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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი 

ფორმის მითითებით 
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

საიდენტიფიკაციო კოდი 204864548 

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით 30001 

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო 

პირი 
თინა მელქოშვილი 577161959;   შოთა ფოთოლაშვილი 599495453 

№  საფეხური 

საგანმანათლებლო პროგრამა ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

სწავლების 

საფასური 

(ლარებში) 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობა  

(არსებობის შემთხვევაში) 

შენიშვნა კოდი დასახელება 

1 ბაკალავრიატი 349 ბიზნესის ადმინისტრირება 30 2250 
ბიზნესის ადმინისტრირების 

ბაკალავრის ხარისხი 
    

2 მაგისტრატურა  397 სამართალი 4 2250 
სამართლის მაგისტრის  

ხარისხი 
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3 ერთსაფეხურიანი სამედიცინო 374 სტომატოლოგია 30 2250 
დიპლომირებული 

სტომატოლოგია 
  

მიიღებიან მხოლოდ III, V და 

VII 

სემესტრებში 
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უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი 

ფორმის მითითებით 

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

საიდენტიფიკაციო კოდი 211349192 

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის 

მიხედვით 

30002 

მობილობაზე პასუხისმგებელი 

საკონტაქტო პირი 

სწავლების დეპარტამენტის უფროსი  თამარ წერეთელი. საკონტაქტო ტელეფონი  592 231 991 

№  საფეხური 

საგანმანათლებლო პროგრამა ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

სწავლების 

საფასური 

(ლარებში) 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობა  

(არსებობის შემთხვევაში) შენიშვნა 
კოდი დასახელება 

1 

ბაკალავრიატი 30002-09 ბიზნესის ადმინისტრირება 30 2250 
ბიზნესის ადმინისტრირების 

ბაკალავრი 
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უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი 

ფორმის მითითებით 

სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

საიდენტიფიკაციო კოდი 212693049 

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის 

მიხედვით 

30004 

მობილობაზე პასუხისმგებელი 

საკონტაქტო პირი 

თეა კორძაძე, ტელ. 5 (55) 237723, 5 (77) 131852; 5 (77) 131853 ელ.ფოსტა: tea.kordzadze@atsu.edu.ge 

№  საფეხური 

საგანმანათლებლო პროგრამა ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

სწავლების 

საფასური 

(ლარებში) 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობა  

(არსებობის შემთხვევაში) შენიშვნა 
კოდი დასახელება 

1 ბაკალავრიატი 752 
ინგლისური ენა და 

ლიტერატურა 
10 2250 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ბაკალავრი ფილოლოგიაში 

მობილობის მსურველ 

სტუდენტებს ინგლისური 

ენისა და ლიტერატურის 

ეროვნულ გამოცდაში 

გადალახული უნდა 

ჰქონდეთ 51%-ნი ბარიერი 

  

2 ბაკალავრიატი 781 ბიზნესის ადმინისტრირება  25 2250 
ბიზნესის ადმინისტრირების 

ბაკალავრი 
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3 მაგისტრატურა 789 ბიზნესის ადმინისტრირება 15 2250 
ბიზნესის ადმინისტრირების 

მაგისტრი 

    

4 მაგისტრატურა 787 სისხლის სამართალი 10 2250 სისხლის სამართლის მაგისტრი 

    

5 მაგისტრატურა 788 საჯარო სამართალი 10 2250 საჯარო სამართლის მაგისტრი 

    

6 ერთსაფეხურიანი სამედიცინო 819 სტომატოლოგია 10 2250 დიპლომირებული სტომატოლოგი 

მობილობის მსურველ 

სტუდენტებს ეროვნულ 

გამოცდაში უცხო ენაში 

გადალახული უნდა 

ჰქონდეთ 35+1%-ნი, 

ბიოლოგიაში, ზოგად 

უნარებში, ქართულ ენასა და 

ლიტერატურაში, ფიზიკასა 

და ქიმიაში 30+1%-ნი 

ბარიერი 
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი 

ფორმის მითითებით 
სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 

საიდენტიფიკაციო კოდი 211328703 

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით 30005 

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო 

პირი 

სტომატოლოგის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე ნანა ყიფიანი ტელ: 599 89 04 40, ელ.ფოსტა: n.kipiani@tsmu.edu    რეესტრზე პასუხისმგებელი პირი: ხათუნა სომხიშვილი ტელ: 591 18 

55 18 ელ.ფოსტა: kh.somkhishvili@tsmu.edu              
საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები საგანმანათლებლო დაწესებულების მონაცემები 

№  საფეხური საგანმანათლებლო პროგრამა   

    კოდი დასახელება ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

სწავლების 

საფასური 

(ლარებში) 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

პროგრამაზე 

დაშვების 

წინაპირობა  

(არსებობის 

შემთხვევაში) 

შენიშვნა 

13 ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

483 დიპლომირებული სტომატოლოგი 75 2250 დიპლომირებული სტომატოლოგი     

 

  



8 
 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი 

ფორმის მითითებით 

სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

საიდენტიფიკაციო კოდი 205224700 

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის 

მიხედვით 

30008 

მობილობაზე პასუხისმგებელი 

საკონტაქტო პირი 

სტუდენტთა რეესტრის წარმოების განყოფილების უფროსი გურანდა ჩარქსელიანი,  577170745,  g.charkseliani@sou.edu.ge 

             
საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები 

 

№  საფეხური საგანმანათლებლო პროგრამა   

    კოდი დასახელება ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

სწავლების 

საფასური 

(ლარებში) 

საგანმანათლებლო 

პროგრამის მისანიჭებელი 

კვალიფიკაცია 

პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობა  

(არსებობის 

შემთხვევაში) 

შენიშვნა 

1 ბაკალავრიატი 1195 ინგლისური 

ფილოლოგია 

15 2250 ფილოლოგიის ბაკალავრი     

2 ბაკალავრიატი 1216 ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

15 2250 ბიზნესის 

ადმინისტრირების 

ბაკალავრი 

    

3 მაგისტრატურა 1215 სამართალი 
1 

2250 სამართლის მაგისტრი     

4 მაგისტრატურა 1218 ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

3 2250 ბიზნესის 

ადმინისტრირების 

მაგისტრი 
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უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი 

