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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, ტელ: 577251232, ელ. ფოსტა: contact@gu.edu.ge           

  

               
საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები 

  
№  საფეხური პროგრამის 

კოდი 

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 

ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

სწავლების 

საფასური 

(ლარებში) 

პროგრამის 

მისანიჭებელი 

კვალიფიკაცია 

პროგრამაზე 

დაშვების 

წინაპირობა  

(არსებობის 

შემთხვევაში) 

შენიშვნა 

1 ბაკალავრიატი 454 ისტორია ქართული გორის 

სახ.სასწ.უნივერსიტეტი 

ქ.გორი ჭავჭავაძის 53 

240 აკრედიტებული 30/03/2027 ისტორია 5 2250 ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ბაკალავრი 

ისტორიაში 

    

2 ბაკალავრიატი 463 ბიზნესის 

ორგანიზაცია და 

მართვა 

ქართული გორის 

სახ.სასწ.უნივერსიტეტი 

ქ.გორი ჭავჭავაძის 53 

240 აკრედიტებული 20/03/2027 ისტორია, 

მათემატიკა 

15 2250 ბიზნესის 

ადმინისტრირების 

ბაკალავრი 

    

3 ბაკალავრიატი 449 ბიოლოგია ქართული გორის 

სახ.სასწ.უნივერსიტეტი 

ქ.გორი ჭავჭავაძის 53 

240 აკრედიტებული 28/12/2026 მათემატიკა 

5 

2250 ბიოლოგიის 

ბაკალავრი 

    

4 ბაკალავრიატი 447 ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 

ქართული გორის 

სახ.სასწ.უნივერსიტეტი 

ქ.გორი ჭავჭავაძის 53 

240 აკრედიტებული 29/03/2027 მათემატიკა 5 2250 ინფორმატიკის 

ბაკალავრი 
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5 ბაკალავრიატი 455 ქართული 

ფილოლოგია 

ქართული გორის 

სახ.სასწ.უნივერსიტეტი 

ქ.გორი ჭავჭავაძის 53 

240 აკრედიტებული 30/12/2026 ისტორია 5 2250 ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ბაკალავრი 

    

6 ბაკალავრიატი 466 ტურიზმი ქართული გორის 

სახ.სასწ.უნივერსიტეტი 

ქ.გორი ჭავჭავაძის 53 

240 აკრედიტებული 24/03/2027 ისტორია, 

მათემატიკა 

15 2250 ბიზნესის 

ადმინისტრირების 

ბაკალავრი 

ტურიზმში 

    

7 ბაკალავრიატი 456 ინგლისური 

ფილოლოგია 

ქართული გორის 

სახ.სასწ.უნივერსიტეტი 

ქ.გორი ჭავჭავაძის 53 

240 აკრედიტებული 30/12/2026 ისტორია 5 2250 ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ბაკალავრი 

    

8 ბაკალავრიატი 30010-02 ეკონომიკა ქართული გორის 

სახ.სასწ.უნივერსიტეტი 

ქ.გორი ჭავჭავაძის 53 

240 აკრედიტებული 20/03/2027 მათემატიკა 10 2250 სოციალური 

მეცნიერებების 

ბაკალავრი 

    

9 მასწავლებლის 

მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავრო-

სამაგისტრო 

30010-98-1 ზოგადი 

განათლების 

დაწყებითი 

საფეხურის 

მასწავლებლის 

მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავრო-

სამაგისტრო 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

ქართული გორის 

სახ.სასწ.უნივერსიტეტი 

ქ.გორი ჭავჭავაძის 53 

300 აკრედიტებული 08/08/2022 ისტორია, 

მათემატიკა 

5 2250 განათლების 

მაგისტრი 

    

10 ბაკალავრიატი 451 სპორტი ქართული გორის 

სახ.სასწ.უნივერსიტეტი 

ქ.გორი ჭავჭავაძის 53 

240 აკრედიტებული 28/03/2022   5 2250 სპორტის 

ბაკალავრი 
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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 #53 

  

              

