროგრამა

სწავლების ენა

განხორციელების
ადგილი

კრედიტების
რაოდენობა

პროგრამის
სტატუსი

აკრედიტაციის
ვადის
გასვლის
თარიღი

1

ბაკალავრიატი

სამართალი

ქართული

ქ. თბილისი, მარი
ბროსეს ქ. N2

240

აკრედიტებული

01.07.2026

2

ბაკალავრიატი

ბიზნესის
ადმინისტრირება

ქართული

ქ. თბილისი, მარი
ბროსეს ქ. N2

240

აკრედიტებული

3

ბაკალავრიატი

საერთაშორისო
ურთიერთობები

ქართული

ქ. თბილისი, მარი
ბროსეს ქ. N2

240

აკრედიტებული

44

2020 წლიდან
ერთიანი ეროვნული
გამოცდებით
ჩარიცხული
სტუდენტებისათვის,
პროგრამაზე
მიღებისთვის
სავალდებულო
საგანი/საგნები
მათემატიკა,
ისტორია,
განათლება

ვაკანტური
ადგილების
რაოდენობა

სწავლების
საფასური
(ლარებში)

პროგრამის
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა
(არსებობის
შემთხვევაში)

15

4500

სამართლის
ბაკალავრი

გასაუბრება

31.12.2024

ისტორია,
მათემატიკა

15

4500

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი

გასაუბრება

31.12.2028

მათემატიკა,
განათლება,
ისტორია,
გეოგრაფია

15

4500

საერთაშორისო
ურთიერთობების
ბაკალავრი

გასაუბრება

შენიშვნა

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის
მითითებით
საიდენტიფიკაციო კოდი

შპს - სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით

204909858

მისამართი

ქალაქი თბილისი, 0114, მეფე სოლომონ IIის ქ. №4
თამარ სოზიაშვილი, 599 17 95 72, tamar.soziashvili@geomedi.edu.ge

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი

30038

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები
№

საფეხური

პროგრამა

სწავლების ენა

განხორციელების
ადგილი

კრედიტების
რაოდენობა

პროგრამის
სტატუსი

აკრედიტაციის
ვადის
გასვლის
თარიღი

1

ერთსაფეხურიანი
სამედიცინო

სტომატოლოგია

ქართული

ქალაქი თბილისი, 0114,
მეფე სოლომონ II-ის ქ.
№4

300

აკრედიტებული

31.12.2027

2

ბაკალავრიატი

ჯანდაცვის
ეკონომიკა და
მენეჯმენტი

ქართული

ქალაქი თბილისი, 0114,
მეფე სოლომონ II-ის ქ.
№4

240

აკრედიტებული

31.12.2024

45

2020 წლიდან
ერთიანი ეროვნული
გამოცდებით
ჩარიცხული
სტუდენტებისათვის,
პროგრამაზე
მიღებისთვის
სავალდებულო
საგანი/საგნები
ფიზიკა და
ბიოლოგია,
მათემატიკა და
ბიოლოგია, ქიმია და
ბიოლოგია

ვაკანტური
ადგილების
რაოდენობა

სწავლების
საფასური
(ლარებში)

პროგრამის
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

18

3200

დიპლომირებული
სტომატოლოგი

ისტორია,
მათემატიკა

75

2800

ბიზნეს
ადმინისტრირების
ბაკალავრი
მენეჯმენტში

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა
(არსებობის
შემთხვევაში)

შენიშვნა

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება
ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის მითითებით

შპს - თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო
უნივერსიტეტი

საიდენტიფიკაციო კოდი

30040

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით

206046045

მისამართი

ქ. თბილისი, ბერი გაბრიელ
სალოსის გამზირი №31
ნანა ბიჩენოვი, 597 54 00 96, nanabichenovi86@gmail.com