ფორმის მითითებით 

სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

საიდენტიფიკაციო კოდი 231187168 

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის 

მიხედვით 

30009 

მობილობაზე პასუხისმგებელი 

საკონტაქტო პირი 

მაია აზიკური , maia.azikuri@tesau.edu.ge, 599 74 77 75 

№  საფეხური 

საგანმანათლებლო პროგრამა ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

სწავლების 

საფასური 

(ლარებში) 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობა  

(არსებობის შემთხვევაში) შენიშვნა კოდი დასახელება 

1 ბაკალავრიატი 2135 

ბიზნესის ადმინისტრირება 

10 2000 

ბიზნესის ადმინისტრირების 

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი 

    

2 ბაკალავრიატი 2101 

ბიოლოგია 

10 2250 

ბიოლოგიის ბაკალავრის 

აკადემიური ხარისხი 

    

3 ბაკალავრიატი 2105 

ინფორმაციული ტექნოლოგიები 

10 2000 

ინფორმატიკის ბაკალავრის 

აკადემიური ხარისხი 

    

4 მაგისტრატურა 30009-07 

ეკოლოგია 

5 2000 

ეკოლოგიის მაგისტრის 

აკადემიური ხარისხი 

    



10 
 

5 მაგისტრატურა 2141 

ბიზნესის ადმინისტრირება 

5 2250 

ბიზნესის ადმინისტრირების 

მაგისტრი 

    

6 ბაკალავრიატი 2121 

ქართული ენა და ლიტერატურა  

10 2250 

ფილოლოგიის ბაკალავრის 

აკადემიური ხარისხი 

    

7 ბაკალავრიატი 2122 

 ინგლისური ენა და ლიტერატურა 

15 2000 

ფილოლოგიის ბაკალავრის 

აკადემიური ხარისხი 

    

8 ბაკალავრიატი 2120 

 ისტორია 

10 2250 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ბაკალავრის აკადემიური 

ხარისხი    ისტორიაში 

    

9 მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული საბაკალავრო-

სამაგისტრო 

30009-99-
1 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული საბაკალავრო-

სამაგისტრო 

10 2250 

განათლების მაგისტრის 

აკადემიური ხარისხი 
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უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი 

ფორმის მითითებით 

სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 

საიდენტიფიკაციო კოდი 218076542 

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის 

მიხედვით 

30010 

მობილობაზე პასუხისმგებელი 

საკონტაქტო პირი 

თამარ ნასყიდაშვილი რეესტრის ადმინისტრატორი 577251232 tamarnasyidashvili@gmail.com 

№  საფეხური 

საგანმანათლებლო პროგრამა ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

სწავლების 

საფასური 

(ლარებში) 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობა  

(არსებობის შემთხვევაში) შენიშვნა 
კოდი დასახელება 

1 ბაკალავრიატი 447 ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა 

3 2250 ინფორმატიკის ბაკალავრი     

2 ბაკალავრიატი 449 

ბიოლოგიის  საბაკალავრო საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

5 2250 ბიოლოგიის ბაკალავრი     

3 ბაკალავრიატი 451 

სპორტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

3 2250 

სპორტის ბაკალავრი 
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4 ბაკალავრიატი 30010-98-1 

ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

3 2250 

განათლების მაგისტრი 

    

5 ბაკალავრიატი 

456 
ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 
6 

2250 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ბაკალავრი 

    

6 ბაკალავრიატი 

455 
ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 
3 

2250 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ბაკალავრი 

    

7 ბაკალავრიატი 

454 ისტორიის საბაკალავრო 5 

2250 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ბაკალავრი 

    

8 მაგისტრატურა 

459 
ქართული ლიტერატურის სამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 
2 

2000 

ქართული ლიტერატურის 

ისტორიის მაგისტრის 

აკადემიური ხარისხი 

    

9 მაგისტრატურა 

460 
ქართული სალიტერატურო ენის სამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 
2 

2000 

ქართველური ენათმეცნიერების 

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი 
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10 მაგისტრატურა 

461 
საქართველოს ისტორიის სამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 
2 

2000 

საქართველოს ისტორიის 

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი 

    

11 მაგისტრატურა 

462 
ანგლისტიკის სამაგისტრო საგანმანათლებლო 

პროგრამა 
2 

2000 

ინგლისური  ფილოლოგიის 

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი 

    

12 ბაკალავრიატი 

463 
ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრა 

25 2250 

ბიზნესის ადმინისტრირების 

ბაკალავრი 

    

13 მაგისტრატურა 

30010-03 
 სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

5 2000 

სამართლის მაგისტრი 

 
  

14 მაგისტრატურა 473 

ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრა 

15 2000 

ბიზნესის ადმინისტრირების 

მაგისტრი 
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უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 

მითითებით 

შპს - საქართველოს უნივერსიტეტი 

საიდენტიფიკაციო კოდი 205037137 

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით 30011 

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო 

პირი 

თეონა ლაგვილავა, 591 992 963, t.lagvilava@ug.edu.ge; მარიამ ლეჟავა, 577 48 27 77, m.lezhava@ug.edu.ge 

№  საფეხური 

საგანმანათლებლო პროგრამა ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

სწავლების 

საფასური 

(ლარებში) 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობა  

(არსებობის შემთხვევაში) შენიშვნა 
კოდი დასახელება 

1 ბაკალავრიატი 2315 ინგლისური ფილოლოგია 20 2500 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ბაკალავრი ფილოლოგიაში 

    

2 ბაკალავრიატი 2279 ბიზნესის ადმინისტრირება 30 3500 ბიზნესის ადმინისტრირების 

ბაკალავრი 

    

3 მაგისტრატურა 300503 სამართალი 4 3500 სამართლის მაგისტრი სავალდებულოა ბაკალავრის 

დიპლომი სამართლის 

მიმართულებით 

  

4 მაგისტრატურა 30007 ბიზნესის ადმინისტრირება 3 3000 ბიზნესის ადმინისტრირების 

მაგისტრი 
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5 მაგისტრატურა 30011-

0013 

საერთაშორისო ბიზნეს სამართალი. 

