ბიზნესისა და ტექნოლოგიების სკოლა

ტურიზმი (Tourism)

უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური:
სწავლების ენა:

ბაკალავრიატი (I საფეხური)

ქართული

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

ტურიზმის ბაკალავრი Bachelor of Tourism

სწავლის ხანგრძლივობა:

8 სემესტრი

საბაკალავრო პროგრამის მოცულობა:

240 კრედიტი

პროგრამის ხელმძღვანელი:

თამარ ქობლიანიძე, პროფესორი

საბაკალავრო პროგრამაზე მიღების უფლება:

საბაკალავრო

პროგრამაზე

სწავლის

უფლება აქვს სრული ზოგადი განათლების მქონე პირს ერთიანი ეროვნული
გამოცდების წარმატებით ჩაბარების, შიდა/გარე მობილობის განხორციელების და
ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარების გარეშე საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით.
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საბაკალავრო პროგრამის მოცულობა კრედიტებით
პროგრამის ხანგრძლივობა 4 აკადემიური წელი ანუ 8 სემესტრია და მოიცავს 240
კრედიტს (1 კრედიტი = 25 საათი; პროგრამის 240 კრედიტი= 6000 სთ).
პროგრამის ფარგლებში სტუდენტის დატვირთვა ითვალისწინებს საკონტაქტო და
დამოუკიდებელ საათებს და მოიცავს: სასწავლო კურსებს (ლექციები, სამუშაო ჯგუფში
მუშაობა, პრაქტიკული მუშაობა, სემინარი და სხვ. შუალედური და დასკვნითი გამოცდების
მომზადება-ჩაბარება); პრაქტიკას და საბაკალავრო ნაშრომს სპეციალობაში.

პროგრამის მიზანი
საბაკალავრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს შიდა და საერთაშორისო შრომით
ბაზარზე კონკურენტუნარიანი ბაკალავრი ტურიზმში, რომელსაც ექნება ტურიზმის
ძირითადი

თეორიული

და

პრაქტიკული

საკითხების,

მსოფლიო

და

ეროვნული

ტურისტული ინდუსტრიის ფუნქციონირების აქტუალური პრობლემების შესახებ ფართო
ცოდნა.

სტუდენტს

გამოუმუშავებს

ტურისტული

ბაზრის

თავისებურებების

გათვალისწინებით რესურსების გამოყენების, დარგში მიმდინარე პროცესების გაანალიზების,

შეფასების,

პრიორიტეტების

ადეკვატურად

განსაზღვრის,

შემოქმედებითი

აზროვნებისა და საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში სწორი გადაწყვეტილებების მიღების
უნარებს; ასევე, გამოუმუშავებს ეროვნული ნორმებისა და ღირებულებების ფორმირების
პროცესში მონაწილეობისა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვის მოტივაციას, პროფესიულ
და

პიროვნულ

პასუხისმგებლობას.

კურსდამთავრებული

მიღებული

ცოდნით,

გამომუშავებული უნარებითა და პასუხისმგებლობით მზად იქნება იმ ცვლილებებისათვის,
რომლის პირობებშიც მოუწევს მომავალი საქმიანობა. პროგრამის მიზნები შესაბამისია
უნივერსიტეტის მისიის, მიზნების და სტრატეგიული გეგმის, საჯარო, ხელმისაწვდომი და
გაზიარებულია პროგრამის შემუშავებაში ჩართული დაინტერესებული მხარეების მიერ.

პროგრამის სტრუქტურა
”ტურიზმის”
პასუხისმგებლობისა
გათვალისწინებული

ბაკალავრისთვის
და

შესაბამისი

ავტონომიურობის

ძირითადი

სწავლის

ცოდნის,

ჩამოყალიბება
სფეროს

უნარებისა
ხდება

შესაბამისი

და

პროგრამით
სასწავლო

კურსების/კომპონენტების და თავისუფალი კომპონენტის სავალდებულო და არჩევითი
სასწავლო

კურსების

სინთეზის

საფუძველზე.