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები
№

საფეხური

პროგრამა

სწავლების
ენა

განხორციელების
ადგილი

კრედიტების
რაოდენობა

პროგრამის
სტატუსი

აკრედიტაციის
ვადის
გასვლის
თარიღი

1

ბაკალავრიატი

სამართალი

ქართული

ქ. თბილისი, ბერი
გაბრიელ
სალოსის გამზირი
№31

240

აკრედიტებული

01.07.2026

2

ბაკალავრიატი

ბიზნესის
ადმინისტრირება

ქართული

ქ. თბილისი, ბერი
გაბრიელ
სალოსის გამზირი
№31

240

აკრედიტებული

3

ერთსაფეხურიანი
სამედიცინო

სტომატოლოგია

ქართული

ქ. თბილისი, ბერი
გაბრიელ
სალოსის გამზირი
№31

300

აკრედიტებული

46

2020 წლიდან
ერთიანი ეროვნული
გამოცდებით
ჩარიცხული
სტუდენტებისათვის,
პროგრამაზე
მიღებისთვის
სავალდებულო
საგანი/საგნები
მათემატიკა,
ისტორია,
განათლება

ვაკანტური
ადგილების
რაოდენობა

სწავლების
საფასური
(ლარებში)

პროგრამის
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა
(არსებობის შემთხვევაში)

შენიშვნა

20

2000/4000

სამართლის
ბაკალავრი

უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს
ჩაუტარდებათ გამოცდა
ქართული ენის B2 დონეზე
ცოდნის დადასტურების
მიზნით.

31.12.2031

ისტორია,
მათემატიკა

10

2250/4000

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი

უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს
ჩაუტარდებათ გამოცდა
ქართული ენის B2 დონეზე
ცოდნის დადასტურების
მიზნით.

31.12.2027

მათემატიკა და
ბიოლოგია, ფიზიკა
და ბიოლოგია, ქიმია
და ბიოლოგია

10

2500/5900

დიპლომირებული
სტომატოლოგი

უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს
ჩაუტარდებათ გამოცდა
ქართული ენის B2 დონეზე
ცოდნის დადასტურების
მიზნით.

ერთიანი ეროვნული გამოცდებით
ჩარიცხული სტუდენტებისათვის
სწავლის საფასური შეადგენს 2000
ლარს, ხოლო ერთიანი ეროვნული
გამოცდების გარეშე ჩარიცხული
სტუდენტებისათვის სწავლის
საფასური შეადგენს 4000 ლარს.
ერთიანი ეროვნული გამოცდებით
ჩარიცხული სტუდენტებისათვის
სწავლის საფასური შეადგენს 2250
ლარს, ხოლო ერთიანი ეროვნული
გამოცდების გარეშე ჩარიცხული
სტუდენტებისათვის სწავლის
საფასური შეადგენს 4000 ლარს.
ერთიანი ეროვნული გამოცდებით
ჩარიცხული სტუდენტებისათვის
სწავლის საფასური შეადგენს 2500
ლარს, ხოლო ერთიანი ეროვნული
გამოცდების გარეშე ჩარიცხული
სტუდენტებისათვის სწავლის
საფასური შეადგენს 5900 ლარს.

4

ბაკალავრიატი

ბიზნესის
ადმინისტრირება
(რუსულენოვანი)

რუსული

ქ. თბილისი, ბერი
გაბრიელ
სალოსის გამზირი
№31

240

არააკრედიტებული

31.12.2024

ისტორია,
მათემატიკა

25

2250/4000

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი

უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს
ჩაუტარდებათ გამოცდა
რუსული ენის B2 დონეზე
ცოდნის დადასტურების
მიზნით.

5

ბაკალავრიატი

ფარმაცია

ქართული

ქ. თბილისი, ბერი
გაბრიელ
სალოსის გამზირი
№31

240

აკრედიტებული

31.12.2027

ქიმია და ბიოლოგია,
მათემატიკა და
ბიოლოგია, ფიზიკა
და ბიოლოგია

10

2000/4000

ფარმაციის
ბაკალავრი

უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს
ჩაუტარდებათ გამოცდა
ქართული ენის B2 დონეზე
ცოდნის დადასტურების
მიზნით.