(ინგლისურენოვანი) 

4 4000 ბიზნეს სამართლის მაგისტრი სავალდებულოა ბაკალავრის 

დიპლომი სამართლის 

მიმართულებით 
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უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი 

ფორმის მითითებით 

შპს - კავკასიის უნივერსიტეტი 

საიდენტიფიკაციო კოდი 205050567 

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის 

მიხედვით 

30013 

მობილობაზე პასუხისმგებელი 

საკონტაქტო პირი 

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

                  

№  საფეხური 

საგანმანათლებლო პროგრამა ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

სწავლების 

საფასური 

(ლარებში) 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობა  

(არსებობის შემთხვევაში) შენიშვნა 
კოდი დასახელება 

1 ბაკალავრიატი 30013-27 ქართული ფილოლოგია 5 2990 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ბაკალავრი ქართულ ფილოლოგიაში  

გასაუბრება   

2 ბაკალავრიატი 572 ევროპისმცოდნეობა 5 2990 ევროპისმცოდნეობის ბაკალავრი გასაუბრება   

3 ბაკალავრიატი 574 ისტორია 5 2990 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ბაკალავრი ისტორიაში 

გასაუბრება   

4 ბაკალავრიატი 576 ინგლისური ფილოლოგია 5 2990 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ბაკალავრი ინგლისურ 

ფილოლოგიაში 

გასაუბრება   

5 ბაკალავრიატი 30013-30 ზოგადი განათლების დაწყებითი 

საფეხურის მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული საბაკალავრო-

სამაგისტრო საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

10 2990 განათლების მაგისტრი გასაუბრება   

6 ბაკალავრიატი 30013_03 ფსიქოლოგია 5 3500 ფსიქოლოგიის ბაკალავრი გასაუბრება   

7 ბაკალავრიატი 30013_04 სოციოლოგია 5 3500 სოციალური მეცნიერებების 

ბაკალავრი სოციოლოგიაში 

გასაუბრება   

8 ბაკალავრიატი 30013-06 ელექტრონიკა და კომპიუტერული 

ინჟინერია 

5 3500 ინჟინერიის ბაკალავრი გასაუბრება   
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9 ბაკალავრიატი 30013-25 ეკონომიკა 5 3500 ეკონომიკის ბაკალავრი გასაუბრება პროგრამა ხორციელდება ქ. 

ბათუმშიც, წლიური ფასი: 2250 

ლარი 

10 ბაკალავრიატი 565 ინფორმაციული ტექნოლოგიები 5 3500 ინჟინერიის ბაკალავრი 

ინფორმატიკაში 

გასაუბრება   

11 ბაკალავრიატი 579 ტურიზმი 5 3500 ტურიზმის ბაკალავრი გასაუბრება პროგრამა ხორციელდება ქ. 

ბათუმშიც, წლიური ფასი: 2250 

ლარი 
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უმაღლესი 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულების 

დასახელება 

ორგანიზაციულ-

სამართლებრივი 

ფორმის მითითებით 

შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

229275405 

უსდ-ს კოდი რეესტრის 

მონაცემის მიხედვით 

30016 

მობილობაზე 

პასუხისმგებელი 

საკონტაქტო პირი 

ნინო ჯოჯუა, სამს. ტელ.: 032 2595005/06/07 (132), მობ. ტელ.: 555127839, ელ. ფოსტა:  quality@ibsu.edu.ge ; ნათია მაღალაშვილი, სამს. ტელ.: 032 2595005/06/07 (140), მობ. ტელ.: 577 63 10 63, ელ. 

ფოსტა:  iro@ibsu.edu.ge (უცხო ქვეყნის მოქალაქეები) 

№  საფეხური 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

სწავლების 

საფასური 

(ლარებში) 

საგანმანათლებლო 

პროგრამის 

მისანიჭებელი 

კვალიფიკაცია 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა  

(არსებობის შემთხვევაში) 
შენიშვნა 

კოდი დასახელება 

1 ბაკალავრიატი 1423 ინგლისური ფილოლოგია (ინგლისურენოვანი) 20 2940 ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ბაკალავრი 

ფილოლოგიაში 

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 (60%+1); 

ბაკალავრიატის მეორე სემესტრში 

ჩარიცხულმა სტუდენტმა უნდა 

დაადასტუროს ინგლისური ენის 

ცოდნის B1 დონე; 

ბაკალავრიატის მე-3-მე-6 

სემესტრებში ჩარიცხულმა 

სტუდენტმა უნდა დაადასტუროს 

ინგლისური ენის ცოდნის B2 დონე; 

 გამოცდის ჩაბარება შესაძლებელია 

უნივერსიტეტში.  

განსხვავებული 

სწავლის საფასურის 

შესახებ 

ინფორმაცია 

იხილეთ 

უნივერსიტეტის 

ვებგვერდზე: www. 

ibsu.edu.ge 
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2 მაგისტრატურა 30016-17 შედარებითი კომერციული სამართლის სამაგისტრო პროგრამა ( 

ქართულენოვანი) 

4 4500 სამართლის მაგისტრი სამართლის ბაკალავრი, 

ქართულენოვანი საგანმანათლებლო 

პროგრამიდან  მობილობის უფლებით 

სარგებლობისას, სტუდენტი 

ვალდებულია დაადასტუროს 

ინგლისური ენის B2 დონე.  

მოთხოვნილი დონის დადასტურების 

მიზნით, სტუდენტმა შესაძლებელია: 

ა)  წარმოადგინოს ინგლისური ენის 

საერთაშორისო სერტიფიკატი; ბ) 

ჩააბაროს შზსუ-ს მიერ დანიშნული 

ინგლისური ენის გამოცდა; გ) 

წარმოადგინოს დოკუმენტი, 

რომლითაც დასტურდება, რომ მან 

სამაგისტრო დონეზე  გაიარა 

სასწავლო კომპონენტი ინგლისურ 

ენაზე, რომლის სწავლის შედეგები 

გადის B2/C1 დონეზე: დ)  

წარმოადგინოს დოკუმენტი, 

რომლითაც დასტურდება, რომ მას 

ბოლო სამი წლის განმავლობაში აქვს 

დამთავრებული ინგლისურენოვანი 

საგანმანათლებლო პროგრამა და ამ 

პროგრამის ფარგლებში მისი ნიშნების 

საშუალო (GPA) არის სულ მცირე 75 

(100-დან) ან 3 (4-დან). 