  
მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო 

პირი 

ელდარ მსხალაძე, ტელ: 577141020, ელ. ფოსტა: info@bsma.edu.ge 

  

  

  

          

  

               
საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები 

  
№  საფეხური პროგრამის 

კოდი 

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 

ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

სწავლების 

საფასური 

(ლარებში) 

პროგრამის 

მისანიჭებელი 

კვალიფიკაცია 

პროგრამაზე 

დაშვების 

წინაპირობა  

(არსებობის 

შემთხვევაში) 

შენიშვნა 

1 ბაკალავრიატი 00011 საზღვაო 

ნავიგაცია 

ქართული ქ.ბათუმი 

რუსთაველის #53   

I კორპუსი 

240 აკრედიტებული 03/12/2026 მათემატიკა 50 2250 საზღვაო 

მეცნიერების 

ბაკალავრი 
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2 ბაკალავრიატი 00012 გემის 

მექანიკა 

ქართული ქ.ბათუმი 

რუსთაველის #53   

I კორპუსი 

240 აკრედიტებული 03/12/2026 მათემატიკა 50 2250 ინჟინერიის 

ბაკალავრი 

საზღვაო 

ინჟინერიაში 
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი 

ფორმის მითითებით 
შპს - საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი 
  
  

        

  
საიდენტიფიკაციო კოდი 30021                 

  
უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით 206155328                 

  
მისამართი 0144, ქ. თბილისი, ქეთევან დედოფლის გამზირი №16 

  

          

  
მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი ემზარ ბარბაქაძე, ტელ: 595443444, ელ. ფოსტა: mail@ssu.edu.ge 

  
  

        

  

               
საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები 

  
№  საფეხური პროგრამის 

კოდი 

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 

ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

სწავლების 

საფასური 

(ლარებში) 

პროგრამის 

მისანიჭებელი 

კვალიფიკაცია 

პროგრამაზე 

დაშვების 

წინაპირობა  

(არსებობის 

შემთხვევაში) 

შენიშვნა 

1 ბაკალავრიატი 30021-003 საჰაერო 

ხომალდების 

საფრენოსნო 

ექსპლუატაცია 

(პილოტი) 

ქართული 0144, ქ. 

თბილისი, 

ქეთევან 

დედოფლის 

გამზირი №16 

240 აკრედიტებული 10/09/2027 მათემატიკა 2 15000 საჰაერო 

ხომალდის 

მართვის 

ბაკალავრი 

მოითხოვება I 

კლასის 

სამედიცინო 

სერთიფიკატი 

ინფორმაცია სწავლების 

საფასურის შესახებ: 

საფრენოსნო მომზადების 

ფაკულტეტის 

სტუდენტთათვის 

სწავლების საფასური 

გაიზრდება, საწვავ-

საპოხი მასალებისა და 

სათადარიგო ნაწილების 

არანაკლებ 10%-ით 

გაძვირების შემთხვევაში 

2 ბაკალავრიატი 1356 საჰაერო 

ტრანსპორტის 

მენეჯმენტი 

ქართული 0144, ქ. 

თბილისი, 

ქეთევან 

დედოფლის 

გამზირი 16 

240 აკრედიტებული 02/08/2022 ისტორია, 

მათემატიკა 

5 3000 ბიზნესის 

ადმინისტრირების 

ბაკალავრი 

მენეჯმენტში 
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3 ბაკალავრიატი 1350 საჰაერო 

ხომალდების 

ტექნიკური 

ექსპლუატაცია 

ქართული 0144, ქ. 