6

ქართულ ენაში
მომზადების
საგანმანათლებლო
პროგრამა

ქართულ ენაში
მომზადება

ქართული

ქ. თბილისი, ბერი
გაბრიელ
სალოსის გამზირი
№31

60

აკრედიტებული

31.12.2022

5

3000

7

ერთსაფეხურიანი
სამედიცინო

სტომატოლოგია
(ინგლისურენოვანი)

ინგლისური

ქ. თბილისი, ბერი
გაბრიელ
სალოსის გამზირი
№31

300

არააკრედიტებული

31.12.2027

20

9000

დიპლომირებული
სტომატოლოგი

პროგრამაზე ჩარიცხვის
მსურველებს
ჩაუტარდებათ გამოცდა
ინგლისური ენის B2
დონეზე ცოდნის
დადასტურების მიზნით.

47

ქიმია და ბიოლოგია,
ფიზიკა და
ბიოლოგია,
მათემატიკა და
ბიოლოგია

ერთიანი ეროვნული გამოცდებით
ჩარიცხული სტუდენტებისათვის
სწავლის საფასური შეადგენს 2250
ლარს, ხოლო ერთიანი ეროვნული
გამოცდების გარეშე ჩარიცხული
სტუდენტებისათვის სწავლის
საფასური შეადგენს 4000 ლარს.
ერთიანი ეროვნული გამოცდებით
ჩარიცხული სტუდენტებისათვის
სწავლის საფასური შეადგენს 2000
ლარს, ხოლო ერთიანი ეროვნული
გამოცდების გარეშე ჩარიცხული
სტუდენტებისათვის სწავლის
საფასური შეადგენს 4000 ლარს.

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის
მითითებით
საიდენტიფიკაციო კოდი

შპს თბილისის თავისუფალი აკადემია

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით

204876991

მისამართი

ქ. თბილისი, ჯურხა ნადირაძის ქუჩა #46

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი

თეა თულაშვილი, 591050214, tea.tulashvili@freeacademy.edu.ge

30042

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები
№

საფეხური

პროგრამა

სწავლების ენა

განხორციელების
ადგილი

კრედიტების
რაოდენობა

პროგრამის
სტატუსი

აკრედიტაციის
ვადის
გასვლის
თარიღი

1

ბაკალავრიატი

ბიზნესის
ადმინისტრირება

ქართული

ქ. თბილისი, ჯურხა
ნადირაძის ქუჩა #46

240

აკრედიტებული

31.12.2031

2

ბაკალავრიატი

ფსიქოლოგია

ქართული

ქ. თბილისი, ჯურხა
ნადირაძის ქუჩა #46

240

აკრედიტებული

31.12.2028

3

ქართულ ენაში
მომზადების
საგანმანათლებლო
პროგრამა

ქართულ ენაში
მომზადების
საგანმანათლებლო
პროგრამა

ქართული

ქ. თბილისი, ჯურხა
ნადირაძის ქუჩა #46

60

აკრედიტებული

31.12.2029

48

2020 წლიდან
ერთიანი ეროვნული
გამოცდებით
ჩარიცხული
სტუდენტებისათვის,
პროგრამაზე
მიღებისთვის
სავალდებულო
საგანი/საგნები
მათემატიკა,
ისტორია

ვაკანტური
ადგილების
რაოდენობა

სწავლების
საფასური
(ლარებში)

პროგრამის
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

50

2250

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი

მათემატიკა,
ისტორია, ბიოლოგია

5

2450

ფსიქოლოგიის
ბაკალავრი

10

2250

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა
(არსებობის
შემთხვევაში)

შენიშვნა

მიღება განხორციელდება
სწავლების პირველ
წელზე.

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის
მითითებით
საიდენტიფიკაციო კოდი

შპს - სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით

204426834

მისამართი

ქ. თბილისი კალისტრატე ქუთათელაძის
3
ზაირა ბრეგვაძე, 598796473, z.bregvadze@sabauni.edu.ge