განსხვავებული 

სწავლის საფასურის 

შესახებ 

ინფორმაცია 

იხილეთ 

უნივერსიტეტის 

ვებგვერდზე: www. 

ibsu.edu.ge 

3 ბაკალავრიატი 1399 მარკეტინგის საბაკალავრო პროგრამა (ქართული) 15 4680 ბიზნესის 

ადმინისტრირების 

ბაკალავრი 

მარკეტინგში  

  განსხვავებული 

სწავლის საფასურის 

შესახებ 

ინფორმაცია 

იხილეთ 

უნივერსიტეტის 

ვებგვერდზე: www. 

ibsu.edu.ge 
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4 ბაკალავრიატი 20004 მარკეტინგის საბაკალავრო პროგრამა (ინგლისური) 10 5100 ბიზნესის 

ადმინისტრირების 

ბაკალავრი 

მარკეტინგში  

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. 

განსხვავებული 

სწავლის საფასურის 

შესახებ 

ინფორმაცია 

იხილეთ 

უნივერსიტეტის 

ვებგვერდზე: www. 

ibsu.edu.ge 

5 ბაკალავრიატი 30016-01 ფინანსების საბაკალავრო პროგრამა (ქართული) 15 4680 ბიზნესის 

ადმინისტრირების 

ბაკალავრი ფინანსებში  

  განსხვავებული 

სწავლის საფასურის 

შესახებ 

ინფორმაცია 

იხილეთ 

უნივერსიტეტის 

ვებგვერდზე: www. 

ibsu.edu.ge 
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6 ბაკალავრიატი 30016-002 ფინანსების საბაკალავრო პროგრამა (ინგლისური) 15 5100 ბიზნესის 

ადმინისტრირების 

ბაკალავრი ფინანსებში  

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. 

განსხვავებული 

სწავლის საფასურის 

შესახებ 

ინფორმაცია 

იხილეთ 

უნივერსიტეტის 

ვებგვერდზე: www. 

ibsu.edu.ge 

7 ბაკალავრიატი 1400 საბუღალტრო აღრიცხვის და აუდიტის საბაკალავრო პროგრამა 

(ქართული) 

15 4680 ბიზნესის 

ადმინისტრირების 

ბაკალავრი 

საბუღალტრო 

აღრიცხვაში  

  განსხვავებული 

სწავლის საფასურის 

შესახებ 

ინფორმაცია 

იხილეთ 

უნივერსიტეტის 

ვებგვერდზე: www. 

ibsu.edu.ge 
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8 ბაკალავრიატი 30016-07 საბუღალტრო აღრიცხვის და აუდიტის საბაკალავრო პროგრამა 

(ინგლისური) 

15 5100 ბიზნესის 

ადმინისტრირების 

ბაკალავრი 

საბუღალტრო 

აღრიცხვაში  

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. 

განსხვავებული 

სწავლის საფასურის 

შესახებ 

ინფორმაცია 

იხილეთ 

უნივერსიტეტის 

ვებგვერდზე: www. 

ibsu.edu.ge 
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9 ბაკალავრიატი 30016-
107 

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა (ინგლისური) 15 5100 ბიზნესის 

ადმინისტრირების 

ბაკალავრი  

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. 

განსხვავებული 

სწავლის საფასურის 

შესახებ 

ინფორმაცია 

იხილეთ 

უნივერსიტეტის 

ვებგვერდზე: www. 

ibsu.edu.ge 

10 ბაკალავრიატი  1400 მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამა  

15 4680 

ბიზნესის 

ადმინისტრირების 

ბაკალავრი 

მენეჯმენტში 

  განსხვავებული 

სწავლის საფასურის 

შესახებ 

ინფორმაცია 

იხილეთ 

უნივერსიტეტის 

ვებგვერდზე: www. 

ibsu.edu.ge 
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11 ბაკალავრიატი  20005 მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამა (ინგლისურენოვანი)  15 5100 ბიზნესის 

ადმინისტრირების 

ბაკალავრი 

მენეჯმენტში 

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. 

განსხვავებული 

სწავლის საფასურის 

შესახებ 

ინფორმაცია 

იხილეთ 

უნივერსიტეტის 

ვებგვერდზე: www. 

ibsu.edu.ge 
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უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 

მითითებით 

შპს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

საიდენტიფიკაციო კოდი 208215509  

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით 30020 

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო 

პირი 

ნონა ზუმბაძე ტელ: +995 555-76-77-22 n.zumbadze@seu.edu.ge; ლელა წიკლაური ტელ: +995 558 -95-40-50 l.tsiklauri@seu.edu.ge 

№  საფეხური 

საგანმანათლებლო პროგრამა ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

სწავლების 

საფასური 

(ლარებში) 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობა  

(არსებობის 

შემთხვევაში) შენიშვნა 

კოდი დასახელება 

1 ბაკალავრიატი 30020-23 ბიზნესის ადმინისტრირება 57 2250 ბიზნესის ადმინისტრირების 

ბაკალავრი 

    

2 ბაკალავრიატი 1471 ტურიზმი 11 2250 ბიზნესის ადმინისტრირების 

ბაკალავრი ტურიზმში 

    

3 ბაკალავრიატი 1473 ჟურნალისტიკა 11 2250 ჟურნალისტიკის ბაკალავრი     

4 ბაკალავრიატი 30020-27 საერთაშორისო ურთიერთობები 11 2250 საერთაშორისო ურთიერთობების 

ბაკალავრი 

    

5 ბაკალავრიატი 30020-20 სამართალი 11 2250 სამართლის ბაკალავრი     

6 ბაკალავრიატი 1474 ფსიქოლოგია 11 2250 ფსიქოლოგიის ბაკალავრი     
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უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი 

ფორმის მითითებით 

შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი 

საიდენტიფიკაციო კოდი 206155328 

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის 

მიხედვით 

30021 

მობილობაზე პასუხისმგებელი 

საკონტაქტო პირი 

ემზარ ბარბაქაძე, რექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში. მობ:595-44-34-44; E-mail: e.barbaqadze@ssu.edu.ge 

№  საფეხური 

საგანმანათლებლო პროგრამა ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

სწავლების 

საფასური 

(ლარებში) 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობა  

(არსებობის შემთხვევაში) შენიშვნა 
კოდი დასახელება 

1 ბაკალავრიატი 1356 საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტი 5 3000 ბიზნესის ადმინისტრირების 

ბაკალავრი მენეჯმენტში 

სრული ზოგადი განათლება 

და ერთიანი ეროვნული 

გამოცდები 

  