თბილისი, 

ქეთევან 

დედოფლის 

გამზირი №16 

240 აკრედიტებული 26/10/2027 მათემატიკა 5 3000 საავიაციო 

ინჟინერიის 

ბაკალავრი 
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი 

ფორმის მითითებით 
შპს თბილისის თავისუფალი აკადემია 
  

  

          

  
საიდენტიფიკაციო კოდი 30042                 

  
უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით 204876991                 

  
მისამართი ქ. თბილისი ჯურხა ნადირაძის N46 

  

            

  
მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი თეა თულაშვილი, ტელ: 591050214, ელ. ფოსტა: info@freeacademy.edu.ge 

  

        

  

               
საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები 

  
№  საფეხური პროგრამის 

კოდი 

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 

ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

სწავლების 

საფასური 

(ლარებში) 

პროგრამის 

მისანიჭებელი 

კვალიფიკაცია 

პროგრამაზე 

დაშვების 

წინაპირობა  

(არსებობის 

შემთხვევაში) 

შენიშვნა 

1 ბაკალავრიატი 1531 ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

ქართული ქ. თბილისი 

ჯურხა 

ნადირაძის N46 

240 არააკრედიტებული 21/11/2024 ისტორია, 

მათემატიკა 

3 2150 ბიზნესის 

ადმინისტრირების 

ბაკალავრი 
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი 

ფორმის მითითებით 
შპს - ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი  
  
  

        

  
საიდენტიფიკაციო კოდი 30043                 

  
უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით 245433623                  

  
მისამართი ბათუმი, მახინჯაური, თამარ მეფის გამზირი N38 

  

          

  
მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო 

პირი 

ზურაბ ბაძაღუა, ტელ: 598157141, ელ. ფოსტა: info@bntu.edu.ge 

  

          

  

               
საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები 

  
№  საფეხური პროგრამის 

კოდი 

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 

ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

სწავლების 

საფასური 

(ლარებში) 

პროგრამის 

მისანიჭებელი 

კვალიფიკაცია 

პროგრამაზე 

დაშვების 

წინაპირობა  

(არსებობის 

შემთხვევაში) 

შენიშვნა 

1 ბაკალავრიატი 739 გემის 

მექანიკა 

ქართული ბათუმი, თამარ 

მეფის გამზირი 

N38 

240 აკრედიტებული 07/12/2025 მათემატიკა 100 2250 ინჟინერიის 

ბაკალავრი 

საზღვაო 

ინჟინერიაში 

    

2 ბაკალავრიატი 738 საზღვაო 

ნავიგაცია. 

ქართული ბათუმი, თამარ 

მეფის გამზირი 

N38 

240 აკრედიტებული 07/12/2025 მათემატიკა 144 2250 საზღვაოსნო 

მეცნიერებების 

ბაკალავრი 
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი 

ფორმის მითითებით 
შპს - სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 
  
  

        

  
საიდენტიფიკაციო კოდი 30045                 

  
უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით 204426834                 

  
მისამართი 0186,კ.ქუთათელაძის ქ.N3, თბილისი საქართველო 

  

          

  
მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი ქეთევან აფციაური, ტელ: 577630541, ელ. ფოსტა: info@sabauni.edu.ge 

  
  

        

  

               
საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები 

  
№  საფეხური პროგრამის 

კოდი 

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 

ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

სწავლების 

საფასური 

(ლარებში) 

პროგრამის 

მისანიჭებელი 

კვალიფიკაცია 

პროგრამაზე 

დაშვების 

წინაპირობა  

(არსებობის 

შემთხვევაში) 

შენიშვნა 

1 ბაკალავრიატი 30045-02 ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

ქართული 0186, 

კ.ქუთათელაძის 

ქ.N3, თბილისი 

საქართველო 

240 აკრედიტებული 30/05/2026 ისტორია, 

მათემატიკა 

14 2250 ბიზნესის 

ადმინისტრების 

ბაკალავრი 

მენეჯმენტში 

    

2 ბაკალავრიატი 30045-05 საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

ქართული 0186,კ.ქუთათელაძის 

ქ.N3,თბილისი 

საქართველო 

240 აკრედიტებული 15/06/2027 ისტორია, 

მათემატიკა 

4 2250 საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

ბაკალავრი 

    