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი

30045

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები
№

საფეხური

პროგრამა

სწავლების ენა

განხორციელების
ადგილი

კრედიტების
რაოდენობა

პროგრამის
სტატუსი

აკრედიტაციის
ვადის
გასვლის
თარიღი

1

ბაკალავრიატი

ტურიზმი

ქართული

ქ. თბილისი
კალისტრატე
ქუთათელაძის 3

240

აკრედიტებული

01.07.2023

2

ბაკალავრიატი

ბიზნესის
ადმინისტრირება

ქართული

ქ. თბილისი
კალისტრატე
ქუთათელაძის 3

240

აკრედიტებული

3

ბაკალავრიატი

საერთაშორისო
ურთიერთობები

ქართული

ქ. თბილისი
კალისტრატე
ქუთათელაძის 3

240

4

ბაკალავრიატი

ბიზნესის
ადმინისტრირება
(ინგლისურენოვანი)

ინგლისური

ქ. თბილისი
კალისტრატე
ქუთათელაძის 3

240

49

2020 წლიდან
ერთიანი ეროვნული
გამოცდებით
ჩარიცხული
სტუდენტებისათვის,
პროგრამაზე
მიღებისთვის
სავალდებულო
საგანი/საგნები
გეოგრაფია,
ისტორია,
მათემატიკა

ვაკანტური
ადგილების
რაოდენობა

სწავლების
საფასური
(ლარებში)

პროგრამის
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

30

2250

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი
ტურიზმში

31.12.2024

მათემატიკა,
ისტორია

75

2250

ბიზნესის
ადმინისტრების
ბაკალავრი
მენეჯმენტში

აკრედიტებული

31.12.2028

გეოგრაფია,
ისტორია,
მათემატიკა,
განათლება

25

2250

საერთაშორისო
ურთიერთობების
ბაკალავრი

აკრედიტებული

31.12.2024

ისტორია,
მათემატიკა

30

2500 აშშ
დოლარის
ექვივივალენტი
ლარში.

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა
(არსებობის
შემთხვევაში)

შენიშვნა

5

50

ბაკალავრიატი

სამართალი

ქართული

ქ. თბილისი
კალისტრატე
ქუთათელაძის 3

240

აკრედიტებული

01.07.2026

განათლება,
მათემატიკა,
ისტორია

60

2500

სამართლის
ბაკალავრი

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი
ფორმის მითითებით

ააიპ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა თამარ
მეფის სახელობის უნივერსიტეტი

საიდენტიფიკაციო კოდი

30061

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით

204577582

მისამართი

თბილისი, დ.უზნაძის ქუჩა68

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი

გრიგოლ სულაბერიძე, 599757046, gsulaberidze@ymail.com

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები
№

საფეხური

პროგრამა

სწავლების ენა

განხორციელების
ადგილი

კრედიტების
რაოდენობა

პროგრამის
სტატუსი

აკრედიტაციის
ვადის
გასვლის
თარიღი

1

ბაკალავრიატი

ფარმაცია

ქართული

თბილისი, დ. უზნაძის
ქუჩა68

240

არააკრედიტებული

31.12.2027

51

2020 წლიდან
ერთიანი ეროვნული
გამოცდებით
ჩარიცხული
სტუდენტებისათვის,
პროგრამაზე
მიღებისთვის
სავალდებულო
საგანი/საგნები
ქიმია და ბიოლოგია,
ფიზიკა და
ბიოლოგია,
მათემატიკა და
ბიოლოგია

ვაკანტური
ადგილების
რაოდენობა

სწავლების
საფასური
(ლარებში)

პროგრამის
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

40

1300 ლარი

ფარმაციის
ბაკალავრი

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა
(არსებობის
შემთხვევაში)

შენიშვნა

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის
მითითებით
საიდენტიფიკაციო კოდი

შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით

400028849

მისამართი

საქართველო, ქ. თბილისი, 0158,
ი. ენუქიძის ქ. 6
ქეთევან აფთარაშვილი, 577022002, k.aptarashvili@eeu.edu.ge

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი

30065

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები
№

საფეხური

პროგრამა

სწავლების
ენა

განხორციელების
ადგილი

კრედიტების
რაოდენობა

პროგრამის
სტატუსი

აკრედიტაციის
ვადის
გასვლის
თარიღი

1

ბაკალავრიატი

სამართალი

ქართული

საქართველო, ქ.
თბილისი, 0158, ი.
ენუქიძის ქ. 6

240

აკრედიტებული

01.07.2026

2

ბაკალავრიატი

ბიზნესის
ადმინისტრირება
(ინგლისურენოვანი)