2 მაგისტრატურა 30021-010 საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტი 5 2250 ბიზნესის ადმინისტრირების 

მაგისტრი საჰაერო ტრანსპორტის 

მენეჯმენტში 

ბაკალავრის ხარისხი და 

საერთო სამაგისტრო 

გამოცდები 
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უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი 

ფორმის მითითებით 

შპს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი 

საიდენტიფიკაციო კოდი 206169304 

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის 

მიხედვით 

30022 

მობილობაზე პასუხისმგებელი 

საკონტაქტო პირი 

ქეთევან ჯინჭარაძე, ტელ:+995322206520; მობ: 514 390093; ელ ფოსტა: ketijincharadze@gau.edu.ge / ლალი წურწუმია, მობ: 595 295890, ელ ფოსტა: ltsurtsumia@gau.edu.ge 

№  საფეხური 

საგანმანათლებლო პროგრამა ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

სწავლების 

საფასური 

(ლარებში) 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობა  

(არსებობის შემთხვევაში) შენიშვნა 
კოდი დასახელება 

1 ბაკალავრიატი 30022-02 ინგლისური ფილოლოგია 10 2250 
ინგლისური ფილოლოგიის 

ბაკალავრი 
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უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი 

ფორმის მითითებით 

შპს  "გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი" 

საიდენტიფიკაციო კოდი 204555524 

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის 

მიხედვით 

30023 

მობილობაზე პასუხისმგებელი 

საკონტაქტო პირი 

სოფიკო თევდორაძე  599 25 11 46; 577 32 17 16  sofo.tevdoradze@gtuni.edu.ge;    მაგდა იაშვილი 577 00 83 37  magda.iashvili@gtuni.edu.ge; 

№  საფეხური 

საგანმანათლებლო პროგრამა ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

სწავლების 

საფასური 

(ლარებში) 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობა  

(არსებობის შემთხვევაში) შენიშვნა 
კოდი დასახელება 

1 ბაკალავრიატი 2900 ბიზნესის ადმინისტრირება 

(მარკეტინგი, მენეჯმენტი, ფინანსები). 

50 1800 ბიზნესის ადმინისტრირების 

ბაკალავრი (მარკეტინგში, 

მენეჯმენტში, ფინანსებში) 

  მობილობის შესახებ სრულ ინფორმაციას 

გაეცანით უნივერსიტეტის ვებ გვერდზე 

www.gtuni.edu.ge 

2 მაგისტრატურა 1518 საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი 10 1800 ბიზნესის ადმინისტრირების 

მაგისტრი საერთაშორისო 

ბიზნესის მენეჯმენტში 

  ავტორიზებული;  

მობილობის შესახებ სრულ ინფორმაციას 

გაეცანით უნივერსიტეტის ვებ გვერდზე 

www.gtuni.edu.ge 

3 მაგისტრატურა 1521 სისხლის სამართალი 2 1800 სამართლის მაგისტრი 

სისხლის სამართალში 

  მობილობის შესახებ სრულ ინფორმაციას 

გაეცანით უნივერსიტეტის ვებ გვერდზე 

www.gtuni.edu.ge 

4 მაგისტრატურა 1522 კერძო სამართალი 2 1800 სამართლის მაგისტრი კერძო 

სამართალში 

  მობილობის შესახებ სრულ ინფორმაციას 

გაეცანით უნივერსიტეტის ვებ გვერდზე 

www.gtuni.edu.ge 
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უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 

მითითებით 

შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი  

საიდენტიფიკაციო კოდი 202192643 

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის 

მიხედვით 
30024 

მობილობაზე პასუხისმგებელი 

საკონტაქტო პირი 
ნანა ჯანაშია ;  e-mail: n.janashia@openuni.edu.ge ; Tel: (+ 995 32) 2 40 29 46  ; მობ. 592145353;  

№  საფეხური 

საგანმანათლებლო პროგრამა ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

სწავლების 

საფასური 

(ლარებში) 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 
პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობა  

(არსებობის შემთხვევაში) 
შენიშვნა კოდი დასახელება 

 1 ბაკალავრიატი 1378 ბიზნესის ადმინისტრირება 60 2250 ბიზნესის ადმინისტრირების 

ბაკალავრი 
    

 2 ბაკალავრიატი 403 ინგლისური ფილოლოგია 35 2250 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ბაკალავრი ფილოლოგიაში 
  მიღება ყველა სემესტრზე  გარდა   

V  და VI  სემესტრებისა.  

 3 მაგისტრატურა 1382 ბიზნესის ადმინისტრირება 5 2250 ბიზნესის ადმინისტრირების 

მაგისტრი  
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უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 

მითითებით 

შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი 

საიდენტიფიკაციო კოდი 204886454 

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის 

მიხედვით 
30025 

მობილობაზე პასუხისმგებელი 

საკონტაქტო პირი 
თამარ ტუფინაშვილი, საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელ.: 599 90 58 44;  ელ.ფოსტა: ttupinashvili@sdasu.edu.ge  

№  საფეხური 

საგანმანათლებლო პროგრამა ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

სწავლების 

საფასური 

(ლარებში) 

საგანმანათლებლო 

პროგრამის 

მისანიჭებელი 

კვალიფიკაცია 

პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობა  

(არსებობის 

შემთხვევაში) 

შენიშვნა 

კოდი დასახელება 

1 ბაკალავრიაატი 1489 ბიზნესის ადმინისტრირება 43 2500 
ბიზნესის 

ადმინისტრირების 

ბაკალავრი 
  ------ 

  

2 ბაკალავრიაატი 1494 ინგლისური ფილოლოგია 22 2250 
ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ბაკალავრი 
  ------ 

  

3 მაგისტრატურა 1492 ბიზნესის ადმინისტრირება. 15 2250 
ბიზნესის 

ადმინისტრირების 

მაგისტრი 
  ------ 
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უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი 