3 ბაკალავრიატი 30045-09 ფსიქოლოგია ქართული 0186,კ.ქუთათელაძის 

ქ.N3,თბილისი 

საქართველო 

240 აკრედიტებული 05/06/2024 ისტორია, 

მათემატიკა 

4 2250 ფსიქოლოგიის 

ბაკალავრი 

  იხსნება 

პირველიდან 

მეოთხე 

სემესტრის 

ჩათვლით 

საგნები 
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4 ბაკალავრიატი 30045-10 პოლიტიკის 

მეცნიერება 

ქართული 0186,კ.ქუთათელაძის 

ქ.N3,თბილისი 

საქართველო 

240 აკრედიტებული 17/06/2024 ისტორია, 

მათემატიკა 

4 2250 პოლიტიკის 

მეცნიერების 

ბაკალავრი 

  იხსნება 

პირველიდან 

მეოთხე 

სემესტრის 

ჩათვლით 

საგნები 

5 ბაკალავრიატი 30045-08 სოციოლოგია ქართული 0186,კ.ქუთათელაძის 

ქ.N3,თბილისი 

საქართველო 

240 აკრედიტებული 29/05/2024 ისტორია, 

მათემატიკა 

4 2250 სოციოლოგიის 

ბაკალავრი 

  იხსნება 

პირველიდან 

მეოთხე 

სემესტრის 

ჩათვლით 

საგნები 

6 ბაკალავრიატი 626 სამართალი ქართული 0186,კ.ქუთათელაძის 

ქ.N3,თბილისი 

საქართველო 

240 აკრედიტებული 26/11/2026 ისტორია, 

მათემატიკა 

9 2250 სამართლის 

ბაკალავრი 

    

7 ბაკალავრიატი 30045-01 ტურიზმი ქართული 0186,კ.ქუთათელაძის 

ქ.N3,თბილისი 

საქართველო 

240 აკრედიტებული 01/07/2022 ისტორია, 

მათემატიკა 

14 2250 ბიზნესის 

ადმინისტრირების 

ბაკალავრი 

ტურიზმში 

    

8 ბაკალავრიატი 624 თეოლოგია ქართული 0186,კ.ქუთათელაძის 

ქ.N3,თბილისი 

საქართველო 

240 აკრედიტებული 03/12/2026 ისტორია 4 1500 ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ბაკალავრი 

თეოლოგიაში 

    

 

  



12 
 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 

მითითებით 
სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 
  
  

        

  
საიდენტიფიკაციო კოდი 30094                 

  
უსდ-ს კოდი რეესტრის მონაცემის მიხედვით 205326805                 

  
მისამართი ქ. ქუთაისი, ახალგაზრდობის გამზირი, მე-5 შესახვევი 

  

          

  
მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი ანა მიქაშავიძე, ტელ: 598995616, ელ. ფოსტა: oss@kiu.edu.ge 

  

          

  

               
საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მონაცემები 

  
№  საფეხური პროგრამის 

კოდი 

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 

ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

სწავლების 

საფასური 

(ლარებში) 

პროგრამის 

მისანიჭებელი 

კვალიფიკაცია 

პროგრამაზე 

დაშვების 

წინაპირობა  

(არსებობის 

შემთხვევაში) 

შენიშვნა 

1 ბაკალავრიატი 30094-3 მენეჯმენტი 

(ინგლისურენოვანი) 

ინგლისური ქ. ქუთაისი, 

ახალგაზრდობის 

გამზირი, მე-5 

შესახვევი 

240 აკრედიტებული 10/12/2026 ისტორია, 

მათემატიკა 

1 2250 მეცნიერების 

ბაკალავრი 

მენეჯმენტში 

1. ერთიან 

ეროვნულ 

გამოცდებზე 

ჩაბარებული 

უნდა ჰქონდეს: 

ინგლისური ენა 

50%+1; 

მათემატიკა 

40%+1/ისტორია 

40%+1; 

 

2. გასაუბრება. 

სწავლის 

გაგრძელების 

შესაძლებლობა 

ექნებათ იმ 

პირებს, 

რომლებსაც 

პროგრამის 

მიზნებისთვის 

შესაძლებელია 

უღიარდეთ 

არაუმეტეს 60 

კრედიტისა 

 