ინგლისური

საქართველო, ქ.
თბილისი, 0158, ი.
ენუქიძის ქ. 6

240

არააკრედიტებული

3

ბაკალავრიატი

საერთაშორისო
ურთიერთობები

ქართული

საქართველო, ქ.
თბილისი, 0158, ი.
ენუქიძის ქ. 6

240

აკრედიტებული

52

2020 წლიდან
ერთიანი ეროვნული
გამოცდებით
ჩარიცხული
სტუდენტებისათვის,
პროგრამაზე
მიღებისთვის
სავალდებულო
საგანი/საგნები
განათლება,
მათემატიკა,
ისტორია

ვაკანტური
ადგილების
რაოდენობა

სწავლების
საფასური
(ლარებში)

პროგრამის
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

10

2250

სამართლის
ბაკალავრი

31.12.2024

მათემატიკა,
ისტორია

25

11440

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი

31.12.2028

განათლება,
ისტორია,
მათემატიკა,
გეოგრაფია

30

2250

საერთაშორისო
ურთიერთობების
ბაკალავრი

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა
(არსებობის შემთხვევაში)

შენიშვნა

სპეციალურ შეთავაზებაზე
დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ
ბმულზე:
https://eeu.edu.ge/portfolio/riggareshemobiloba2022/
ინგლისურენოვან
პროგრამაზე სწავლა ან
ტესტირება ინგლისურ
ენაში (B2 დონე) ან ენის
ცოდნის შესაბამისი დონის
დამადასტურებელი
სერტიფიკატის
წარმოდგენა
საერთაშორისო
ურთიერთობების
პროგრამაზე სწავლის
მსურველს ერთიანი
ეროვნული გამოცდებით
ჩაბარებული უნდა
ჰქონდეს ინგლისური ენა.

სპეციალურ შეთავაზებაზე
დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ
ბმულზე:
https://eeu.edu.ge/portfolio/riggareshemobiloba2022/

სპეციალურ შეთავაზებაზე
დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ
ბმულზე:
https://eeu.edu.ge/portfolio/riggareshemobiloba2022/

4

53

ბაკალავრიატი

ბიზნესის
ადმინისტრირება

ქართული

საქართველო, ქ.
თბილისი, 0158, ი.
ენუქიძის ქ. 6

240

აკრედიტებული

31.12.2031

მათემატიკა,
ისტორია

50

2250

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი

სპეციალურ შეთავაზებაზე
დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ
ბმულზე:
https://eeu.edu.ge/portfolio/riggareshemobiloba2022/

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი
ფორმის მითითებით

სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

საიდენტიფიკაციო კოდი

30066

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით

424066977

მისამართი

0800 ქ. ახალციხე, რუსთაველის ქ. N 113;
ქ. ახალქალაქი, აღმაშენებლის ქ. N 119
მარინა ტაბატაძე, 577 98 77 84, mtp77777@gmail.com

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები
№

საფეხური

პროგრამა

სწავლების ენა

განხორციელების
ადგილი

კრედიტების
რაოდენობა

პროგრამის
სტატუსი

აკრედიტაციის
ვადის
გასვლის
თარიღი

1

ბაკალავრიატი

ბიზნესის
ადმინისტრირება
(ქ. ახალციხე)

ქართული

0800 ქ. ახალციხე,
რუსთაველის ქ. N 113;
ქ. ახალქალაქი,
აღმაშენებლის ქ. N 119

240

აკრედიტებული

31.12.2024

2

ბაკალავრიატი

სამართალი (ქ.
ახალციხე)

ქართული

0800 ქ. ახალციხე,
რუსთაველის ქ. N 113;
ქ. ახალქალაქი,
აღმაშენებლის ქ. N 119

240

აკრედიტებული

3

ბაკალავრიატი

ინფორმაციული
ტექნოლოგიები
(ქ. ახალციხე)