ფორმის მითითებით 

შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი 

საიდენტიფიკაციო კოდი 200002120 

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის 

მიხედვით 

30026 

მობილობაზე პასუხისმგებელი 

საკონტაქტო პირი 

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

№  საფეხური 

საგანმანათლებლო პროგრამა ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

სწავლების 

საფასური 

(ლარებში) 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობა  

(არსებობის შემთხვევაში) შენიშვნა კოდი დასახელება 

1 ერთსაფეხურიანი სამედიცინო 537 სტომატოლოგია 50 3300 დიპლომირებული 

სტომატოლოგი 

გასაუბრება ქართულ ენაში 

ერთიანი ეროვნული 

გამოცდების გარეშე 

ჩარიცხულ პირთათვის 

მიღება ხორციელდება 

თბილისის  კამპუსში 

2 ბაკალავრი 530 ბიზნესის ადმინისტრირება 

(ფინანსები) 

20 3200 ბიზნესის ადმინისტრირების 

ბაკალავრი ფინანსებში 

გასაუბრება ქართულ ენაში 

ერთიანი ეროვნული 

გამოცდების გარეშე 

ჩარიცხულ პირთათვის 

მიღება ხორციელდება 

თბილისის  კამპუსში 

3 ბაკალავრი 30026-02 ბიზნესის ადმინისტრირება 

(მარკეტინგი) 

20 2900 ბიზნესის ადმინისტრირების 

ბაკალავრი მარკეტინგში 

გასაუბრება ქართულ ენაში 

ერთიანი ეროვნული 

გამოცდების გარეშე 

ჩარიცხულ პირთათვის 

მიღება ხორციელდება 

თბილისის  კამპუსში 
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4 ბაკალავრი 30026-03 ბიზნესის ადმინისტრირება 

(მენეჯმენტი) 

20 2900 ბიზნესის ადმინისტრირების 

ბაკალავრი მენეჯმენტში 

გასაუბრება ქართულ ენაში 

ერთიანი ეროვნული 

გამოცდების გარეშე 

ჩარიცხულ პირთათვის 

მიღება ხორციელდება 

თბილისის  კამპუსში 

5 ბაკალავრი 533 ტურიზმი 10 2990 ბიზნესის ადმინისტრირების 

ბაკალავრი ტურიზმში 

გასაუბრება ქართულ ენაში 

ერთიანი ეროვნული 

გამოცდების გარეშე 

ჩარიცხულ პირთათვის 

მიღება ხორციელდება 

თბილისის  კამპუსში 

6 ბაკალავრი 30026-01 საჯარო მმართველობა და პოლიტიკა 10 3500 საჯარო მმართველობის 

ბაკალავრი 

გასაუბრება ქართულ ენაში 

ერთიანი ეროვნული 

გამოცდების გარეშე 

ჩარიცხულ პირთათვის 

მიღება ხორციელდება 

თბილისის კამპუსში 

7 მაგისტრატურა 534 ბიზნესის ადმინისტრირება 5 3060 ბიზნესის ადმინისტრირების 

მაგისტრი 

გასაუბრება ქართულ ენაში 

ერთიანი ეროვნული 

გამოცდების გარეშე 

ჩარიცხულ პირთათვის 

მიღება ხორციელდება 

თბილისისა  კამპუსში 

8 მაგისტრატურა 522 სამართალის 3 3300 სამართლის მაგისტრი გასაუბრება ქართულ ენაში 

ერთიანი ეროვნული 

გამოცდების გარეშე 

ჩარიცხულ პირთათვის 

მიღება ხორციელდება 

თბილისის  კამპუსში 
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უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

ორგანიზაციულ-

სამართლებრივი ფორმის 

მითითებით 

შპს - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

საიდენტიფიკაციო კოდი 201951637 

უსდ-ს კოდი რეესტრის 

მონაცემის მიხედვით 

30028 

მობილობაზე პასუხისმგებელი 

საკონტაქტო პირი 

აკადემიური პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი, თამარ ინასარიძე. მობ. 599 314849, tamar.inasaridze@ciu.edu.ge 

№  საფეხური 

საგანმანათლებლო პროგრამა ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

სწავლების 

საფასური 

(ლარებში) 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა  

(არსებობის შემთხვევაში) 
შენიშვნა 

კოდი დასახელება 

1 ბაკალავრიატი 30028-01 მენეჯმენტი  40 2500 ბიზნესის ადმინისტრირების 

ბაკალავრი მენეჯმენტში 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა  

(არსებობის შემთხვევაში) იხილეთ 

უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ 

გვერდზე: www.ciu.edu.ge 

  

2 ბაკალავრიატი 30028-02 ფინანსები 30 2500 ბიზნესის ადმინისტრირების 

ბაკალავრი ფინანსებში 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა  

(არსებობის შემთხვევაში) იხილეთ 

უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ 

გვერდზე: www.ciu.edu.ge 

  

3 ბაკალავრიატი 30028-03 ტურიზმი 30 2500 ბიზნესის ადმინისტრირების 

ბაკალავრი ტურიზმში 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა  

(არსებობის შემთხვევაში) იხილეთ 

უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ 

გვერდზე: www.ciu.edu.ge 

  

4 ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

1462 სტომატოლოგია 50 2950 დიპლომირებული 

სტომატოლოგი 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა  

(არსებობის შემთხვევაში) იხილეთ 

უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ 

გვერდზე: www.ciu.edu.ge 
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი 

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

საიდენტიფიკაციო კოდი 205233022 

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით 30033 

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი ანა ხუციშვილი 597 15 35 35 ელ.ფოსტა: a.khutsishvili@sangu.edu.ge,  თინათინ კაკუშაძე 555 56 54 25 ელ.ფოსტა: t.kakushadze@sangu.edu.ge 

№  საფეხური 

საგანმანათლებლო პროგრამა ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

სწავლების 

საფასური 

(ლარებში) 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობა  

(არსებობის შემთხვევაში) 
შენიშვნა 

კოდი დასახელება 

1 მაგისტრატურა 30033-17 სამართალი. 4 2000 სამართლის მაგისტრი სამართლის სამაგისტრო 

პროგრამით სწავლის 

უფლება აქვთ სამართლის 

ბაკალავრის ან მასთან 

გათანაბრებული ხარისხის 

მქონე პირებს, რომლებიც 

წარმატებით ჩააბარებენ 

საერთო სამაგისტრო და 

უნივერსიტეტის მიერ 

ორგანიზებულ მისაღებ 

გამოცდებს სპეციალობასა და 

უცხო ენაში 

(ინგლისური/გერმანული, 

საჭირო დონე - B 2). უცხო 

ენაში გამოცდისაგან 

თავისუფლდება პირი, 

რომელიც წარმოადგენს  

შესაბამისი ენის ცოდნის 

დონის ფლობის 

დამადასტურებელ 

საერთაშორისო 

სერთიფიკატს. ასევე, 

კანდიდატი, ვისაც 

ინგლისურ/გერმანულ ენაზე 

გავლილი აქვს 

ბაკალავრიატის ან 

მაგისტრატურის სრული ან 

არასრული კურსი. 