საბაკალავრო

პროგრამის

შინაარსი,

სტრუქტურა და სასწავლო გეგმის ლოგიკური თანმიმდევრობა განსაზღვრავს სწავლის
შედეგების მიღწევას და ბაკალავრის კომპეტენციების ჩამოყალიბებას. ”ტურიზმის”
2

საბაკალავრო პროგრამა ორიენტირებულია ტურიზმის ბაკალავრის საქმიანობისთვის
საჭირო კომპეტენციების მიღწევის უზრუნველყოფაზე.

”ტურიზმის” საბაკალავრო პროგრამა

240 კრედიტი:

ძირითადი სწავლის სფეროს შესაბამისი სასწავლო კურსები / კომპონენტები: 137 კრედიტი

მათ შორის


სავალდებულო



არჩევითი

119 კრედიტი
18 კრედიტი

თავისუფალი კომპონენტი:

103 კრედიტი



სავალდებულო
 არჩევითი

88 კრედიტი
15 კრედიტი

შენიშვნა: თავისუფალი კომპონენტის არჩევითი სასწავლო კურსები სტუდენტმა შეიძლება
აირჩიოს როგორც პროგრამის სასწავლო გეგმიდან, ასევე უმაღლესი სასწავლებლის იმავე
საფეხურის ნებისმიერი საგანმანათლებლო პროგრამიდან, რომელთა/რომლის არჩევაც
შეუძლია სტუდენტს მისთვის საინტერესო სფეროებში (საკითხებზე) თვლასაწიერის
გაფართოების მიზნით

სწავლება-საწავლის მეთოდები
საბაკალავრო პროგრამა ხორციელდება სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლებასწავლის მეთოდების გამოყენებით, რომლებიც შესაბამისობაშია პროგრამის შინაარსთან,
სწავლის

შედეგებთან

და

უზრუნველყოფს

შესაბამისი

ცოდნის,

უნარების,

პასუხისმგებლობისა და ავტონომიურობის მქონე სპეციალისტის მომზადებას.
სწავლის
ინტერაქტიული
ელექტრონული

პროცესში

გამოიყენება

სწავლება-სწავლის

შემდეგი

მეთოდები:

ლექცია, სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, პრაქტიკული მუშაობა, სემინარი,
რესურსით

სწავლება,

რომლებიც

თავის

მხრივ

მოიცავენ

შემდეგ

აქტივობებს: ახსნა-განმარტებას, ზეპირსიტყვიერს, შემთხვევების შესწავლას (Case Study),
ჯგუფში (Collaborative) მუშაობას, დისკუსია/დებატებს, გონებრივ იერიშს (Brain storming),
წერით მუშაობას, პრაქტიკულ მუშაობას, დემონსტრირებას, როლურ და სიტუაციურ
თამაშებს და სხვ.
კომპონენტის სპეციფიკიდან გამომდინარე, სწავლის პროცესში გამოიყენება, როგორც
კონკრეტული მეთოდები, ისე მეთოდების კომბინირება, რის შედეგადაც სწავლების
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პროცესი ხდება უფრო მრავალფეროვანი, ხოლო ბაკალავრის საქმიანობა - უფრო აქტიური.
სწავლება-სწავლის მეთოდების შერჩევა-გამოყენება მიმართულია სასწავლო პროცესში
სტუდენტთა აქტიური მონაწილეობის სტიმულირებაზე. სტუდენტთა ინტერესებისა და
მოთხოვნილებების მაქსიმალურად გათვალისწინებაზე, სტუდენტის მიერ არა მხოლოდ
მზა ცოდნის მიღებაზე, არამედ უნარ-ჩვევების გამომუშავებაზე და დაგეგმილი სწავლის
შედეგების მიღწევაზე.