ქართული

0800 ქ. ახალციხე,
რუსთაველის ქ. N 113;
ქ. ახალქალაქი,
აღმაშენებლის ქ. N 119

240

აკრედიტებული

54

2020 წლიდან
ერთიანი ეროვნული
გამოცდებით
ჩარიცხული
სტუდენტებისათვის,
პროგრამაზე
მიღებისთვის
სავალდებულო
საგანი/საგნები
მათემატიკა,
ისტორია

ვაკანტური
ადგილების
რაოდენობა

სწავლების
საფასური
(ლარებში)

პროგრამის
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

5

2250

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი

01.07.2026

განათლება,
ისტორია,
მათემატიკა

5

2250

სამართლის
ბაკალავრი

31.12.2025

ფიზიკა, მათემატიკა

5

2250

ინფორმაციული
ტექნოლოგიების
ბაკალავრი

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა
(არსებობის
შემთხვევაში)

შენიშვნა

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი
ფორმის მითითებით
საიდენტიფიკაციო კოდი

შპს „ახალი უმაღლესი სასწავლებელი-ნიუუნი“

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით

404916203

მისამართი

ქ.თბილისი, ჭყონდიდელის N56

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი

თამარ გარდაფხაძე, 592 11 11 00, tamuna1978@mail.ru

30075

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები
№

საფეხური

პროგრამა

სწავლების
ენა

განხორციელების
ადგილი

კრედიტების
რაოდენობა

პროგრამის
სტატუსი

აკრედიტაციის
ვადის
გასვლის
თარიღი

1

ბაკალავრიატი

ბიზნესის
ადმინისტრირება

ქართული

ქ.თბილისი,
ჭყონდიდელის N56

240

აკრედიტებული

31.12.2024

2

ბაკალავრიატი

ტურიზმი

ქართული

ქ.თბილისი,
ჭყონდიდელის N56

240

არააკრედიტებული

3

ბაკალავრიატი

საერთაშორისო
ურთიერთობები

ქართული

ქ.თბილისი,
ჭყონდიდელის N56

240

აკრედიტებული

55

2020 წლიდან
ერთიანი ეროვნული
გამოცდებით
ჩარიცხული
სტუდენტებისათვის,
პროგრამაზე
მიღებისთვის
სავალდებულო
საგანი/საგნები
ისტორია,
მათემატიკა

ვაკანტური
ადგილების
რაოდენობა

სწავლების
საფასური
(ლარებში)

პროგრამის
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა
(არსებობის შემთხვევაში)

შენიშვნა

60

1750

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი

უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვისქართული ენის ცოდნის დონის
განმსაზღვრელი დოკუმენტი და
გასაუბრება.

დეტალური ინფორმაცია
იხილეთ ვებ-გვერდზე:
newuni.edu.ge

01.07.2023

მათემატიკა,
გეოგრაფია,
ისტორია

15

1750

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი
ტურიზმში

უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვისქართული ენის ცოდნის დონის
განმსაზღვრელი დოკუმენტი და
გასაუბრება.

დამატებითი ინფორმაცია
იხილეთ ვებ-გვერდზე:
newuni.edu.ge

31.12.2028

ისტორია,
გეოგრაფია,
მათემატიკა,
განათლება

30

1750

სოციალური
მეცნიერებების
ბაკალავრი
საერთაშორისო
ურთიერთობებში

უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვისქართული ენის ცოდნის დონის
განმსაზღვრელი დოკუმენტი და
გასაუბრება.

დეტალური ინფორმაცია
იხილეთ ვებ-გვერდზე:
newuni.edu.ge

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის
მითითებით
საიდენტიფიკაციო კოდი

შპს ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით

445434888

მისამართი

ფრიდონ ხალვაშის 237. ქ.ბათუმი

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი

ანა ჯაფარიძე, 568941600, ana.japaridze@bauinternational.edu.ge

30086

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები
№

საფეხური

პროგრამა

სწავლების ენა

განხორციელების
ადგილი

კრედიტების
რაოდენობა

პროგრამის
სტატუსი

აკრედიტაციის
ვადის
გასვლის
თარიღი

1

ერთსაფეხურიანი
სამედიცინო

სტომატოლოგია
(ინგლისურენოვანი)