  

2 ბაკალავრიატი 30033-30 ბიზნესის ადმინისტრირება 70 1950 ბიზნესის ადმინისტრირების 

ბაკალავრი 
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი 

ფორმის მითითებით 
შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი 

საიდენტიფიკაციო კოდი 204909858 

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით 30038 

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი თამარ სოზიაშვილი, tamunasoziashvili@yahoo.com ,ტელ.:599 17 95 72 

№  საფეხური 

საგანმანათლებლო პროგრამა ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

სწავლების 

საფასური 

(ლარებში) 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობა  

(არსებობის შემთხვევაში) შენიშვნა 
კოდი დასახელება 

1 ბაკალავრიატი 581 ჯანდაცვის ეკონომიკა და მენეჯმენტი 30 2800 ბიზნესის  ადმინისტრირების  

ბაკალავრი 
    

2 ერთსაფეხურიანი სამედიცინო 580 სტომატოლოგია 30 2800 დიპლომირებული   სტომატოლოგი     
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უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი 

ფორმის მითითებით 

სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 

საიდენტიფიკაციო კოდი 220407888 

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის 

მიხედვით 

30041 

მობილობაზე პასუხისმგებელი 

საკონტაქტო პირი 

დალი ბერანძე, სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი. 591324242, daliberandze@zssu.edu.ge 

№  საფეხური 

საგანმანათლებლო პროგრამა ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

სწავლების 

საფასური 

(ლარებში) 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობა  

(არსებობის შემთხვევაში) შენიშვნა 
კოდი დასახელება 

1 ბაკალავრიატი 1234 ბიზნესის ადმინისტრირება 5 2250 ბიზნესის ადმინისტრირების 

ბაკალავრი 

    

2 ბაკალავრიატი 1239 ქართული ფილოლოგია 5 2250 ფილოლოგიის ბაკალავრი     

3 ბაკალავრიატი 1240 ისტორია 5 2250 ისტორიის ბაკალავრი     

4 ბაკალავრიატი 1241 ინგლისური ფილოლოგია 5 2250 ფილოლოგიის ბაკალავრი     

5 ბაკალავრიატი 1242 ფარმაცია 5 2250 ფარმაციის ბაკალავრი     

6 ბაკალავრიატი 30041-04 საჯარო მმართველობა 5 2250 საჯარო მმართველობის ბაკალავრი   პრიორიტეტული 

(სახელმწიფოს 

მიერ 
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დაფინანსებული 

პროგრამა 

7 ბაკალავრიატი 30041-06 სამართალი 5 2250 სამართლის ბაკალავრი     

8 მაგისტრატურა 30041-10 მცირე ბიზნესის მართვა 5 2250 მცირე ბიზნესის მართვის მაგისტრი     
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უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 

მითითებით 

შპს თბილისის თავისუფალი აკადემია 

საიდენტიფიკაციო კოდი 204876991 

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით 30042 

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო 

პირი 

მაია ვასაძე;       ელ. ფოსტა:   maia.vasadze@freeacademy.edu.ge      მობ: 599 67 01 08   

№  საფეხური 

საგანმანათლებლო პროგრამა ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

სწავლების 

საფასური 

(ლარებში) 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობა  

(არსებობის შემთხვევაში) შენიშვნა 
კოდი დასახელება 

1 ბაკალავრიატი 1531  ბიზნესის ადმინისტრირება  25 1750 ლ. ბიზნესის ადმინისტრირება     
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უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი 

ფორმის მითითებით 

შპს ევროპის უნივერსიტეტი 

საიდენტიფიკაციო კოდი 201954956 

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის 

მიხედვით 

30060 

მობილობაზე პასუხისმგებელი 

საკონტაქტო პირი 

სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახურის უფროსი - ნინო  გადილია, ტელ: 593960852 

№  საფეხური 

საგანმანათლებლო პროგრამა ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

სწავლების 

საფასური 

(ლარებში) 

საგანმანათლებლო 

პროგრამის მისანიჭებელი 

კვალიფიკაცია 

პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობა  

(არსებობის 

შემთხვევაში) 

შენიშვნა 

კოდი დასახელება 

1 ერთსაფეხურიანი 30060-

05 

დიპლომირებული 

სტომატოლოგის 

ერთსაფეხურიანი 

(ქართულენოვანი) 

60 2250 დიპლომირებული 

სტომატოლოგი 

მობილობის წესით 

ჩარიცხვის მსურველი 

სტუდენტი, რომელმაც 

გამომშვებ 

უნივერსიტეტში 

სწავლის უფლება 

მოიპოვა ერთიანი 

ეროვნული გამოცდის 

გავლის გარეშე, 

ექვემდებარება 

ქართული ენის დონის 

განსაზღვრას, რათა 

დადასტურდეს პირის 

მიერ პროგრამის 

შესაბამისი სწავლის 

შედეგისთვის საჭირო 

ენობრივი კომპეტენცია 

“ევროპის 

უნივერსიტეტის 

სტუდენტის ენობრივი 

კომპეტენციის 

დადგენის წესის“ 

შესაბამისად.  

აღნიშნული პირობის 

დადგომის შემთხვევაში 

რექტორის 

სამართლებრივი აქტით 

შეიქმნება შესაბამისი 

კომისია და 

განისაზღვრება 

  



40 
 

გამოცდის ჩატარების 

დღე. 
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2 ბაკალავრიატი 30060-

03 

ბიზნესის 

ადმინისტრირების 

საბაკალავრო 

72 2250 ბიზნესის 

ადმინისტრირების 

ბაკალავრი 

მობილობის წესით 

ჩარიცხვის მსურველი 

სტუდენტი, რომელმაც 

გამომშვებ 

უნივერსიტეტში 

სწავლის უფლება 

მოიპოვა ერთიანი 

ეროვნული გამოცდის 

გავლის გარეშე, 

ექვემდებარება 

ქართული ენის დონის 

განსაზღვრას, რათა 

დადასტურდეს პირის 

მიერ პროგრამის 

შესაბამისი სწავლის 

შედეგისთვის საჭირო 

ენობრივი კომპეტენცია 

“ევროპის 

უნივერსიტეტის 

სტუდენტის ენობრივი 

კომპეტენციის 

დადგენის წესის“ 

შესაბამისად.  