სწავლის შედეგები
1. ჩამოთვლის და აყალიბებს სფეროს ძირითად ტერმინოლოგიას და
ცნებით აპარატს ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე;
2. განსაზღვრავს ტურიზმის მოტივაციურ საფუძვლებსა

და მის

სოციალ-ეკონომიკურ, სოციო-ფსიქოლოგიურ და კულტურულ
ასპექტებს,

ტურისტული

ბაზრის

ფუნქციონირების

თავისებურებებს;
ცოდნა და
გაცნობიერება

3. აღწერს და ხსნის ტურიზმისა და მასპინძლობის მახასიათებლებს,
ეკონომიკური

კანონების

ფუნქციონირებას

ტურიზმში,

კულტურული, ეკო, აგრო და ღვინის ტურიზმის კომპლექსურ
საკითხებს, ტურისტულ-რეკრეაციულ რესურსებს ეროვნული და
მსოფლიო/საერთაშორისო მასშტაბით, საქმიანობის ფინანსურ
ეკონომიკურ მაჩვენებლებს;
4. ხსნის ტურისტთა განთავსების, კვებისა და მომსახურების სხვა
სახეების მართვის თავისებურებებს;
5. ტურისტული პროფილის საწარმოს

ეფექტიანი მუშაობისთვის

არჩევს და იყენებს მენეჯმენტის ფუნქციებს, საინფორმაციო თუ
მართვის სისტემებს (მათ შორის დაჯავშნის სისტემებს), ბეჭდვით
და ელექტრონულ წყაროებს;
6. სეგმენტაციისა და მიზნობრივი ბაზრების შერჩევის საფუძველზე
ადგენს ტურისტულ პროდუქტს და შეიმუშავებს ტურისტული
უნარი

საწარმოს მარკეტინგულ კომპლექსს;
7. ერთმანეთს ადარებს და უპირისპირებს ტურიზმის ეკონომიკურ
და

ფინანსურ

მაჩვენებლებს

მაკრორეგიონებისა

და

(ინდიკატორებს),

სხვადასხვა

ქვეყნების

მსოფლიოს
ტურისტულ

პოტენციალს;
8. ამუშავებს

ექსკურსიების
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და

ტურისტულ

მარშრუტების

პროექტებს,

ასევე,

ტურიზმის

ბიზნეს-პროექტების

სფეროსთან

დაკავშირებული

კომპლექსური პრობლემების გადაჭრის

გზებს;
9. აანალიზებს განყენებულ სიტუაციებს, ინფორმაციას ტურიზმის
უცხოური

გამოცდილების

შესახებ,

დარგში

მიმდინარე

მოვლენებს და საქართველოში ტურიზმის შესაძლებლობებს და
აყალიბებს შესაბამის დასკვნებს;
10. თანამედროვე
ქართულ,

საინფორმაციო

რუსულ

და

ტექნოლოგიების

ინგლისურ

ენებზე

გამოყენებით
დარგობრივი

ტერმინოლოგიით ამზადებს სემინარს /დამოუკიდებელ სამუშაოს
/პროექტს და ახდენს მის პრეზენტირებას; ამყარებს კომუნიკაციას
სპეციალისტებთან და არასპეციალისტებთან;
11. დამოუკიდებლად
მიღებული
პასუხისმგებლობა
და
ავტონომიურობა

გეგმავს

სწავლის

სწავლის

შედეგების

პროცესს

და

ზრუნავს

გაუმჯობესებაზე,

ცოდნის

მუდმივ განახლებაზე. აფასებს სწავლის პროცესს და მიღებული
ცოდნის საფუძველზე შემდგომი სწავლის საჭიროებას;
12. მოქმედებს