ინგლისური

ფრიდონ
ხალვაშის 237.
ქ.ბათუმი

300

აკრედიტებული

31.12.2027

56

2020 წლიდან
ერთიანი ეროვნული
გამოცდებით
ჩარიცხული
სტუდენტებისათვის,
პროგრამაზე
მიღებისთვის
სავალდებულო
საგანი/საგნები
მათემატიკა და
ბიოლოგია, ქიმია და
ბიოლოგია, ფიზიკა
და ბიოლოგია

ვაკანტური
ადგილების
რაოდენობა

სწავლების
საფასური
(ლარებში)

პროგრამის
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა
(არსებობის
შემთხვევაში)

შენიშვნა

50

13000

დიპლომირებული
სტომატოლოგი

ინგლისური ენის
ცოდნა B2-დონეზე

კვალიფიკაცია:
დიპლომირებული
სტომატოლოგი
(ერთსაფეხურიანი)| წინაპირობა:
ინგლისური ენის ცოდნა B2
დონეზე. საფასური: უცხოეთის
მოქალაქეებისთვის 4500 აშშ
დოლარი ექვივალენტი ლარში,
საქართველოს
მოქალაქეებისთვის- 7000 ლარი.

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის
მითითებით
საიდენტიფიკაციო კოდი

სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით

205326805

მისამართი

ახალგაზრდობის გამზირი, მე-5
შესახვევი, K კორპუსი, ქუთაისი, 4600
საქართველო
ანა მიქაშავიძე, 598995616, oss@kiu.edu.ge

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი

30094

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები
№

საფეხური

პროგრამა

სწავლების ენა

განხორციელების
ადგილი

კრედიტების
რაოდენობა

პროგრამის
სტატუსი

აკრედიტაციის
ვადის
გასვლის
თარიღი

1

ბაკალავრიატი

მენეჯმენტი
(ინგლისურენოვანი)

ინგლისური

ახალგაზრდობის
გამზირი, მე-5
შესახვევი, K კორპუსი,
ქუთაისი, 4600
საქართველო

240

აკრედიტებული

10.12.2026

57

2020 წლიდან
ერთიანი ეროვნული
გამოცდებით
ჩარიცხული
სტუდენტებისათვის,
პროგრამაზე
მიღებისთვის
სავალდებულო
საგანი/საგნები
ისტორია,
მათემატიკა

ვაკანტური
ადგილების
რაოდენობა

სწავლების
საფასური
(ლარებში)

პროგრამის
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა
(არსებობის შემთხვევაში)

შენიშვნა

10

2250

მეცნიერების
ბაკალავრი
მენეჯმენტში

1. ერთიან ეროვნულ
გამოცდებზე ჩაბარებული
უნდა ჰქონდეს:
ინგლისური 50%
მათემატიკა 41% ან ისტორია
75% (2020 წლიდან ერთიანი
ეროვნული გამოცდებით
ჩარიცხული
სტუდენტებისათვის)
2. გასაუბრება

მობილობის
განხორციელებისას
პროგრამის მიზნებთან
თანხვედრაში სტუდენტს
შესაძლებელია უღიარდეს
არაუმეტეს 60 ECTS
კრედიტისა.

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის
მითითებით

შპს მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო
სასწავლო უნივერსიტეტი „ალტერბრიჯი“

საიდენტიფიკაციო კოდი

30095

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით

405284473

მისამართი

თბილისი, ბაგები, წყნეთის გზატკეცილი
67
ნინია არჯევნიშვილი, 555554093, info@alterbridge.edu.ge

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები
№

საფეხური

პროგრამა

სწავლების ენა

განხორციელების
ადგილი

კრედიტების
რაოდენობა

პროგრამის
სტატუსი

აკრედიტაციის
ვადის
გასვლის
თარიღი

1

ბაკალავრიატი

ბიზნესის
ადმინისტრირება
(ინგლისურენოვანი)