აღნიშნული პირობის 

დადგომის შემთხვევაში 

რექტორის 

სამართლებრივი აქტით 

შეიქმნება შესაბამისი 

კომისია და 

განისაზღვრება 

გამოცდის ჩატარების 

დღე. 

მობილობა გამოცხადებულია  V და VII  სასწავლო სემესტრზე 
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უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 

მითითებით 

შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი 

საიდენტიფიკაციო კოდი 400028849 

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის 

მიხედვით 

30065 

მობილობაზე პასუხისმგებელი 

საკონტაქტო პირი 

რუსუდან ჩიქოვანი, Tel. 577 50 53 54, ელ-ფოსტა: r.chikovani@eeu.edu.ge 

№  საფეხური 

საგანმანათლებლო პროგრამა ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

სწავლების 

საფასური 

(ლარებში) 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობა  

(არსებობის 

შემთხვევაში) 

შენიშვნა 
კოდი დასახელება 

1 ბაკალავრიატი 30065-08 ბიზნესის ადმინისტრირება 

(ფინანსები, მენეჯმენტი, 

მარკეტინგი) 

30 1575 ბიზნესის ადმინისტრირების 

ბაკალავრი 

  სპეციალურ შეთავაზებაზე დამატებითი 

ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: 

http://eeu.edu.ge/portfolio/riggareshe2020/  
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უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 

მითითებით 

შპს მილენიუმი სასწავლო უნივერსიტეტი 

საიდენტიფიკაციო კოდი 204379083 

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით 30074 

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო 

პირი 

ზურაბ ლობჟანიძე - სასწავლო პროცესების მართვის სამსახურის უფროსი, 593 932297, z.lobzhanidze@millennium.edu.ge  

             
საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები საგანმანათლებლო დაწესებულების მონაცემები 

№  საფეხური საგანმანათლებლო პროგრამა   

    კოდი დასახელება ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

სწავლების 

საფასური 

(ლარებში) 

საგანმანათლებლო 

პროგრამის მისანიჭებელი 

კვალიფიკაცია 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა  

(არსებობის შემთხვევაში) 

შენიშვნა 

1 
ბაკალავრიატი 30072-01 ბიზნესის ადმინისტრირება 70 2500 ბიზნეს ადმინისტრირების 

ბაკალავრი 

    

2 
ბაკალავრიატი 30072-02 ტურიზმი 20 2300 ბიზნეს ადმინისტრირების 

ბაკალავრი ტურიზმში 

    

3 

ბაკალავრიატი 30072-03 მასობრივი 

კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა 

15 2700 სოციალურ მეცნიერებათა 

ბაკალავრი 

ჟურნალისტიკაში 

    

4 

ბაკალავრიატი 30072-05 ბიზნესის ადმინისტრირება 

(ინგლისურენოვანი) 

10 5000 ბიზნესის 

ადმინისტრირების 

ბაკალავრი 

ინგლისური ენის ცოდნა B2 დონეზე. 

შენიშვნა: სტუდენტმა უნდა წარმოადგინოს ინგლისური 

ენის ცოდნის B2 დონის შესაბამისი საერთაშორისო 

სერთიფიკატი,  ან ჩააბაროს გამოცდა შპს მილენიუმ 

სასწავლო უნივერსიტეტში. (ინგლისური ენის ცოდნა B2 

დონეზე დადასტურდება სერთიფიკატებით: კემბრიჯის 

ინგლისური პირველი (FCE); BEC Vantage; IELTS 5-6.5; 

TOEFL iBT 87-109; მიჩიგანის ECCE; PTE ზოგადი დონე 3; 

PTE აკადემიური 59-75; TRINITY ise II.) 

  

5 

ბაკალავრიატი 30074-05 საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

20 2800 საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

ბაკალავრი 

    

  



44 
 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი 

ფორმის მითითებით 
შპს- ახალი უმაღლესი სასწავლებელი 

საიდენტიფიკაციო კოდი 404916203 

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით 30075 

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი თამარ გარდაფხაძე 597 13 77 11 ; 2 69 00 10 ;  ქ. თბილისი, ჭყონდიდელის ქ. 56 

№  საფეხური 

საგანმანათლებლო პროგრამა ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

სწავლების 

საფასური 

(ლარებში) 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობა  

(არსებობის შემთხვევაში) 
შენიშვნა 

კოდი დასახელება 

1 ბაკალავრიატი 30075-01 ბიზნესის ადმინისტრირება 80 1800 ბიზნესის ადმინისტრირება უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეთათვის- ქართული 

ენის ცოდნის დონის 

განმსაზღვრელი დოკუმენტი 

და  გასაუბრება 

დამატებითი 

ინფორმაცია 

იხილეთ ვებ–

გვერდზე: 

www.newuni.edu.ge 

2 ბაკალავრიატი 30075-03 საერთაშორისო  ურთიერთობები 20 1800 საერთაშორისო ურთიერთობები უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეთათვის- ქართული 

ენის ცოდნის დონის 

განმსაზღვრელი დოკუმენტი 

და  გასაუბრება 

დამატებითი 

ინფორმაცია 

იხილეთ ვებ–

გვერდზე: 

www.newuni.edu.ge 
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი 

ფორმის მითითებით 
შპს ბათუმის სასწავლო უნივერსიტეტი 

საიდენტიფიკაციო კოდი 400157904 

უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით 30092 

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი გიორგი ფიჩხაია - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, 599438690, giorgi.phichkhaiabatumi@gmail.com  
             

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები საგანმანათლებლო დაწესებულების მონაცემები 

№  საფეხური საგანმანათლებლო პროგრამა   

    კოდი დასახელება ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

სწავლების 

საფასური 

(ლარებში) 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა  

(არსებობის შემთხვევაში) 

შენიშვნა 

1 

ერთსაფეხურიანი 30091-2 სტომატოლოგია 60 2500 დიპლომირებული  

სტომატოლოგი  

    

 