ტურისტულ

პროფილის

საწარმოსა

და

საზოგადოებაში სამართლებრივი, ეთიკური, პროფესიული და
კულტურული

პასუხისმგებლობის,

მდგრადი

განვითარების

ძირითადი პრინციპების შესაბამისად.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა
სტუდენტთა სწავლის შედეგების მიღწევათა/ცოდნის შეფასება საბაკალავრო პროგრამის
სასწავლო კომპონენტების მიხედვით:
 სასწავლო კომპონენტში სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შეფასება
ხდება 100-ქულიანი (max 100 ქულა) სისტემით. სასწავლო კომპონენტის შეფასება მოიცავს ორ ფორმას - შუალედურ შეფასებას და დასკვნით შეფასებას. შუალედური
შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია 21 ქულა. დასკვნითი გამოცდის
მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი კი, დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური შეფასების
50 პროცენტია. დაუშვებელია კრედიტის მინიჭება შეფასების მხოლოდ ერთი ფორმის
(შუალედური ან დასკვნითი შეფასების) გამოყენებით. სასწავლო კომპონენტის საბოლოო შეფასება (ქულა) წარმოადგენს შუალედური და დასკვნითი შეფასებების
ფორმებში მიღებული ქულების ჯამს.
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 შეფასების ფორმები, კომპონენტები და მათი ხვედრითი წილი ასახულია ყოველი
სასწავლო კურსის სილაბუსში. ინფორმაცია შეფასების სისტემისა და კომპონენტების
შესახებ ხელმისაწვდომია ბაკალავრებისთვის.
პრაქტიკა:

აღნიშნული

სასწავლო

კომპონენტის

შეფასება

ხდება

პრაქტიკის

ხელმძღვანელის და მენტორის დახასიათების გათვალისწინებით ბაკალავრის მიერ
მომზადებული და დაცვის მიზნით კომისიის წინაშე წარმოდგენილი პრაქტიკის ანგარიშის
საფუძველზე.

პრაქტიკის

ანგარიშის

შეფასება

ხდება

100-ქულიანი

სისტემით

კანონმდებლობით დადგენილი სტუდენტთა მიღწევათა შეფასების სისტემის შესაბამისად.
მაქსიმალური შეფასება შეადგენს 100 ქულას, დადებითი შეფასების მინიმალური ზღვარია
51 ქულა. პრაქტიკის ანგარიში ფასდება პრაქტიკის ხელმძღვანელის/მენტორების მიერ (მინ.
21; მაქს. 60 ქულა) და პრაქტიკის ანგარიშის პრეზენტაცია კომისიის მიერ (მინ. 20 ქულა;
მაქს. 40 ქულა). პრაქტიკის ხელმძღვანელის/მენტორის მიერ პრაქტიკის ანგარიშის
შეფასების და კომისიის მიერ პრეზენტაციის შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია
პრაქტიკის სილაბუსში და ხელმისაწვდომია სტუდენტებისთვის.

საბაკალავრო

ნაშრომი:

აღნიშნული

სასწავლო

კომპონენტის

შეფასება

ხდება

საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელის დასკვნის გათვალისწინებით რეცენზენტის
შეფასებისა (მინ. 31 ქულა, მაქს. 60 ქულა) და საჯარო დაცვის (მინ. 20 ქულა, მაქს. 40 ქულა)
ქულათა ჯამით. საბაკალავრო ნაშრომის საჯარო დაცვა სავალდებულოა. სტუდენტის მიერ
მომზადებული და დაცვის მიზნით საკვალიფიკაციო კომისიის წინაშე წარმოდგენილი
საბაკალავრო ნაშრომის შეფასების საფუძველზე. დადებითი შეფასების მინიმალური
ზღვარია 51 ქულა, ხოლო მაქსიმალური - 100 ქულა. რეცენზენტის მიერ საბაკალავრო
ნაშრომის შეფასების და კომისიის მიერ დაცვის პრეზენტაციის შეფასების კრიტერიუმები
მოცემულია საბაკალავრო ნაშრომის სილაბუსში და ხელმისაწვდომია ბაკალავრებისათვის.

სტუდენტთა სწავლის შედეგების მიღწევათა/ცოდნის შეფასების სისტემა
შეფასების სისტემა უშვებს
 ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
(A) ფრიადი - შეფასების 91-100 ქულა;
(B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;
(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;
(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;
(E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.
 ორი სახის უარყოფით შეფასებას:
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(FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს
ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით
დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება. FX-ის მიღების შემთხვევაში
დამატებითი გამოცდა დაინიშნება დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან
არანაკლებ 5 დღეში.
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის
მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.
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