ინგლისური

თბილისი, ბაგები,
წყნეთის გზატკეცილი
67

240

აკრედიტებული

31.12.2024

58

2020 წლიდან
ერთიანი ეროვნული
გამოცდებით
ჩარიცხული
სტუდენტებისათვის,
პროგრამაზე
მიღებისთვის
სავალდებულო
საგანი/საგნები
ისტორია,
მათემატიკა

ვაკანტური
ადგილების
რაოდენობა

სწავლების
საფასური
(ლარებში)

პროგრამის
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა
(არსებობის
შემთხვევაში)

60

2500 აშშ
დოლარის
ექვივალენტი
ლარში

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი

გასაუბრება

შენიშვნა

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის
მითითებით

შპს „ბრიტანული სასწავლო უნივერსიტეტი
საქართველოში“

საიდენტიფიკაციო კოდი

30096

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით

405365698

მისამართი

ვეფხისტყაოსნის ქ. N 92, თბილისი,
საქართველო.
ნინო სიხარულიძე, 557650546, nino.sikharulidze@britishuni.edu.ge

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები
№

საფეხური

პროგრამა

სწავლების
ენა

განხორციელების
ადგილი

კრედიტების
რაოდენობა

პროგრამის
სტატუსი

აკრედიტაციის
ვადის
გასვლის
თარიღი

1

ბაკალავრიატი

პოლიტიკის
მეცნიერება
(ინგლისურენოვანი)

ინგლისური

ვეფხისტყაოსნის ქ. N
92, თბილისი,
საქართველო.

240

არააკრედიტებული

31.12.2028

2

ბაკალავრიატი

ბიზნესი და
მენეჯმენტი
(ინგლისურენოვანი)

ინგლისური

ვეფხისტყაოსნის ქ. N
92, თბილისი,
საქართველო.

240

არააკრედიტებული

31.12.2028

59

2020 წლიდან
ერთიანი ეროვნული
გამოცდებით
ჩარიცხული
სტუდენტებისათვის,
პროგრამაზე
მიღებისთვის
სავალდებულო
საგანი/საგნები
ისტორია,
მათემატიკა,
გეოგრაფია,
განათლება

ვაკანტური
ადგილების
რაოდენობა

სწავლების
საფასური
(ლარებში)

პროგრამის
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა
(არსებობის
შემთხვევაში)

20

29550
ლარი

პოლიტიკის
მეცნიერების
ბაკალავრი

ინგლისური ენის
ცოდნა - არანაკლებ B2
დონე.

მათემატიკა,
ისტორია

20

29550
ლარი

ბიზნესის
ადმინისტრირების
ბაკალავრი

ინგლისური ენის
ცოდნა - არანაკლებ B2
დონე.

შენიშვნა

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის
მითითებით

შპს - კენ ვოლკერის საერთაშორისო
უნივერსიტეტი

საიდენტიფიკაციო კოდი

30097

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით

400270808

მისამართი

გუდამაყარის ქ. 4, თბილისი 0141

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი

გვანცა ვარდოსანიძე, 591 101 088, g.vardosanidze@kwiu.edu.ge

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები
№

საფეხური

პროგრამა

სწავლების ენა

განხორციელების
ადგილი

კრედიტების
რაოდენობა

პროგრამის
სტატუსი

აკრედიტაციის
ვადის
გასვლის
თარიღი

1

ერთსაფეხურიანი
სამედიცინო

სტომატოლოგია
(ინგლისურენოვანი)

ინგლისური

გუდამაყარის ქ. 4,
თბილისი 0141

300

აკრედიტებული

31.12.2027

60

2020 წლიდან
ერთიანი ეროვნული
გამოცდებით
ჩარიცხული
სტუდენტებისათვის,
პროგრამაზე
მიღებისთვის
სავალდებულო
საგანი/საგნები
ფიზიკა და
ბიოლოგია, ქიმია და
ბიოლოგია,
მათემატიკა და
ბიოლოგია

ვაკანტური
ადგილების
რაოდენობა

სწავლების
საფასური
(ლარებში)

პროგრამის
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

50

7000 აშშ
დოლარის
ექვივალენტი
ლარში

დიპლომირებული
სტომატოლოგი

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა
(არსებობის
შემთხვევაში)

შენიშვნა

